
Στο Παλαιό Ελαιουργείο
Ελευσίνας σήµερα

ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην Ελευσίνα και
συγκεκριµένα στο
Παλαιό Ελαουρ-

γείο θα βρεθεί και
θα πραγµατοποιή-
σει οµιλία ο πρόε-
δρος της Ν∆ Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκ-

ης.Η επίσκεψη θα
γίνει σήµερα 26
Ιουνίου και ώρα
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Ξεκίνησαν οι δραστηριότητες – εργαστήρια 
για τους µικρούς φίλους του Ασπρόπυργου
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ,

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ & ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας 
& Antipollution Α.Ε 

Με µια σηµαντική εθελοντική
δενδροφύτευση στη Νέα

Μαρίνα Ελευσίνας,
τιµήθηκε η Ηµέρα Προστασίας

του περιβάλλοντος

σσεελλ..  1155

‘’Πρόοδος και παράδοση- Χύµα και Τσουβαλάτα’’ 
Από τον σύλλογο Συµιακών Ελευσίνας ‘’Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος’’

Τετάρτη 26 Ιουνίου  στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘’Λεωνίδας Κανελλόπουλος’’
σσεελλ..  66

ΞΞεεκκιιννοούύνν  οοιι  εεγγγγρρααφφέέςς  γγιιαα  τταα  ««ΘΘααλλάάσσσσιιαα  ΜΜππάάννιιαα»»  
• Καθηµερινά και στα 3 ΚΑΠΗ του ∆ήµου Ασπροπύργου

σσεελλ..  55

Στις εγκαταστάσεις των
«Ναυπηγείων Ελευσίνας»
κλιµάκιο του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Πειραιώς 

Ενηµερώθηκε για τα αιτήµατα και τα
προβλήµατα των εργαζοµένων

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33--1133

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ

ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ 
σσεελλ..    33

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  
οοιι  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  οοιι  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  

ΣΣυυννοοιικκιισσµµόόςς,,  ΣΣυυννοοιικκιισσµµόόςς,,  
πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  

ηη  ‘‘’’ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211’’’’ηη  ‘‘’’ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211’’’’ σσεελλ..  22--1111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΨΗΦΙΣΜΑ
Η ∆ιοίκηση της Π.Ο.Ε.Μ 
αποφάσισε την κήρυξη

3ωρης Πανελλαδικής στάσης
εργασίας στις 27/6/2019 

από τις 12:00 -15:00
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΡΩΜΕΪΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΡΩΜΕΪΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Η Ελλάδα των Θαυµάτων, των Υπάτων και των ΠάτωνΗ Ελλάδα των Θαυµάτων, των Υπάτων και των Πάτων
28 - 30 Ιουνίου 2019, 9.15 µ.µ. στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

σσεελλ..  55

σσεελλ..  99

σσεελλ..  99



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια η  θερµοκρασία 
έως 34  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μακάριος, Μακάρης, , Μακαρία,  Μακαρίτσα, 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών και της
Παράνοµης ∆ιακίνησής τους

∆ιεθνής Ηµέρα κατά των Βασανιστηρίων
Αγίου Μακαρίου µάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ., Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50,

2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6- ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο  : 210-5558491

ΜΑΝ∆ΡΑ

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 

∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,  2105551232
(08:00-23:00)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Παππού Γεωργία Ι. , 

Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995  
(08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Σελέκου Χρυσάνθη Μ.

Θερµοπυλών 105, 
2105314802, (08:00-23:00)

Η συνέχεια στη σελ. 11

Μετά τις πετυχηµένες δράσεις του
Σαββάτου 22/06  της Κυριακής
23/06, αλλά και της  Τρίτης 25 Ιου-
νίου το πρόγραµµα του Φεστιβαλ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ συνεχίζεται µε πολύ
ενδιαφέρον  και τις επόµενες ηµέρες 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για
παιδιά

Ώρα: 10:00 – 12:00
Εργαστήριο Κριτικής – Επιµέλεια-

επιστηµονική υπεύθυνη / ∆ηώ Καγ-
γελάρη 

Ώρα Έναρξης: 11:00 
Ηµεροµηνίες / Dates: 22 - 30/06
Χώρος / Venue: Info-point, 3ο

∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας. ∆αρδα-
νελλίων 85, Ελευσίνα

Καφενείο η Β(β)ουλή
Ώρα: 18:30 – 20:00 - Τρίτη 25/06 
Η Νάσια Γαβριήλ, η Μαριλένα Σαµ-

πάνη και ο Αντώνης Μαρούγκας µάς
συστήνουν την Ασπασία Μαρία
Αλεξίου

Χώρος / Venue: Info-point, 3ο
∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας. ∆αρδα-
νελλίων 85, Ελευσίνα

Ουδέν Προς ∆ήλωση -
Dictaphone Group

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ηµεροµηνίες και Ώρες - Days and
Hours:

Κυριακή/ Sunday 30/06
12:30-14:30 & 18:30- 22:30

∆ευτέρα - Παρασκευή / Monday -
Friday

24, 25, 26, 27, 28/06:
18:30-23:30

Χώρος/ Venue: Ιnfo - Point, 
3o ∆ηµοτικό Σχολείο, ∆αρδανελ-

λίων 85

Οι Ελευσίνιοι – Φίλιππος Κου-
τσαφτής

Ώρα: 18:30 – 23:30
Ηµεροµηνίες και Ώρες / Days and

Hours:
Σάββατο/Saturday  22/06  

18:30-23:30
Κυριακή/Sunday 23/06

12:30-14:30 & 18:30-23:30
∆ευτέρα/ Monday 24/06 - 

Σ
τι ς εγκαταστάσει ς των «Ναυπηγεί ων
Ελευσί νας» µετέβη πολυµελές κλι µά-
κι ο του Βι οτεχνι κού Επι µελητηρί ου

Πει ραι ώς προκει µένου να ενηµερωθεί  γι α τα
αι τήµατα και  τα προβλήµατα των εργαζοµέ-
νων, στο πλαί σι ο των δράσεών του γι α τη
στήρι ξη της ναυπηγι κής βι οµηχανί ας. 

Τη νέα πραγµατι κότητα και  τι ς προοπτι κές
γι α τη ναυπηγι κή βι οµηχανί α παρουσί ασαν
οι  εκπρόσωποι  των εργαζοµένων στα «Ναυ-
πηγεί α Ελευσί νας» στο κλι µάκι ο του ΒΕΠ. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο των εργαζοµένων
κ. Αρι στοτέλη Κυρι αζόπουλο, έχουν ξεπερα-
στεί  τα προβλήµατα που ταλαι πωρούσαν ως
το τέλος του 2018 και  η δραστηρι οποί ηση γι α
τη µεταπώληση της εται ρεί ας σε νέο επεν-
δυτή δί νει  περι σσότερες προοπτι κές και
ελπί δες γι α την ανασυγκρότηση της ναυπηγι κής βι οµ-
ηχανί ας. 

«Εί µαστε ευγνώµονες απέναντι  στον Πρόεδρο κ. Ανδρ-
ι ανό Μι χάλαρο και  τα στελέχη του ΒΕΠ που βρί σκονται  στο
πλευρό όλων όσοι  δί νουµε αγώνα να κρατήσουµε ανοι κτά τα
µεγάλα ναυπηγεί α της  χώρας. Το εθνι κό κεφάλαι ο δεν
µπορεί  και  δεν πρέπει  να απαξι ωθεί  αλλά να αποτελέσει
τη βάση γι α την ανάπτυξη που όλοι  περι µένουµε. 

Στο πλαί σι ο αυτό, ενηµερώσαµε το κλι µάκι ο του ΒΕΠ γι α
το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντι µετωπί ζουµε αυτή τη
στι γµή και  αφορά στι ς σοβαρότατες ελλεί ψει ς τεχνι κών σε
ει δι κότητες µετάλλου. 

Οι  τελευταί ες εξελί ξει ς στη Σύρο και  στην Ελευσί να
δεί χνουν ότι  θα ανοί ξουν νέες θέσει ς εργασί ας, οι  οποί ες
πρέπει  να καλυφθούν άµεσα», δήλωσε ο κ. Κυρι αζόπουλος. 

