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Κ
οινή  συνέντευξη τύπ ου του
∆ηµάρχου Ελευσίνας κου Γεώρ-
γιου Τσουκαλά και της Προϊστα-

µένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτι-
κής Αττικής κας Χριστίνας Μερκούρη,
θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Τρίτη 25
Ιουνίου και ώρα 11:00 µµ στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας .

Θέµα της συνέντευξης: « Η σύναψη
Προγραµµατικής Σύµβασης ανάµεσα
στο ∆ήµο Ελευσίνας και στο Υπουργείο
Πολιτισµού για το έργο της διαµόρφω-
σης του ακινήτου στο Ο.Τ. 21 (πρώην
Mango) απέναντι από την είσοδο του
αρχαιολογικού χώρου».

Θα ήταν τιµή για  µας  η παρουσία
σας.

Ο ∆ήµαρχος  Ελευσίνας
Γεώργιος Τσουκαλάς

Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος συµµετοχής 

έως 27/6/2019 

Ε
νηµερώνουµε κάθε ενδιαφερόµενο/η ότι ο
∆ήµος Ασπροπύργου, το Υπουργείο Παι-
δείας Έρευνας και Θρησκευµάτων (διά της

Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης) και το
Ίδρυµα Νεολαίας και  ∆ιά Βίου Μάθησης
συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.∆.Β.Μ
του ∆ήµου Ασπροπύργου, στο οποίο θα υλοποι-
ηθούν προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων µε εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και
Τοπικής Εµβέλειας.

Στο Κ.∆.Β.Μ του ∆ήµου Ασπροπύργου µπορ-
ούν να δηµιουργηθούν τµήµατα για τα ακόλουθα
προγράµµατα:

Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να
παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας

καταγωγής, ηλικίας και µόρφωσης, καθώς και
µέλη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. Για την ένταξη
των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται η
συµπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή
φωτοτυπίας της αστυνοµικής ταυτότητας. 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο) µέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
µπορείτε να απευθυνθείτε  έως 27/6/2019 στο
∆ηµαρχείο, Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας 141, στον 1ο
όροφο στην υπεύθυνη υπάλληλο κ. Ισιδώρα
Τόλια, στα τηλέφωνα: 2132006542 και
2132006514 καθώς και  στο e-mai l :
tolia.i@aspropyrgos.gr .

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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Ηοµάδα του Ασπροπύργου  ξεκίνησε τον σχε-
διασµό της  ενόψει της συµµετοχής της στο
πρωτάθληµα της Football League, µε τον

Γιώργο Βαζάκα και τους διοικούντες να καταστρώνουν
τα πλάνα τους.

Το βασικό ζήτηµα για την οµάδα της ∆υτικής Αττικής
είναι η µετατροπή της σε ΠΑΕ, προκειµένου να µπορέ-
σει να δηλώσει συµµετοχή στη τρίτη τη τάξει κατηγορία.

Κάτι που αποφασίστηκε στην γενική συνέλευση της
Παρασκευής (21/6), όπου η οµάδα θα φέρει τον διακρι-
τικό τίτλο ΠΑΕ Ένωση Ασπροπύργου.

Εν συνεχεία µπαίνει µπροστά το ξεσκαρτάρισµα του
έµψυχου δυναµικού, ενώ ήδη υπάρχουν δύο
αποχωρήσεις.

Ο λόγος για τον Αντώνη Πετρόπουλο και τον Γιάννη
Καραλή, οι οποίοι έλυσαν τη συνεργασία τους και θα
αναζητήσουν νέα ποδοσφαιρική στέγη.

Οι ανακοινώσεις

«Ενοψει της συµµετοχής της Ένωσης Ασπροπύργου
στο πρωτάθληµα της Football League 2019-2020, την 

Παρασκευη 21 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε Γενική
Συνέλευση στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου κατα
την οποία, µετά από την έγκριση του διοικητικού και
οικονοµικού απολογισµού 2018 – 2019, αποφασίστηκε:

-Σύσταση Ποδοσφαιρικής Ανωνύµου Εταιρείας µε
ονοµασία ΠΑΕ Ένωση Α.Ο Πανασπροπυργιακού – Α.Ο
∆όξα Ασπροπύργου και διακριτικό τίτλο ΠΑΕ Ένωση
Ασπροπύργου.

-Σύσταση προσωρινής διοικούσας επιτροπής µε
σκοπό την διευθέτηση όλων των απαραίτητων ενερ-
γειών όσον αφορά τη δηµιουργία της νέας ΠΑΕ.

Η ∆ιοίκηση της Ένωσης Ασπροπύργου, µετά την
µεγάλη επιτυχία της ανόδου της στη Football League,
αισθάνεται την ανάγκη να διαβεβαιώσει το φίλαθλο
κοινό της πόλης µας πως η περσινή επιτυχία δεν θα
είναι µια απλή ευχάριστη παρένθεση στην ιστορία της
οµάδας µας αλλά θα αποτελέσει εφαλτήριο για ακόµα
µεγαλύτερες επιτυχίες στο µελλον και να ενηµερώσει
πως ο αγωνιστικός σχεδιασµός της νέας σεζόν βρίσκε-
ται σε πλήρη εξέλιξη».

ΣΣττιιςς  2288  ΙΙοουυννίίοουυ
η πληρωµή του Κοινωνικού 
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, θα πραγ-
µατοποιηθεί η πληρωµή των δικαιούχων
του πανελλαδικού προγράµµατος ΚΕΑ

(Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης), των οποίων
οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαΐου 2019,
όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός
Εργασιας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Το ποσό των 53.247.726,20 ευρώ θα καταβληθ-
εί σε 258.482 δικαιούχους και αφορά περισσότερα
από 480.000 άτοµα.

Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποιηθεί µε
πίστωση εξ ηµισείας στο λογαριασµό και στην
προπληρωµένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις
που το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε
ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά µήνα.

Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα του δικαι-
ούχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα
περιορισµό για οποιαδήποτε αγορά, συµπεριλαµ-
βανοµένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απε-
υθύνονται στην Τράπεζα µε την οποία συνεργά-
ζονται και µόνο σε αυτήν για θέµατα που σχετίζον-
ται µε τον τραπεζικό λογαριασµό τους ή την προπ-
ληρωµένη κάρτα αγορών.

Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρµα του
ΚΕΑ παραµένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόµενοι
να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτή-
σεις τους ανά πάσα στιγµή.

«Μπαίνουµε Μπροστά, Επιµένουµε ∆υτικά»«Μπαίνουµε Μπροστά, Επιµένουµε ∆υτικά»

Ο Υποψήφιος Βουλευτής ∆υτικής Αττικής
µε την Νέα ∆ηµοκρατία Ευάγγελος Λιάκος
σας καλεί σε ανοιχτή συζήτηση στην Ελευ-
σίνα, στο Καλυµπάκι, στο “Acqua Mare” ,
σήµερα Τρίτη 25 Ιουνίου, 8.30 µ.µ.
Οι δυνατότητες και τα προβλήµατα της
∆υτικής Αττικής µας ενώνουν. 
Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου αποτελούν την

αφορµή για να συνεχίζουµε να αγωνιζόµαστε
για την περιοχή µας και σε αυτήν την εκδή-
λωση θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσο-
υµε για όσα µας απασχολούν, τις ιδιαιτερότ-
ητες και τις δυνατότητες της Ελευσίνας και
της ∆υτικής Αττικής, για όσα µπορούµε να
κάνουµε πραγµατικότητα για τον τόπο µας. 

Στον αγώνα για µια καλύτερη ∆υτική Αττική,
είµαστε όλοι ενωµένοι, µαζί.

Συζήτηση µε τον Υποψήφιο Βουλευτή 
∆υτικής Αττικής µε την Νέα ∆ηµοκρατία

Ευάγγελο Λιάκο 

Στην Ελευσίνα (“Acqua Mare”) 
σήµερα 25 Ιουνίου & ώρα 8.30 µ.µ.

Το βασικό ζήτηµα για την οµάδα 
είναι η µετατροπή της σε ΠΑΕ
Ένωση Ασπροπύργου: Ο αγωνιστικός σχεδιασµός 
της νέας σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
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Χ
ωρίς debate, ούτε καν  µεταξύ όλων  των  πολι-
τικών  αρχ ηγών , θα φτάσουµε στις εκλογές της
7ης Ιουλίου. Αυτή τη φορά ήταν  η άρν ηση του

ΚΚΕ ν α δεχ θεί µία από τις διαθέσιµες ηµεροµην ίες (26
ή 27 Ιουν ίου) διότι, όπως είπε ο εκπρόσωπός του στη
διακοµµατική, ήταν  αδύν ατον  ν α αλλάξει το προεκλο-
γικό πρόγραµµά του.