Ο πρόεδρος του Βι οτεχνι κού Επι µελητηρί ου Πει ραι ώς κ.
Ανδρι ανός Μι χάλαρος δήλωσε στη συνέχει α τα ακόλουθα:

«Μετά την επί σκεψή µας στον Σκαραµαγκά επι βε-
βαι ώνουµε τη συνέπει ά µας απέναντι  στους εργαζοµένους
και  βρι σκόµαστε στα «Ναυπηγεί α Ελευσί νας» ώστε να
σχηµατί σουµε συνολι κή ει κόνα γι α την κατάσταση στη ναυ-
πηγι κή βι οµηχανί α. 

Από την υποδοχή, την ξενάγηση στι ς εγκαταστάσει ς, τι ς
αντι δράσει ς των εργαζοµένων και  την ενηµέρωση από το
σωµατεί ο δι απι στώνουµε πόσο σηµαντι κή εί ναι  η πρωτο-

βουλί α και  η επι µονή µας να αναλάβουµε πρωτοβουλί ες
τόνωσης της τεχνι κής εκπαί δευσης. Θεωρώ αδι ανόητο να
πρωταγωνι στεί  η Ελλάδα στην Εµπορι κή Ναυτι λί α και  να
έχει  έλλει ψη σε βασι κές ει δι κότητες όπως εί ναι  οι  σωλ-
ηνουργοί , οι  ελασµατουργοί  και  οι  ηλεκτροσυγκολλητές. 

Μι α πρότασή µας θα ήταν να χρησι µοποι ηθούν αυτές οι
ει δι κότητες από την ελεύθερη αγορά και  τι ς βι οτεχνί ες που
εξακολουθούν να λει τουργούν στον Πει ραι ά και  την ευρύτε-
ρη περι οχή, αλλά δεν αρκεί  αυτό. Η τεχνι κή εκπαί δευση
πρέπει  να µεταλαµπαδευτεί  µε πραγµατι κή δουλει ά από
τους παλαι ότερους στους νεότερους. 

Όπως εί πε και  ο πρόεδρος των εργαζοµένων στα «Ναυ-
πηγεί α Ελευσί νας», δι αφαί νονται  σηµαντι κές εξελί ξει ς
στον κλάδο µετά την επανέναρξη της λει τουργί ας του Νεω-
ρί ου στη Σύρο και  το επενδυτι κό ενδι αφέρον γι α την Ελευ-
σί να. Εποµένως θα χρει αστούν νέοι  εργαζόµενοι  σε παρα-
γωγι κές ηλι κί ες που θα τονώσουν κάθε αναπτυξι ακή προ-
σπάθει α. 

∆εν αρκεί  η απαραί τητη αποκατάσταση της λει τουργί ας
των δεξαµενών. Είναι εξίσου σηµαντικός ο επαγγελµα-
τικός προσανατολισµός νέων εργαζοµένων σ’ αυτές
τις απολύτως κρίσιµες και χρήσιµες για την εθνική οικο-
νοµία, ειδικότητες τεχνικών µετάλλου. 

Υπάρχει  το πλαί σι ο γι α να ανθί σει  η ναυπηγι κή βι οµ-
ηχανί α τα επόµενο χρόνι α». 

Στις εγκαταστάσεις των «Ναυπηγείων Ελευσίνας»
κλιµάκιο του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιώς 

Ενηµερώθηκε για τα αιτήµατα και τα προβλήµατα των εργαζοµένων

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  οοιι  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΣΣυυννοοιικκιισσµµόόςς,,  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  οοιι  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΣΣυυννοοιικκιισσµµόόςς,,  
πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  ηη  ‘‘’’ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211’’’’πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  ηη  ‘‘’’ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211’’’’
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ΟΠρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέ-
τιος Μπουραντάς, ενηµερώνει τους µικρούς
φίλους της πόλης ότι, και φέτος στην «Ασηµέ-

νια», ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου µας, θα πραγµα-
τοποιηθούν καλοκαιρινές δραστηριότητες -  εργαστήρια,
µε τίτλο «κουτί �άνοιξε». Τα κουτιά της παιδικής µας
ηλικίας είναι τα πρώτα µας παιχνίδια, ύστερα αποθη-
κεύουν τα παιχνίδια µας, µεγαλώνοντας γίνονται το
υλικό των κατασκευών µας και αργότερα συµβολίζουν
τη θέση µας «µέσα ή έξω από το κουτί», αλλά και τον
τρόπο σκέψης µας. Τέλος, γίνονται ο χώρος για να
φυλάξουµε ό,τι πολύτιµο ονειρευτήκαµε, επιθυµήσαµε
και ζήσαµε.

Αναλυτικά το Πρόγραµµα των δραστηριοτήτων: 
ΤΡΙΤΗ 25 Ιουνίου 2019    11:00 – 13:00
Μέσα – έξω από το κουτί

Εσύ που θέλεις να σταθείς, µέσα ή έξω από το κουτί;
Περίγραψε τι βλέπεις και φτιάξε µια ιστορία.             Για
παιδιά 7-9 ετών.

ΠΕΜΠΤΗ 27 Ιουνίου 2019  11:00 – 13:00
Ένα κουτί µέσα σ’ ένα µεγαλύτερο κουτί, µέσα σ’ ένα
µεγαλύτερο κουτί�                                          Ένα
εργαστήριο για τον τρόπο που φτιάχνονται οι ιστορίες: Η
µια σκηνή κρύβεται µέσα στην άλλη,                η λύση
της ιστορίας κρύβεται στο πιο µικρό κουτάκι. 

Για παιδιά 8-12 ετών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Ιουνίου 2019   11:00 – 13:00
Τα κουτιά βγάζουν αποφάσεις!
Ένα εργαστήριο για τα κουτιά – κάλπες και τη λειτο-
υργία της ∆ηµοκρατίας.

Για παιδιά 8-12 ετών.

∆ΕΥΤΕΡΑ 1 Ιουλίου 2019   11:00 – 13:00
Το κουτί της Πανδώρας
Φιλοσοφικό καφενείο  µε αφετηρία το µύθο του κουτιού
της Πανδώρας, πάνω στις έννοιες  του κακού και της
ελπίδας. Για παιδιά 10-15 ετών.

ΤΡΙΤΗ 2 Ιουλίου 2019       11:00 – 13:00
Τα σπίτια – κουτιά
Ένα εργαστήριο για σπίτια που µοιάζουν µε κουτιά και
κουτιά που γίνονται σπίτια.

Για παιδιά 8-12 ετών.

ΠΕΜΠΤΗ  4 Ιουλίου 2019  11:00 – 13:00
Τα κουτιά – παιχνίδια
Ένα χαρτόκουτο µεταµορφώνεται από τα παιδιά σε

παιχνίδι, κάστρο, πύραυλο, πλοίο.
Για όλα τα παιδιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Ιουλίου 2019 11:00 – 13:00
Τα κουτιά παράγουν µουσική
Μουσικά όργανα που παράγουν ήχους µέσα από κου-
τιά - ηχεία, κουτιά που παράγουν ρυθµικούς ήχους και
κουτιά που παίζουν µουσική. Για παιδιά 6-12 ετών.

ΤΡΙΤΗ 9 Ιουλίου 2019      11:00 – 13:00
Κουτιά που ταξιδεύουν
Από τη βαλίτσα στο κοντέινερ.
Για παιδιά 6-12 ετών.

ΠΕΜΠΤΗ 11 Ιουλίου 2019   11:00 – 13:00
Ζωγραφική σε κουτάκια
Το κίνηµα του κυβισµού στη ζωγραφική.
Για παιδιά 8-12 ετών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Ιουλίου 2019    11:00 – 13:00
Από κουτί σε κουτί: η διαδροµή του ήχου
Ένα εργαστήριο φυσικής µε ήχους που µεταδίδονται
από κουτί σε κουτί.                                                       Για
παιδιά 8-12 ετών.