Η αρχ ική ηµεροµην ία της 1ης Ιουλίου, στην  οποία
είχ αν  συµφων ήσει όλοι, άλλαξε καθώς ορίσθηκε έκτακ-
τη Σύν οδος Κορυφής για την  παραµον ή, 30 Ιουν ίου,
προκειµέν ου ν α υπάρξει συµφων ία των  "28" για τα
πρόσωπα που θα ηγηθούν  των  ευρωθεσµών  - κυρίως
για τον  ν έο πρόεδρο της Κοµισιόν .

Όπως εξήγησε ο Αλέξης Τσίπρας την  Παρασκευή
από τις Βρυξέλλες, η έκτακτη Σύν οδος είν αι πιθαν ό ν α
παραταθεί κατά µία ηµέρα (δηλαδή και την  1η Ιουλίου)

δεδοµέν ου ότι στις 2 Ιουλίου θα συν εδριάσει το Ευρω-
κοιν οβούλιο για ν α εγκρίν ει τις ν έες ηγεσίες.

Είχ ε πει µάλιστα χ αριτολογών τας ότι αφού έτσι όπως
γίν εται το debate είν αι παράλληλοι µον όλογοι, δεν  είχ ε
αν τίρρηση ν α µετάσχ ει ο ίδιος σ΄αυτό ...µέσω sky pe.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε  στη διακοµµατική ν α συµφων ήσουν
όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχ ηγοί σε οποιαδήποτε ηµερ-
οµην ία θέλουν , µε τη δέσµευση ότι ο κ.Τσίπρας θα
ακυρώσει ό,τι έχ ει προγραµµατίσει για εκείν η την
ηµέρα (στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας)
ώστε ν α προσέλθει.

Μετά και τη ν εα εξέλιξη θεωρείται απίθαν ο ν α βρεθεί
λύση. H Ν∆ απέρριψε εκ ν έου το debate µεταξύ
Τσίπρα-Μητσοτάκη.

Ν∆: Με ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ µαταιώνεται το debate
Ο ∆ιευθυν τής του Γραφείου Τύπου της Νέας ∆ηµοκρ-

ατίας, κ. Κων σταν τίν ος Ζούλας, µετά την  ολοκλήρωση
της συν εδρίασης της διακοµµατικής επιτροπής για το
ζήτηµα της διεξαγωγής ν τιµπέιτ µεταξύ των  πολιτικών
αρχ ηγών , έκαν ε την  ακόλουθη δήλωση:

«Το ν τιµπέιτ µαταιών εται µε προφαν ή ευθύν η του
κυβερν ών τος κόµµατος, διότι όπως ξέρετε, όλα τα κόµ-
µατα είχ αν  συµφων ήσει ν α γίν ει την  1η Ιουλίου. Πριν
από λίγες ηµέρες, η Νέα ∆ηµοκρατία εν ηµερώθηκε ότι
ο κ. Τσίπρας δεν  µπορούσε την  1η Ιουλίου και έτσι
πρότειν ε δύο διαφορετικές εν αλλακτικές ηµεροµην ίες,
την  προσεχ ή Πέµπτη και την  προσεχ ή Παρασκευή.

Εκεί δεν  υπήρξε συµφων ία των  άλλων  κοµµάτων  και
σήµερα ξαφν ικά ο κ. Τσίπρας υπαν αχ ώρησε και είπε
ότι µπορεί τελικά ν α γίν ει το ν τιµπέιτ την  1η Ιουλίου
στις 22:00 το βράδυ. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία συµφών ησε, αλλά δεν  κατέστη
εφικτό τα άλλα κόµµατα ν α αλλάξουν  τον  προγραµµα-
τισµό τους και έτσι ουσιαστικά το ν τιµπέιτ µαταιών ε-
ται. Όλα τα άλλα που ακούστηκαν  και από τον  εκπρ-
όσωπο του ΣΥΡΙΖΑ είν αι µάλλον  προφάσεις εν  αµα-
ρτίαις.

Σας ευχ αριστώ πολύ».

Debate ήταν και πάει......
Ν∆: Με ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ µαταιώνεται το debate

Σ
υν αγερµός για «κύµα καύσων α»
στη Ισπαν ία, «σχ έδιο αν τι-
µετώπισης του καύσων α» σε

ισχ ύ στο Παρίσι, προειδοποιήσεις για
«ισχ υρό καύσων α» στο Βέλγιο: η
Ευρώπη προετοιµάζεται για το κύµα
ακραίας ζέστης που φέρν ουν  οι άν εµοι
από την  Αφρική και είν αι πιθαν όν  ν α
διατηρηθεί για ολόκληρη την  εβδοµάδα.

Θερµοκρασίες «άν ω των  35°C», ίσως
και µεγαλύτερες των  40°C θα επικρατή-
σουν  µέχ ρι τις 30 Ιουν ίου, αλλά «δεν
αποκλείεται και ν α παραταθούν  µέχ ρι
τις πρώτες ηµέρες του Ιουλίου», προει-
δοποιεί η ισπαν ική µετεωρολογική
υπηρεσία AEMET στο τελευταίο δελτίο

της, προκαλών τας συν αγερµό για τον
επερχ όµεν ο καύσων α.

Οι βελγικές αρχ ές απηύθυν αν  επίσης
προειδοποίηση για «ισχ υρό κύµα
ζέστης» που θα φθάσει τους 34° ή 35°
από την  Τρίτη, σύµφων α µε το Βασιλικό
Ιν στιτούτο Μετεωρολογίας.

Η Γερµαν ία περιµέν ει ν έο ρεκόρ
υψηλών  θερµοκρασιών , όχ ι µόν ο για
τον  Ιούν ιο, αλλά για ολόκληρο το καλο-
καίρι, που είν αι πιθαν όν  ν α ξεπερά-
σουν  τους 40,3°C, θερµοκρασία που
καταγράφηκε τον  Ιούλιο 2015 στην
Βαυαρία. Επιρρίπτον τας την  ευθύν η
στον  άν εµο που έρχ εται από την

Σαχ άρα, η Deutsche Wetter προβλέπει
«τουλάχ ιστον  µία εβδοµάδα» καύσων α.

Το Ην ωµέν ο Βασίλειο αν ησυχ εί
κυρίως για «σφοδρές καταιγίδες», για τις
οποίες έχ ουν  εκδοθεί προειδοποιήσεις
για την   Τρίτη. Προβλέπεται «ζέστη,
υγρασία και αστάθεια», σύµφων α µε το
site του MetOf f ice.

Στην  Γαλλία, ο αιφν ίδιος και σφοδρός
καύσων ας αν αµέν εται ν α σπρώξει το
θερµόµετρο µέχ ρι τους 40°C σε πολλές

περιοχ ές από την  Τρίτη, αν άµεσά τους
και στο Παρίσι, όπου σχ έδιο αν τι-
µετώπισης του καύσων α 3ου βαθµού
στην  4βαθµη κλίµακα έχ ει τεθεί σε εφα-
ρµογή για την  προστασία των  ηλικιωµέ-
ν ων , των  ασθεν ών , των  παιδιών  και
των  αστέγων . Η Γαλλία φοβάται µία
επαν άληψη του καύσων α του 2003,
που βαφτίστηκε «φον ικό καλοκαίρι» και
προκάλεσε τον  θάν ατο 15.000 αν θ-
ρώπων  αν άµεσα στις 4 και τις 18
Αυγούστου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Κύµα ισχυρού καύσωνα
απειλεί την Ευρώπη
Η Γαλλία φοβάται µία επανάληψη του καύσωνα του 2003,
που βαφτίστηκε «φονικό καλοκαίρι» και προκάλεσε τον 
θάνατο 15.000 ανθρώπων ανάµεσα στις 4 και τις 18 Αυγούστου.

ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Σε πολλές περιοχές σηµειώνονται  
διακοπες ρεύµατος
- Βλάβη στο δίκτυο της ∆ΕΗ

Χωρίς τέλος φαίν εται πως είν αι τα προβλήµατα
στην  ηλεκτροδότηση, καθώς και εχ θές  παρουσιά-
σθηκαν  βλάβες στο δίκτυο της ∆ΕΗ µε διακοπές
ρεύµατος σε περιοχ ές της αν ατολικής Αττικής.

Συγκεκριµέν α χ ωρίς ρεύµα βρίσκον ται το πρωί
περιοχ ές της αν ατολικής Αττικής, όπως η Νέα Μάκρη,
ο Νέος Βουτζάς και η Πεν τέλη, λόγω βλάβης στο
δίκτυο της ∆ΕΗ. 

Μάλιστα δεν  υπάρχ ει ακόµα κάποια εκτίµηση για
το χ ρον οδιάγραµµα αποκατάστασης της βλάβης.

∆ιακοπές ρεύµατος την  Κυριακή

Και την  Κυριακή όµως 23 Ιουν ίου περιοχ ές της
Αττικής έµειν αν  χ ωρίς ηλεκτρικό ρεύµα έµειν αν  για
λίγες ώρες ν ωρίς το µεσηµέρι , καθώς παρουσιά-

στηκαν  πολλές βλάβες στο δίκτυο, πιθαν ότατα από
λόγω ζέστης. Συγκεκριµέν α, διακοπές ρεύµατος
σηµειώθηκαν  σε Πεν τέλη, Θρακοµακεδόν ες, Πολ-
υν δέν δρι, Αγιος Στέφαν ο, Αυλών α Μαλακάσα , Περι-
στέρι και Αφίδν ες.

Προβλήµατα στον  ∆Ε∆∆ΗΕ

Την  ώρα που οι τεχ ν ικοί του ∆Ε∆∆ΗΕ τρέχ ουν  ν α
αποκαταστήσουν  τις ζηµιές στο δίκτυο της ∆ΕΗ ο
πρόεδρος της Έν ωσης Τεχ ν ικών  Ελλάδας της ∆ΕΗ
Κώστας Μαν ιάτης, ο ∆ιαχ ειριστής ∆ικτύου ∆ιαν οµής 

Ηλεκτρικής Εν έργειας που έχ ει την  αρµοδιότητα
των  γραµµών  και των  υποσταθµών  µέσης και χ αµ-
ηλής τάσης µίλησε για τεράστιες ελλείψεις σε προσω-
πικό, αλλά και για κακή συν τήρηση του δικτύου.
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Το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω
Λιοσίων επισκέφθηκε ο υπο-
ψήφιος βουλευτής ∆υτικής

Αττικής Νέας ∆ηµοκρατίας Σταµάτης
Πουλής, ο οποίος συναντήθηκε µε τη
διευθύντρια του σχολείου Σοφία Παπ-
πού και τον υποδιευθυντή Γιώργο
Κανέλλο. 

Ο Σταµάτης Πουλής ενηµερώθηκε
για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
το σχολείο, µε σηµαντικότερα το ανε-
παρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και
τη «σαλαµοποίησης» των παιδιών,
αφού στεγάζει 420 µαθητές ενώ η
υποδοµή επαρκεί µόνο για τους
µισούς.

Όπως τόνισε ο κ. Πουλής: «Αυτό το
σχολείο αποτυπώνει µε τον πιο ξεκά-
θαρο τρόπο τις  παθογένειες του
∆ηµοσίου. Υπάρχουν 10 δάσκαλοι
ενώ χρειάζονται 40 δάσκαλοι. 

Οι  υποδοµές  του αρκούν για να
φοιτούν 210 µαθητές ενώ σήµερα φοι-
τούν 420. 

Με Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρ-
ατίας, η ∆ηµόσια Παιδεία θα αποτελέ-
σει µία από τις  σηµαντικότερες επεν-
δύσεις της χώρας µας. 

Θέλουµε πολλά, πλήρως στελεχω-
µένα και µε επαρκείς υποδοµές δηµό-
σια σχολεία σε όλες τις περιοχές της
∆υτικής Αττικής. 

Η Παιδεία είναι η διέξοδος προς την
κοινωνική πρόοδο, είναι το κλειδί για
την κοινωνική ανέλιξη και την συλλογι-
κή ευηµερία της πατρίδας µας».

Συν αν τήσεις µε αθλητικούς και
πολιτιστικούς φορείς  στη Νέα Πέρ-
αµο 

Επίσης ο κ.  Σταµάτης Πουλής
βρέθηκε την Κυριακή 23/6/2019
στην τελετή λήξης του 5ου
Basketball Camp της Ένωσης Νέας
Περάµου-Μεγάρων όπου και παρα-
κολούθησε τους δεκάδες αθλητές και
συζήτησε µε τα µέλη της ∆ιοίκησης
του Συλλόγου και τους παρευρισκό-
µενους γονείς. 

Είχε την ευκαιρία να συγχαρεί τον
έµπειρο προπονητή κ. Γιώργο Καλα-
φατάκη για την εξαιρετική σε επίπεδο
διοργάνωση καθώς και την τιµή να
απονείµει µετάλλια στους νικητές των
διαγωνισµών.

Νωρίτερα, επισκέφθηκε τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο «Ανάπτυξη και Πρόο-
δος Νέας Περάµου» όπου είχε µια
εποικοδοµητική συζήτηση µε την
δραστήρια πρόεδρο του Συλλόγου κ.
Σπυριδούλα Λιανού καθώς και µε
µέλη του Συλλόγου.

ΠΠρροοεεκκλλοογγιικκήή  οοµµιιλλίίαα
ττοουυ  ΓΓιιάάννηη  ΒΒααρροουυφφάάκκηη

Σήµερα 25
Ιουνίου στις
19:30 στο 

δηµαρχείο
Μεγάρων

Ο Γραµµατέας του
ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφ-
άκης, στα πλαίσια της
προεκλογικής του εκστρα-
τείας στη ∆υτική Αττική, θα
επισκεφθεί  σήµερα
Τρίτη 25 Ιουνίου τον
∆ήµο Μεγαρέων και στις
19:30 θα µιλήσει 
στο δηµαρχείο, παρουσία
του δηµάρχου Μεγάρων
κ.Σταµούλη.

Το 1ο δηµοτικό Άνω Λιοσίων επισκέφθηκε ο υποψήφιος βουλευτής Ν∆
∆υτικής Αττικής Σταµάτης Πουλής

«Θέλουµε πλήρως στελεχωµένα και µε επαρκείς υποδοµές δηµόσια σχολεία σε όλες τις περιοχές της ∆υτικής Αττικής».



ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 

Πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη 
περιβαλλοντική δράση 

«καθαρισµοί κυνηγότοπων»,
στη θέση Κρύο Πηγάδι Φυλής 

Τ
ην  Κυριακή 23/6/2019 πραγµατοποιήθηκε η
καθιερωµέν η περιβαλλον τική δράση του συλλό-
γου µας «καθαρισµοί κυν ηγότοπων », στη θέση

Κρύο Πηγάδι Φυλής. 
Με κατώτερη του αν αµεν οµέν ου προσέλευση λόγω

της έν τον ης ζέστης που επικρατούσε ήδη από ν ωρίς
το πρωί, συλλέχ θηκαν  αρκετές σακούλες από άδειους
κάλυκες και διάφορα άλλα απορρίµµατα.

Ευχ αριστούµε θερµά τα µέλη του Συλλόγου µας που
στήριξαν  αυτή τη προσπάθειά µας, τα οποία εµπράκ-
τως απέδειξαν  την  αγάπη για τη φύση και τη προ-
στασία του περιβάλλον τος.

Ιδιαιτέρως θα θέλαµε ν α εκφράσουµε έν α µεγάλο
ευχ αριστώ στο πρόσωπο του φίλου και συν κυν ηγού
κ. Σκουρλή Θεόδωρου, που ως ο µεγαλύτερος σε
ηλικία µεταξύ των  παρευρισκοµέν ων , αψήφησε τις
δυσµεν είς καιρικές συν θήκες, συµµετείχ ε εµπράκτως
στο πλευρό µας, αποτελών τας παράδειγµα για µίµηση
προς όλους µας.    

Με το πέρας της δράσης ακολούθησε εκλεκτό κέρα-
σµα στη Πηγή Φυλής, δίν ον τας ραν τεβού για του χ ρό-
ν ου, ελπίζον τας σε ακόµη περισσότερες συµµετοχ ές
ευαισθητοποιηµέν ων  κυν ηγών  και όχ ι µόν ο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                             

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Κανονικά προχωρά η διαδικασία για την προκήρυξη 3.250
θέσεων στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

Εξαιρείται από τις απαγορεύσεις της προεκλογικής περιόδου
Κανονικά προχωρά η διαδικασία για την προκήρυξη

3.250 θέσεων στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς
εξαιρείται από τις απαγορεύσεις της προεκλογικής περιό-
δου, όπως επιβεβαιώθηκε και από την σχετική εγκύκλιο
του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης: «Η έκδοση
πράξεων που αφορούν διορισµό τακτικού προσωπικού σε
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, µε την ειδική διαδικασία του άρθρου 91
του ν. 4583/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάµει των άρθ-
ρων 86 του ν. 4604/2019 και 222 του ν. 4610/2019 (Ένταξη
Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι») (παρ. 2 του άρθρου
91 του ν. 4583/2018)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εντός του καλοκαιριού η προκήρυξη