∆ΕΥΤΕΡΑ 15 Ιουλίου 2019   11:00 – 13:00
Τα κουτιά των αξιοπερίεργων πραγµάτων
Ένα κουτί για να εκθέσεις τη συλλογή σου, για να τακ-
τοποιήσεις και να  ταξινοµήσεις τους θησαυρούς σου.
Για παιδιά 6-12 ετών.

ΤΡΙΤΗ 16 Ιουλίου 2019      11:00 – 13:00
Κλειδωµένα κουτιά
Κατασκεύασε ένα «θησαυροφυλάκιο». Για παιδιά 8-12
ετών.

Στις 19 Ιουνίου µε λύπη µου πληροφο-
ρήθηκα τη διακοπή της 24ωρης λειτο-
υργίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων και

αµέσως το επισκέφτηκα. 
∆ιαπίστωσα ότι υποχρεώνεται σε 5ηµερη λειτο-

υργία µε ωράριο 08:00-15:00 ∆ευτέρα µε Παρασ-
κευή, κλειστό το Σαββατοκύριακο, λες και το Κέν-
τρο Υγείας είναι δηµόσια υπηρεσία! Αφού ενηµε-
ρώθηκα από τη ∆ιευθύντρια και το προσωπικό για
τις σηµαντικές ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό
προσωπικό, µου επιβεβαίωσαν τη διακοπή λειτο-
υργίας του. Κατευθείαν επικοινώνησα τηλεφωνικά
µε την ∆ιοικήτρια της 2ης ∆ΥΠΕ Πειραιώς και
Αιγαίου, κα Ιορδανίδου Όλγα, η οποία δήλωσε
ενήµερη για τις σηµαντικές ελλείψεις που
υπάρχουν καθώς και για την αλλαγή ωραρίου λει-
τουργίας, την οποία η ίδια υπέγραψε. Μάλιστα
µου επιβεβαίωσε ότι όλα αυτά είναι εις γνώση του
ίδιου του Υπουργού Υγείας.

Μην µπορώντας να βγάλω άκρη µε τη ∆ιοι-
κήτρια, η οποία επέµεινε στο κλείσιµο, επισκέφτ-

ηκα το Υπουργείο Υγείας και ζήτησα να δω τον
Υπουργό. Περίµενα για πάνω από 2 ώρες, µε το
γραφείο του να δηλώνει ότι ο Υπουργός είναι
απασχοληµένος. Φαίνεται ότι για τον Υπουργό τα
ζητήµατα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, τον
βρίσκουν αδιάφορο. 

Έχουν περάσει 5 ηµέρες και παρόλο που
καθηµερινά προσπαθώ να έρθω σε επικοινωνία µε
τον Υπουργό, προκειµένου να βρεθεί µία λύση
από κοινού, όπως το να καλυφθούν τα κενά από
γιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή όµορων Κ.Υ. ή
Νοσοκοµείων της αρµοδιότητας της 2ης ∆ΥΠΕ,
προκειµένου να επαναλειτουργήσει σε 24ωρη 

βάση το Κέντρο Υγείας, ο Υπουργός δεν κατα-
δέχεται να απαντήσει ούτε στο τηλέφωνο.

Καταγγέλλω, εποµένως, αυτή τηΚαταγγέλλω, εποµένως, αυτή τη
συµπεριφορά του Υπουργού που δενσυµπεριφορά του Υπουργού που δεν
ανταποκρίνεται τόσο σε κατ’ ιδίαν συνάνανταποκρίνεται τόσο σε κατ’ ιδίαν συνάν--
τηση όσο και σε τηλεφωνική επικοινωνία,τηση όσο και σε τηλεφωνική επικοινωνία,
για έλλειψη ευαισθησίας και τον καθιστώγια έλλειψη ευαισθησίας και τον καθιστώ
υπεύθυνο για την ταλαιπωρία και τονυπεύθυνο για την ταλαιπωρία και τον
κίνδυνο που διατρέχουν καθηµερινά οικίνδυνο που διατρέχουν καθηµερινά οι
κάτοικοι των Μεγάρων και της Νέαςκάτοικοι των Μεγάρων και της Νέας
Περάµου, αλλά και οι παραθεριστές τηςΠεράµου, αλλά και οι παραθεριστές της
ευρύτερης περιοχής. ευρύτερης περιοχής. 