Υπενθυµίζεται ότι η σχετική τροπολογία είχε ψηφιστεί σχεδόν οµόφωνα από τη Βουλή τον περασµένο ∆εκέµβριο.
Μεταξύ των κοµµάτων που την είχαν υπερψηφίσει ήταν και η Ν∆, µε πηγές του κόµµατος να τονίζουν προς την afto-
dioikisi.gr ότι η Ν∆ ως κυβέρνηση θα προχωρήσει κανονικά την συγκεκριµένη προκήρυξη. To γεγονός επιβεβαίωσε
και µε συνέντευξή του στο Star ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα («Υπάρχουν όµως και
συµβασιούχοι που δουλεύουν µε αυτό το καθεστώς για 10 χρόνια, για 15 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι όµηρ-
οι;»), είπε χαρακτηριστικά:  «Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, να αναφέρω δύο ενδεικτικά.  Οι αναπληρωτές καθη-
γητές. Πρέπει να τελειώσει αυτή η οµηρία των αναπληρωτών καθηγητών και θα σχεδιάσουµε -σε συνέχεια και πρω-
τοβουλιών που έχει αναλάβει η σηµερινή κυβέρνηση- προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην Παιδεία µε προτεραι-
ότητα στους αναπληρωτές καθηγητές. Υπάρχουν προγράµµατα όπως το “Βοήθεια στο Σπίτι” που δουλεύουν άνθρ-
ωποι 10, 15 χρόνια.

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Με λαµπρότητα και την
παρουσία πλήθους πιστών
τιµήθηκε ο εορτασµός των

Αγίων Πάντων στον Ι.Ν Αγίου
Στυλιανού Ζεφυρίου, κατά το
διήµερο 22 και 23 Ιουνίου 2019.

Την παραµονή τελέστηκε Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός µετά
Αρτοκλασίας, λειτουργούντος του
προϊσταµένου του Ι.Ν. Παναγίας
Γρηγορούσας Ζεφυρίου πατέρα
Άγγελου Κανέλλου, του εφηµέριου
πατέρα Θεοφάνης Θεοφάνους και
του εφηµέριου του Ι.Ν. Προφήτη
Ηλία Αχαρνών πατήρ Στεφάνου
Γεωργαλή.

Ανήµερα τελέστηκε Ορθός και
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη
συνέχεια η περιφορά της εικόνας των
Αγίων Πάντων στους δρόµους γύρω
από την εκκλησία.

ΤΤηη  µµννήήµµηη  ττωωνν  ΑΑγγίίωωνν  ΠΠάάννττωωνν  ττίίµµηησσεε  οο  ΙΙ..ΝΝΤΤηη  µµννήήµµηη  ττωωνν  ΑΑγγίίωωνν  ΠΠάάννττωωνν  ττίίµµηησσεε  οο  ΙΙ..ΝΝ
ΑΑγγίίοουυ  ΣΣττυυλλιιααννοούύ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυΑΑγγίίοουυ  ΣΣττυυλλιιααννοούύ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ
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Ο Νέος ∆ήµαρχος Αχαρνών 
Σπύρος Βρεττός συναντήθηκε µε
τον νέο Περιφερειάρχη Αττικής, 

Γιώργο Πατούλη

Ονέος ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
είχε συνάντηση µε τον νέο Περιφερειάρχη

Αττικής, Γιώργο Πατούλη, µε θέµα την
ενηµέρωσή του για ζητήµατα που αφορούν τον
∆ήµο Αχαρνών.

Στη συνάντηση που είχαν ο ∆ήµαρχος µε τον
Περιφερειάρχη παραβρέθηκε και ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Μιχάλης βρεττός

Ο
ι οµάδες Μουσικής και Χορού του Πολιτι-
στικού Στεκιού του Προγράµµατος Απε-
ξάρτησης ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ -ανταποκρ-

ινόµενες στην πρόσκληση του ΕΣΥΝ– θα παρου-
σιάσουν τη µουσική παράσταση «Ταξίδι στην
Ελλάδα», την Κυριακή 30 Ιούνη και ώρα 9 µ.µ.
στο Ανοιχτό Θέατρο «Σοφοκλής» στις Αχαρνές.

Η παράσταση περιλαµβάνει 25 χαρακτηριστικά
τραγούδια και σκοπούς από όλα τα γεωγραφικά
διαµερίσµατα της Ελλάδας.

Στο χώρο του θεάτρου θα εκτίθενται έργα ζωγρ-
αφικής και φιγούρες του θεάτρου σκιών των µαθη-
τών του 12ου Γυµνασίου Αχαρνών στο πλαίσιο
συµµετοχής τους στο κάλεσµα του Παραρτήµατος
µας σε καλλιτεχνική δηµιουργία για το κοινωνικό
φαινόµενο της εξάρτησης.

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της
Παγκόσµιας Ηµέρας κατά των Ναρκωτικών.

ΕΣΥΝ – ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ: Η Μουσική παράσταση
«Ταξίδι στην Ελλάδα» στις 30 Ιούνη στις Αχαρνές

Σύσκεψη στον δήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας 
για τον καθορισµό τρόπου χρήσης χώρων κατά την 
προεκλογική περίοδο Βουλευτικών Εκλογών της 07/06/2019

Η∆ήµαρχ ος Μάν δρας – Ειδυλλίας Κριεκούκη Ιωάν ν α προσκαλεί σε κοιν ή σύσκεψη  τους εκπροσώπους των
πολιτικών  κοµµάτων , των  συν ασπισµών  συν εργαζόµεν ων  κοµµάτων  που µετέχ ουν  στις επικείµεν ες

εκλογές για την  Αν άδειξη µελών  των  Βουλευτικών  Εκλογών  της 7ης Ιουλίου  2019,την  Τρίτη 25 Ιουν ίου 2019  και
ώρα 12.00 µ.µ. στην  αίθουσα συν εδριάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάν δρας (Στρ. Ν. Ρόκα 45) µε θέµα
¨Καθορισµός τρόπου χ ρήσης των  χ ώρων  που διατίθεν ται  για την  προβολή τους  κατά  την  προεκλογική  περίο-
δο των  αν τίστοιχ ων  εκλογών .

Θέµα: Καθορισµός ωρών  λειτουργίας και βαθµού έν τασης των  µεγαφων ικών  εγκαταστάσεων  των  εκλογικών
κέν τρων  κλπ των  κοµµάτων  και των  συν ασπισµών  συν εργαζόµεν ων  κοµµάτων , καθορισµός τρόπου χ ρήσης
των  χ ώρων  που διατίθεν ται στα πολιτικά κόµµατα και σε συν ασπισµούς συν εργαζόµεν ων  κοµµάτων  για την
προεκλογική προβολή τους και άλλων  λεπτοµερειών  ,κατά την  προεκλογική περίοδο των  γεν ικών  βουλευτικών
εκλογών  της 7ης Ιουλίου 2019

Σχ ετικ.:Το υπ΄αριθ. 45516/14.06.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  και την  υπ’ αριθµ.
14473/11.04.2012 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών .

Η ∆ήµαρχ ος
Κριεκούκη Ιωάν ν α

Γλέντι από τον Σύλλογο Κρητών Αχαρνών 
 το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 

Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί
στο µεγάλο καλοκαιρινό γλέντι που διοργανώνει
το Σάββατο 29 Ιουνίου ώρα 9:00µµ στον προ-
αύλιο χώρο του συλλόγου στον Προφήτη Ηλία.

Γλέντι µέχρι το ξηµέρωµα, µε 
ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟ ΚΡΕΑΣ, πλούσιους µεζέδες,

άφθονο πιοτό και πολύ κέφι και χορό.
Θα µας διασκεδάσει ο µοναδικός 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ.
Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε

στα τηλέφωνα
6944576233 – 6943489540
ΓΙΑΜΠΟΥ∆ΑΚΗ Κ. 98 13672

Αχαρνές Αττικής
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Σχεδόν 3,35 εκατοµ-
µύρια άνθρωποι – το
31,8% του πληθυ-

σµού – απειλούνταν πέρυσι
από την φτώχεια και τον κοι-
νωνικό αποκλεισµό στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τα νεό-
τερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο αριθµός των επαπει-
λούµενων ανθρώπων
µειώθηκε κατά 350.000 µεταξύ του 2017
και του 2018, συνεχίζοντας την σταθερά
πτωτική πορεία που παρατηρείται την
τελευταία τετραετία, όµως παραµένει
αισθητά υψηλότερος από τα προ κρίσης
επίπεδα και τοποθετεί την χώρα µας στις
χειρότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Το 2009 το µερίδιο του πληθυσµού που
κινδύνευε ήταν 27,6% ενώ για το 2018
µόνον η Βουλγαρία και η Ρουµανία είχαν
χειρότερο ποσοστό απειλούµενων από
την χώρα µας ανάµεσα στα εννέα κράτη-
µέλη που έχουν υποβάλει δεδοµένα.

Η Ελλάδα καταλαµβάνει την τρίτη
υψηλότερη θέση ανάµεσα στις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες, µετά τη Βουλγαρία
και τη Ρουµανία. Ο δείκτης οικονοµικής
ανισότητας βρίσκεται στο 5,5 που
σηµαίνει ότι το εισόδηµα του πλουσιότερ-
ου 20% του πληθυσµού είναι 5,5 φορές
µεγαλύτερο από το µερίδιο του εισοδήµα-
τος του φτωχότερου 20%. Ο δείκτης είναι
µειωµένος κατά 0,5 µονάδες σε σχέση µε
το 2017.

Αίσθηση προκαλεί ότι το 18,5% του
πληθυσµού κινδυνεύει να βιώσει ένδεια
ακόµα και µετά την καταβολή επιδοµά-
των, γεγονός που αντανακλά την ανε-
πάρκεια του κράτους πρόνοιας, ενώ στο 

16,7% µετρήθηκε το µερίδιο των
πολιτών που αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο
υλικής στέρησης

Η παιδική φτώχεια αγγίζει στο 22,7%
των ανηλίκων, αν και περιορίστηκε κατά
1,8 µονάδες σε σχέση µε το 2017.

Οι άνεργοι είναι η πιο ευάλωτη κατηγο-
ρία, καθώς περισσότεροι από τέσσερις
στους δέκα κινδυνεύουν να αντιµε-
τωπίσουν φτώχεια. Ανάλογη απειλή
ωστόσο βιώνει και το 11% των εργαζόµε-
νων.

Κρίσιµος παράγοντας είναι το είδος της
σύµβασης εργασίας: Ανάµεσα στους
πλήρως απασχολούµενους το επαπει-
λούµενο τµήµα ανέρχεται στο 9,5% όµως
για τους µερικώς απασχολούµενους το
ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο και αγγίζει
το 25%.

Η πιο ασφαλής κατηγορία φαίνεται
πως είναι οι συνταξιούχοι, καθότι µόνον
το 8,7% απειλείται να διολισθήσει στην
φτώχεια.

Τα στοιχεία προδίδουν συνάµα πως η
συντριπτική πλειονότητα των ηλικιωµέ-
νων εξαρτάται από τις ασφαλιστικές κατα-
βολές, καθώς σχεδόν εννέα στους δέκα
πολίτες άνω των 65 ετών διατρέχουν
κίνδυνο φτώχειας εάν αφαιρεθεί η πληρ-
ωµή των συντάξεων.

Η φτώχεια στην Ελλάδα: 
Τρίτη χώρα στην Ε.Ε. µετά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ 2019-2020: 
Οι ξεχωριστές δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά 
ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθµούς ΕΣΠΑ 2019-2020: Λίγες ακόµη ηµέρες έµειν αν
για την  εκπν οή της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων .

Οι αιτήσεις λοιπόν  κλείν ουν  στις 28 Ιουν ίου εν ώ το ζήτηµα των  δηλώσεων  και των
εκκαθαριστικών  καθορίζον ται από την  προκήρυξη που έχ ει εκδοθεί. Οι έγγαµες
µητέρες, θα πρέπει ν α προσκοµίσουν  υποχ ρεωτικά και την  Πράξη ∆ιοικητικού
Προσδιορισµού Φόρου του συζύγου τους.

Σύµφων α µε όσα έχ ουν  γίν ει γν ωστά µέχ ρι στιγµής, τα οριστικά αποτελέσµατα της
ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ 2019-2020 θα γίν ουν  γν ωστά στις 21 Ιουλίου.

Η προκήρυξη µε τα εισοδηµατικά κριτήρια έχ ει εκδοθεί εδώ και µέρες ωστόσο,
µπέρδεµα δηµιουργεί σε πολλούς η φορολογική δήλωση που είν αι υποχ ρεωτικό ν α
δηλωθεί.

Το συν ολικό οικογεν ειακό εισόδηµα, δεν  µπορεί σε καµία περίπτωση ν α υπερ-
βαίν ει το ποσό των  36.000€ και συγκεκριµέν α:

› τις 27.000€ για µητέρες που έχ ουν  έως δύο (2) παιδιά,
› τις 30.000€ για µητέρες που έχ ουν  τρία (3) παιδιά,
› τις 33.000€ για µητέρες που έχ ουν  τέσσερα (4) παιδιά, και
› τις 36.000€ για µητέρες που έχ ουν  από πέν τε (5) παιδιά και άν ω

Σύµφων α µε όσα ορίζον ται στην  προκήρυξη ο αριθµός των  παιδιών  που αν αφ-
έρον ται στην  παραπάν ω παράγραφο και υπολογίζον ται στο εισόδηµα είν αι τα παι-
διά µέχ ρι και 24 ετών  ή τα άτοµα ΜΕΑ αν εξαρτήτως ηλικίας.

∆εδοµέν ου ότι οι σύζυγοι µπορούν  ν α υποβάλλουν  κοιν ή δήλωση ή χ ωριστή
δήλωση για τα εισοδήµατά τους και δεδοµέν ου ότι σε κάθε περίπτωση εκδίδεται
ξεχ ωριστό εκκαθαριστικό σηµείωµα, οι έγγαµες µητέρες, θα πρέπει ν α προσ-
κοµίσουν  υποχ ρεωτικά και την  Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου του
συζύγου τους. Αν τί «συζύγων » αν άλογη εφαρµογή γίν εται και για άτοµα που έχ ουν
συν άψει Σύµφων ο Συµβίωσης.

Προσοχ ή: Θα πρέπει ν α δηλωθεί φετιν ό εκκαθαριστικό σηµείωµα εν ώ οποιουδή-
ποτε άλλου έτους δεν  θα είν αι αποδεκτό και συν ιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Για τον  υπολογισµό του δηλωθέν τος εισοδήµατος, λαµβάν εται υπόψη το συν ολικό
ετήσιο οικογεν ειακό εισόδηµα και των  δύο µερών /συζύγων , καθώς και το σύν ολο
των  αυτοτελώς φορολογηθέν των  εισοδηµάτων , αλλά και το εισόδηµα των  εξυπηρε-
τούµεν ων  ατόµων ,εφόσον  υποβάλλουν  χ ωριστή φορολογική δήλωση.
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Η
∆ιεθν ής Οργάν ωση Εργασίας (∆ΟΕ), οργάν ω-
ση του ΟΗΕ, εν έκριν ε την  Παρασκευή την
πρώτη διεθν ή συν θήκη κατά της βίας και της

παρεν όχ λησης στην  εργασία, περιλαµβάν ον τας σε
αυτήν  την  αρχ ή των  κυρώσεων , αλλά αποκλείον τας
το ακαν θώδες θέµα της ευάλωτης θέσης των  ατόµων
ΛΟΑΤΚΙ.

«Είν αι µια ιστορική στιγµή», δήλωσε ο Ελβετός Ζαν -
Ζακ Έλµιγκερ που προήδρευσε των  συζητήσεων . Το
κείµεν ο εγκρίθηκε έπειτα από δύο εβδοµάδες εν τα-
τικών  συζητήσεων  στη Γεν εύη κατά την  ετήσια σύν ο-
δο της ∆ΟΕ, µιας εκατον ταετούς οργάν ωσης των
Ην ωµέν ων  Εθν ών  στην  οποία συµµετέχ ουν  κυβε-
ρν ήσεις, εργοδότες και συν δικάτα 187 χ ωρών .

«Φαν ταστείτε έν αν  κόσµο της εργασίας χ ωρίς βία
και παρεν όχ ληση. Είν αι αυτό που η υποεπιτροπή
της τακτικής Επιτροπής για τη βία και την  παρ-
εν όχ ληση στον  κόσµο της εργασίας δεν  οραµατίστηκε
µόν ο, αλλά και προσέγγισε περισσότερο ώστε ν α γίν ει
πραγµατικότητα», δήλωσε εν ώπιον  των  αν τιπρ-
οσώπων  ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής Ρακές
Πατρί πριν  από την  έγκριση της Συν θήκης.

Η συν θήκη αν αφέρεται στη βία και την  παρ-
εν όχ ληση σε σχ έση µε τον  κόσµο της εργασίας, περ-
ιλαµβαν οµέν ων  των  δηµόσιων  και ιδιωτικών  χ ώρων
όταν  λειτουργούν  ως χ ώροι εργασίας, αλλά και κατά τη
διαδροµή αν άµεσα στην  κατοικία και τον  χ ώρο

εργασίας. Αν αγν ωρίζει ακόµη πως η βία και η παρ-
εν όχ ληση «πλήττουν  δυσαν άλογα τις γυν αίκες και τα
κορίτσια».

Σηµειών ει πως «και άλλα άτοµα που αν ήκουν  σε µία
ή περισσότερες ευάλωτες οµάδες» πλήττον ται επίσης
περισσότερο, χ ωρίς ωστόσο ν α διευκριν ίζει ποιες. 

Η Αλάν α Μάτεσον , εκπρόσωπος των  εργοδοτών
στο πλαίσιο της επιτροπής που επεξεργάστηκε τη
σύµβαση, υπογράµµισε πως η επιτροπή «απογοη-
τεύτηκε» γι' αυτή την  απουσία αν αφοράς στους
ΛΟΑΤΚΙ.

Όµως η πρόταση αυτή δεν  άρεσε σε ορισµέν ες
αφρικαν ικές χ ώρες, σύµφων α µε πηγή που πρόσκει-
ται στις διαπραγµατεύσεις.

Η πρώτη συνθήκη κατά της βίας και της
παρενόχλησης στην εργασία
«Είναι µια ιστορική στιγµή», δήλωσε ο Ελβετός Ζαν-Ζακ Έλµιγκερ
που προήδρευσε των συζητήσεων στη Γενεύη.

Η
Έν ωση Εισαγγελέων
Ελλάδος (ΕΕΕ), µε ψήφι-
σµα της έκτακτης Σεν ικής

Συν έλευσής της, προτείν ει την
απόσυρση του ν έου Ποιν ικού
Κώδικα και Κώδικα Ποιν ικής
∆ικον οµίας, «προκειµέν ου µέσα
από περαιτέρω διαβούλευση των
επιστηµον ικών  φορέων  ν α αρθ-
ούν  οι αστοχ ίες επιµέρους δια-
τάξεων  και ν α ληφθεί η δέουσα
πρόν οια για τη δηµιουργία των
ελάχ ιστων  αν αγκαίων  υπο-
δοµών  πρακτικής εξυπηρέτησής
τους».

Παράλληλα, η ΕΕΕ επισηµαίν ει
«τον  κίν δυν ο µαζικών  παραγρα-
φών  και τη δηµιουργία αισθήµα-
τος ατιµωρησίας αλλά και την
αδυν αµία πρακτικής βιωσιµότ-
ητας ν εοσύστατων  θεσµών ,
χ ωρίς την  προγεν έστερη εξασφ-
άλιση της αν αγκαίας εν ίσχ υσης
του αν θρωπίν ου δυν αµικού και
των  υλικοτεχ ν ικών  υποδοµών
της Εισαγγελίας, από την  άµεση
εφαρµογή».

«Μπροστά στον  άµεσο
κίν δυν ο ν α οδηγηθεί σε πρωτο-
φαν είς συν θήκες ασφυξίας το
σύστηµα απον οµής της ποιν ι-
κής δικαιοσύν ης αλλά και προ-
κειµέν ου ν α µην  αποδυν αµωθ-
ούν  ή αδραν οποιηθούν  στην
πράξη, λόγω αδυν αµίας πρακτι

κής εφαρµογής τους οι
ν εοσύστατοι θεσµοί, εκφράζει
την  αγων ία του κλάδου και υπο-
βάλλει έκκληση στους αρµόδιους
φορείς της πολιτείας προκειµέ-
ν ου ν α προβούν  σε άµεσο
χ ρόν ο στις αν αγκαίες ν οµοθετι-
κές πρωτοβουλίες», αν αφέρει η
Έν ωση.

Οι αν αγκαίες πρωτοβουλίες
σύµφων α µε την  ΕΕΕ είν αι:

- Η πλήρωση των  κεν ών  και
αύξηση των  οργαν ικών  θέσεων
εισαγγελικών  λειτουργών  (ειδικά
του πρώτου βαθµού δικαιο-
δοσίας), δικαστικών  υπαλλήλων
και επιµελητών  κοιν ων ικής αρω-
γής, καθώς και σύσταση δικαστι-
κής αστυν οµίας.

- Η εξασφάλιση της αν αγκαίας
υλικοτεχ ν ικής υποδοµής στις 

Εισαγγελίες της χ ώρας.

- Η αποποιν ικοποίηση ήσσο-
ν ος ποιν ικής απαξίας αδικηµά-
των , κατάργηση ή περιστολή της
εν διάµεσης διαδικασίας των
συµβουλίων , επαν αφορά του
θεσµού του Μον οµελούς Εφε-
τείου και διόρθωση επιµέρους
αστοχ ιών  των  κωδίκων  που
έχ ουν  εν τοπιστεί και η πρακτι-
κή εφαρµογή τους άµεσα θα
καταδείξει.

Και αυτό, «προκειµέν ου ο
κίν δυν ος εκτροχ ιασµού της ποι-
ν ικής δικαιοσύν ης ν α αποτρα-
πεί και ν α επιτευχ θεί η στόχ ευ-
ση της κοµβικής για το ποιν ικό
δικαιικό µας σύστηµα µεταρρύθ-
µισης των  Κωδίκων  προς όφελος
των  πολιτών  και της δικαι-
οσύν ης ως βασικού πυλών α της
δηµοκρατίας», καταλήγει η
Έν ωση Εισαγγελέων  Ελλάδος.

Την άµεση απόσυρση του Ποινικού Κώδικα
ζητά η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
Οι εισαγγελείς προειδοποιούν µεταξύ άλλων για «τον κίνδυνο µαζικών παραγραφών και τη δηµιουργία
αισθήµατος ατιµωρησίας αλλά και την αδυναµία πρακτικής βιωσιµότητας νεοσύστατων θεσµών».
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ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα

µηχανής, η οποία παρέχεται  από την εταιρεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 
ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

48

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

Ενοικιάζεται στην Παραλία Ελευσίνας, Επαγγελµατικός χώρος -
Αίθουσα 120τ.µ., υπερυψωµένος ισόγειος, προσόψεως,

2 w.c., αποθήκη 40τ.µ. Τιµή 650€ συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΙΙ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ  3322,,  ΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077
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Μ
ε το µήν υµα «Το Χαµόγελο του
Παιδιού» και οι αν άγκες των
παιδιών  δεν  πάν ε  διακοπές G

σας καλούµε όλους ν α στηρίξετε τις
πολύτιµες υπηρεσίες για κάθε παιδί.

Κάθε µέρα, όλο το 24ωρο, αν ά πάσα
στιγµή όλες οι υπηρεσίες του Οργαν ι-
σµού λειτουργούν  καν ον ικά και παρα-
µέν ουν  εν εργές στην  υπηρεσία του
κάθε παιδιού και οικογέν ειας, παν ελλα-
δικά. Οι αν άγκες των  παιδιών  παραµέ-
ν ουν  οι ίδιες και τα περιστατικά που
χ ρήζουν  άµεσης επέµβασης δεν
παύουν  το καλοκαίρι. Αν τιθέτως τους
καλοκαιριν ούς µήν ες τα αιτήµατα για
υποστήριξη αυξάν ον ται.

Αυτό το Καλοκαίρι οι άν θρωποι του
Χαµόγελου θα είν αι δίπλα στα 350* παι-
διά που µεγαλών ουν  στα 14 Σπίτια µας.

Αυτό το καλοκαίρι οι άν θρωποι του
Χαµόγελου θα βρίσκον ται δίπλα στα
1.800* παιδιά, που ν οσηλεύον ται στα
Νοσοκοµεία Παίδων , µακριά από τα

σπίτια τους.
Αυτό το καλοκαίρι οι άν θρωποι του

Χαµόγελου µε τα ασθεν οφόρα µας θα
διακοµίσουν  750* παιδιά µε προβλήµα-
τα υγείας από και προς τα Νοσοκοµεία
Παίδων .

Αυτό το καλοκαίρι οι άν θρωποι του
Χαµόγελου θα εξασφαλίσουν  ό,τι χ ρειά-
ζεται για το καθηµεριν ό τραπέζι 3.600*
παιδιών , που δεν  έχ ουν  ούτε τα απα-
ραίτητα.

Αυτό το καλοκαίρι οι άν θρωποι του
Χαµόγελου στη Γραµµή SOS 1056 θα
απαν τήσουν  σε περισσότερες από
68.000* κλήσεις παιδιών  που έχ ουν
αν άγκη.

Οι άν θρωποι του Χαµόγελου και αυτό
το καλοκαίρι µε το πιο ζεστό Χαµόγελό
τους θα βρίσκον ται κάθε στιγµή δίπλα
σε κάθε παιδί!

Βοηθήστε κι εσείς «Το Χαµόγελο του
Παιδιού» ν α δώσει σε 74.000 Παιδιά* το

πιο σηµαν τικό δώρο και αυτό το καλο-
καίρι: το ΧΑΜΟΓΕΛΟ τους!

*βάσει των  ετήσιων  στατιστικών
στοιχ είων  του Οργαν ισµού για το έτος
2018

Στηρίξτε τις δράσεις µε έν αν  από τους
παρακάτω τρόπους:

Καλέστε στο 19810 από σταθερό ή
κιν ητό, µόν ο από Ελλάδα

(χ ρέωση: από σταθερό 2,60€ µε ΦΠΑ
και τέλος σταθερής τηλεφων ίας από κιν -
ητό 2,48€ µε ΦΠΑ, πλέον  τέλους
συν δροµητών  κιν ητής 12%, 15%, 18%
ή 20% βάσει λογαριασµού. Οι χ ρεώσεις
είν αι επιπλέον  του µην ιαίου παγίου ή
πακέτων  χ ρόν ου οµιλίας)

Στείλτε SMS στο 19810 τη λέξη
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ» , µόν ο από Ελλάδα

(χ ρέωση 2,48 µε ΦΠΑ, πλέον  τέλους
συν δροµητών  κιν ητής 12%, 15%, 18%
ή 20% βάσει λογαριασµού. Οι χ ρεώσεις
είν αι επιπλέον  του µην ιαίου παγίου ή
πακέτων  χ ρόν ου οµιλίας)

- Βρείτε όλους τους τρόπους οικον ο-
µικής εν ίσχ υσης εδώ

- Επισκεφτείτε τα καλοκαιριν ά µας
Bazaars. ∆είτε πού πραγµατοποιούν ται
εδώ

- Κάν τε τις καλοκαιριν ές σας αγορές
στο E-shop µας εδώ

-Στήριξη σε είδη πρώτης αν άγκης.
∆είτε τη λίστα µε τα είδη και τα σηµεία
συγκέν τρωσης εδώ

Περισσότερες δηµοσιογραφικές πληρ-
οφορίες:

«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 210-3306140
press@hamogelo.gr

Με το µήνυµα «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
και οι ανάγκες των παιδιών δεν πάνε  διακοπές + 

Ο Οργανισµός καλεί τον κόσµο να στηρίξει
τις πολύτιµες υπηρεσίες για κάθε παιδί.

Αιµατηρό επεισόδιο στην Αχαρνών
- Πυροβόλησαν αλλοδαπό στο πόδι

Έν α ακόµη αιµατηρό περιστατικό, µε θύµα έν αν
44χ ρον ο από το Μαρόκο σηµειώθηκε αργά το βράδυ
της Κυριακής στην  Αχ αρν ών , και πιο συγκεκριµέν α
στη συµβολή της µε την  οδό Ιουλιαν ού.

Ο 44χ ρον ος, σύµφων α µε τις πληροφορίες, περπα-
τούσε στο δρόµο και - όπως κατέθεσε στους αστυν ο-
µικούς -, έν ας άγν ωστος τον  πυροβόλησε από κον τι-
ν ή απόσταση στο πόδι, τραυµατίζον τάς τον .

Ο δράστης έφυγε αµέσως από το σηµείο και το θύµα
βρήκαν  εν τόπισαν  αιµόφυρτο στο πεζοδρόµιο
αστυν οµικοί της οµάδας ∆ΙΑΣ που περιπολούσαν
στην  περιοχ ή της Αχ αρν ών .

Ο 44χ ρον ος αν έφερε στους αστυν οµικούς ότι δεν
γν ωρίζει γιατί του επιτέθηκαν .

Μεταφέρθηκε στο ν οσοκοµείο όπου ν οσηλεύεται
εκτός κιν δύν ου.Την  έρευν α για το περιστατικό διεν ε-
ργεί η Ασφάλεια.

Σε ισχύ τέθηκαν τα θερινά δροµολόγια
σε λεωφορεία και τρόλλεϋ

Από τον  ΟΑΣΑ αν ακοιν ών εται ότι απότη ∆ευτέρα
24/6/2019  ισχ ύει το θεριν ό πρόγραµµα δροµολογίων , στις
γραµµές λεωφορείων  και τρόλεϊ.
Οι επιβάτες µπορούν  ν α εν ηµερών ον ται για τα ν έα δρο-
µολόγια µέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ (http://telemat-
ics.oasa.gr), την  εφαρµογή OASA Telematics ή ν α επικοι-
ν ων ούν  µε το πληροφοριακό κέν τρο του ΟΑΣΑ 11185.

∆είτε που καταλήγουν τα κλεµµένα αυτοκίνητα - Ποιά "προτιµούν"

Μεγάλο κύκλωµα που έκλεβε αυτοκίνητα εξάρθρωσε η Αστυνοµία στην Πάτρα.

Τα µέλη της ειδικευόταν  κυρίως στις κλοπές µικρών  οχ ηµάτων  πόλης, τα οποία αποτελούν  εύκολη λεία για
τους επιτήδειους. Αν άµεσά τους, Smart πρώτης και δεύτερης "γεν ιάς".
Η σπείρα που εξάρθρωσε η υποδιεύθυν ση Ασφαλείας Πατρών  είχ ε κλέψει πάν ω από 100 αυτοκίν ητα
χ τυπών τας σε Αθήν α, Βέροια Αχαΐα και Ζάκυν θο. 
Στην  αυτοψία του STAR στο Ζεφύρι εν τοπίστηκαν  στο βάθος εν ός ρέµατος αρκετά κλεµµέν α και καµέν α
SMART. Λίγο ν ωρίτερα είχ αν  γίν ει φύλο και φτερό σε αν ταλλακτικά από τα κυκλώµατα που τα σπρώχ ν ουν
στην  αγορά.
Στις εικόν ες που κατέγραψε σήµερα η κάµερα  βλέπετε έν α τεράστιοG βουν ό µε αν ταλλακτικά όπως προφυ-
λακτήρες, φτερά, καπό κι ό,τι άλλο µπορεί ν α φαν ταστείς κον τά στο ρέµα όπου υπάρχ ουν  και καµέν α
αυτοκίν ητα. Σε ό,τι αφορά τα µέλη της εγκληµατικής οργάν ωσης που κρατούν ται από την  Αστυν οµία, σήµερα
την  Τρίτη θα οδηγηθούν  εν ώπιον  του Αν ακριτή Πατρών  για ν α απολογηθούν .

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ

WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Πάµε Επίδαυρο+ µε το Εθνικό Θέατρο!

Ο
Πρόεδρος  του Πν ευµατικού Κέν τρου Ασπροπύργου, κ. Μελέτης  Μπουραν τάς  και το Τµήµα
Πολιτιστικών , αξιοποιών τας  το πακέτο προσφοράς  του Εθν ικού Θεάτρου,  που περιλαµβάν ει
εισιτήριο  και µεταφορά  στις  παραστάσεις  του, στο Αρχ αίο Θέατρο της  Επιδαύρου, σε προ-

ν οµιακή τιµή, διοργαν ών ουν  θεατρική εξόρµηση  στην  παράσταση «Ικέτιδες» του Ευριπίδη, το Σάββα-
το, 6 Ιουλίου 2019.

Μια τραγωδία για τον  πόλεµο, τους ν εκρούς αλλά και την  υπαρξιακή αγων ία, την  αξιοπρέπεια, την
πίστη και την  αν τοχ ή. 

Μετάφραση: Γιώργος Κοροπούλης. Σκην οθεσία: Στάθης  Λιβαθιν ός. Παίζουν  κατά αλφαβητική σειρά:
Άν ν α Γιαγκιώζη, Κάτια ∆αν δουλάκη, Άν δρη Θεοδότου, Κόρα Καρβούν η, Θοδωρής Κατσαφάδος, Κατε-
ρίν α Λούρα, Τζίν η Παπαδοπούλου, Αγλαΐα Παππά, Μαρία Σαββίδου, Άκης Σακελλαρίου, Χρήστος Σουγάρης, Κων σταν τίν α Τάκαλου, Τάν ια Τρύπη, Αν δρέας Τσέλεπος, Νιόβη
Χαραλάµπους, Χάρης Χαραλάµπους.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α απευθύν ον ται στο Πν ευµατικό Κέν τρο Ασπροπύργου, (Αλέκου Παν αγούλη 13) στην  κα
Κατερίν α Καρλαύτη, καθηµεριν ά από  09:00 - 15:00 ή στα τηλέφων α   210 – 5577191, 210 – 5577593.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΤΣΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΙΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ∆ΕΣΤΟΥΝΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΑΓΚΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

το γένος ΦΩΤΟΥ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στις
ΑΧΑΡΝΕΣ και η ΠΑΡΘΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ και της

ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ το γένος ΤΣΙΛΙΚΙ∆ΟΥ που γεννήθηκε στο ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ θα έλθουν σε γάµο που θα

πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. 
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ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού
στον κλάδο ελέγχου και κίνησης αµαξοστοιχιών

Η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προχ ωρά
στην  πρόσληψη 70 υποψήφιων
συν οδών  (προσωπικό ελέγχ ου και
κίν ησης αµαξοστοιχ ιών ) για την  κάλυψη
των  υπηρεσιακών  της αν αγκών  σύµφω-
ν α µε την  παρακάτω καταν οµή θέσεων :
Αθήν α (38) τριάν τα οκτώ
Θεσσαλον ίκη (17) δέκα επτά

Λάρισα (5) πέν τε
Αλεξαν δρούπ ολη
(5) πέν τε
Πάτρα (3) τρείς
Λιαν οκλάδι (2) δύο
∆ικαίωµα υποβολής
αίτησης έχ ουν  οι
υποψήφιοι που
πληρούν  τα παρα-
κάτω τυπικά
προσόν τα:

Να είν αι κάτοχ οι πτυχ ίου Παν επι-
στηµιακής ή Τεχ ν ολογικής εκπαίδευσης
ή ισότιµου τίτλου ιδρυµάτων  της αλλοδα-
πής, ή απολυτηρίου µέσης εκπαίδευσης
γεν ικής ή τεχ ν ικής κατεύθυν σης.
Να έχ ουν  εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχ ρεώσεις ή ν α έχ ουν  ν όµιµη
απαλλαγή από αυτές (προσκόµιση

Πιστοποιητικού Στρατολογίας).
Να µην  έχ ουν  καταδικαστεί για κακούργ-
ηµα ή πληµµέληµα που συν επάγεται
στέρηση των  πολιτικών  τους δικαιωµά-
των  (προσκόµιση Ποιν ικού Μητρώου).
Να είν αι κάτοχ οι πτυχ ίου αγγλικής επι-
πέδου Β2 (καλή γν ώση). 
H γν ώση ιταλικής (επιπέδου Β2 ή C2)
επιθυµητή.
Να είν αι κάτοχ οι πιστοποίησης γν ώσης
χ ειρισµού Η/Υ (ECDL ή ισότιµου τίτλου).
Η διάρκεια υποβολής των  αιτήσεων
ορίζεται σε είκοσι µία (21) ηµέρες από
την  δηµοσίευση της αν ακοίν ωσης στον
ηµερήσιο τύπο και στην  επίσηµη ιστο-
σελίδα της εταιρείας. 

Ηµεροµηνία έναρξης την Παρασκευή
21 Ιουνίου 2019 και ηµεροµηνία
λήξης την Πέµπτη 11 Ιουλίου 2019.

Η κατάθεση αιτήσεων  (βιογραφικών ) θα
γίν ον ται στο ηλεκτρον ικό ταχ υδροµείο:
sy nodoi@trainose.gr.

Θα γίνονται δεκτές µόνο ηλεκτρονικές
αιτήσεις. 

Οι αιτήσεις (βιογραφικά) θα συν οδεύον -
ται από επιστολή στην  οποία θα αιτιολο-
γείται το εν διαφέρον  για την  κατάληψη
της θέσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει ν α επιλέξουν
µία θέση εν διαφέρον τος από την  παρα-
πάν ω καταν οµή της προκήρυξης.
∆ηλών εται όµως ότι η εταιρεία διατηρεί το
δικαίωµα ν α απασχ ολήσει τον  εργαζόµε-
ν ο οπουδήποτε αυτή δραστηριοποιείται
αν ά την  ελλην ική επικράτεια, βάσει των
υπηρεσιακών  της αν αγκών . 

2ο Φεστιβάλ Νέων 
Καραγκιοζοπαιχτών
Αφιέρωµα στο µεγάλο καραγκιοζο-

παίχτη «Ευγένιο Σπαθάρη»

· Τρίτη 25/6 /2019
«Ο γάµος του Καραγκιόζη», από τον
Γιώργο Ευαγγελάτο
· Τετάρτη 26/6/2019
«Η θεία από την Αίγυπτο», από τον
Γιώργο Αγγέλου
· Πέµπτη 27/6/2019
«Το γεφύρι της Άρτας», από τον Βαγ-
γέλη Σταθάτο
· Παρασκευή 28/6/2019
«Ο Καραγκιόζης προφήτης», από
τους ∆ηµόπουλο ∆ηµήτρη και Βρεττό
Αντώνη
Αίθουσα εκδηλώσεων ∆ηµαρχείου
Χαϊδαρίου στις 8 µ.µ. κάθε µέρα
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η ∆ιεύθυν ση Ακαδηµίας της οµάδας του
Ολυµπιακού αν ακοίν ωσε την  έν αρξη λειτο-
υργίας της Σχολής Ποδοσφαίρου στο Καµατε-
ρό.

Κάνε το παιχνίδι σου πιο ενδιαφέρον µε το
Cashout στη winmasters.gr

Τα στοιχεία επικοινωνίας

Επικεφαλής Σχολής: Βασίλης Παπαντωνόπου-
λος, Θεόφιλος Καλύβας

∆ιεύθυνση Εγκατάστασης: «West Side Athletic
Park», Θηβών 655, 134 51

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936199000,
6977465571

Email: osfpkamatero@gmail.com
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεο-
φωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµα-
κείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφ-
ος) στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά µέτρα, σε οικο-
γένεια που να έχει σταθερή ε-
ργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµα-
τικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ
ΜΕ 3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  ΘΕΣΗ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ.
ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθ-
έτει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-

ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη θ-
έση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θ-
έα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, για οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)

300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασ-

κευή '65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
6984780807

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τι-
µή 60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζ-
ητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευ-
σίνα. Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), στην
περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική µε
πείρα ζητά εργασία για φρ-
οντίδα ηλικιωµένων στην πε-
ριοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη ηλι-
κιωµένων στην περιοχή του
Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.

Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυµητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε ε-
κθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση στην Ελευσίνα
Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΛ. 210 5570555,
6939115146

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004

1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)

µε 175.500 χλµ.

στην τιµή των 

1000 ευρώ. 

Πληροφορίες 

στο 6948683400

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ  

ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΜΑΝΤΕΜΙ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 100

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 15 ΣΑΚΟΙ ΞΥΛΑ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694 25 18203

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα
στον Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της
οδού Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο 

προαύλιο χώρο. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210

5571527 και 6972720417 
κος Στέλιος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.

ΤΗΛ. 210 5576204
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•Εργάτες Αποθήκης (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Ηλεκτρολόγοι Φορτηγών 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Οδηγοί Ε΄ κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Χειριστές ΚΛΑΡΚ 
(µε άδεια)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Για µία ακόµη χρονιά, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις «Πολύπλανο 2019», όπου θα παρουσιαστεί το ετήσιο έργο των
πολιτιστικών τµηµάτων του ∆ήµου µας.

Το µεράκι, η δηµιουργία, η διασκέδαση γίνονται πραγµατικότητα µέσα από
τα πολιτιστικά τµήµατα του ∆ήµου Χαϊδαρίου. Έµπειροι δάσκαλοι, καθοδ-
ηγούν µικρούς αλλά και µεγαλύτερους «µαθητές» στην ανάπτυξη των δεξιο-
τήτων τους, τους κατευθύνουν  στα πρώτα βήµατά τους στην ανακάλυψη της
τέχνης και του πολιτισµού και τους βοηθούν να δηµιουργήσουν αξιοθαύµα-
στα έργα.

Οι κάτοικοι του ∆ήµου µας, θα έχουν την ευκαιρία να θαυµάσουν τα απο-
τελέσµατα της δουλειάς, που έγινε µέσα στη χρονιά που µας πέρασε, µε την
κορύφωση των εκδηλώσεων

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 & ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 7 Μ.Μ. ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ

Τα τµήµατα των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, του ΘΕΑΤΡΟΥ, της ΜΟΥΣΙΚΗΣ και
του ΧΟΡΟΥ θα µας οδηγήσουν σε ένα ταξίδι στις τέχνες και τον πολιτισµό!

Σας καλούµε όλους, µαζί µε τα παιδιά σας, να δώσετε το παρόν σε αυτή τη
γιορτή της τέχνης, που έχει καθιερωθεί στην πόλη µας ως θεσµός µέσα από
τη µαζική συµµετοχή του κόσµου κάθε χρόνο.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα πραγµατοποιούνται εγγραφές στα
πολιτιστικά τµήµατα του ∆ήµου µας για την επόµενη χρονιά.

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

««ΠΠΟΟΛΛΥΥΠΠΛΛΑΑΝΝΟΟ  22001199»»
Γιορτή Τέχνης και ∆ηµιουργίας 
στον ∆ήµο Χαϊδαρίου