Τη στιγµή, µάλιστα, που τόσο το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο όσο και ο Εµπορικός Σύλλογος, το
Σωµατείο Εργαζοµένων ΓΝΕ Θριασίου, οι κάτοικοι
και οι φορείς του ∆ήµου Μεγαρέων έχουν διαµα-
ρτυρηθεί έντονα και ζητούν να βρεθεί άµεσα λύση
εν µέσω της θερινής περιόδου. Ο Υπουργός
συνεχίζει να είναι απών και να αγνοεί επιδεικτικά
την αγωνία που βιώνουν καθηµερινά οι πολίτες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

««ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ  22001199»»
Ξεκίνησαν οι δραστηριότητες – εργαστήρια 
για τους µικρούς φίλους του Ασπρόπυργου

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Χρήστος Στάθης: 
«Η προστασία της υγείας 

των πολιτών πρέπει 
να µπει πάνω απ’ όλα»

Τι δήλωσε για το πρόβληµα µε την αποκοµιδή
των σκουπιδιών στο Αλεποχώρι 

«Το ζωτικής
σ η µ α σ ί α ς
πρόβληµα µε
την αποκοµιδή
των σκουπι-
διών τόσο στο
Αλεποχώρι όσο
και σε όλο το
∆ήµο µας πρέ-
πει – αν ήδη
δεν έχει συµβεί
– να ευαισθη-
τ ο π ο ι ή σ ε ι
άπαντες σε
αυτόν» αναφ-
έρει σε δήλωσή
του ο νεοεκλε-
γείς δήµαρχος
Μάνδρας Ειδ-

υλλίας Χρήστος Στάθης.
«Η υγεία είναι το υψηλότερο ανθρώπινο αγαθό

και οφείλουµε να την προστατέψουµε µε κάθε
τρόπο»

Αισθάνοµαι την υποχρέωση, κατόπιν των αλλε-
πάλληλων διαµαρτυριών των κατοίκων της περ-
ιοχής, να ζητήσω από τις αρµόδιες αρχές και υπηρ-
εσίες του ∆ήµου να προστατεύσουν την υγεία
όλων των δηµοτών µας.

Η τρέχουσα ∆ηµοτική Αρχή, µέχρι την 1η
Σεπτεµβρίου όταν και αρχίζει η θητεία µας, µπορεί
να υπολογίζει στη συνδροµή µας για την προ-
στασία της δηµόσιας υγείας και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στον τόπο µας, όπως άλλωστε
υπολογίζουµε κι εµείς στην άµεση λύση του προβ-
λήµατος από αυτή.

Η προστασία της υγείας των πολιτών πρέπει να
µπει πάνω απ’ όλα…!
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
«ΜΕΛΟΝ» ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ

‘’ Ένα χρόνο
µετά την καταστρ-
οφική πυρκαγιά
στην Κινέτα, δεν
έχει  γίνει
απολύτως τίποτα
για την ουσιαστι-
κή προστασία
των κατοίκων της
περιοχής. 

Η ΚΟΒ του ΚΚΕ των Μεγάρων καλεί όλους τους
κατοίκους την Κυριακή 30 Ιουνίου στις 11:30 π.µ. στο
καφενείο «Μέλον» στην Κινέτα να συζητήσουµε για το
πώς θα προχωρήσουµε, τι διακυβεύεται στην εκλογική
αναµέτρηση της 7 Ιουλίου και πώς βλέπει το ΚΚΕ, πώς
πρέπει να δει ο λαός την επόµενη µέρα!

Θα παρευρίσκονται και θα συµµετέχουν στη συζήτηση
οι υποψήφιοι βουλευτές Κύριλλος Παπασταύρου, µέλος
του ΠΓ του ΚΚΕ και Μενιδιάτη Αλέκα, µέλος του Γραφ-
είου της ΚΟΒ Μεγάρων του ΚΚΕ.
ΕΛΠΙ∆Α ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ!’’

Μ
ε θρησκευτικό διήµερο
παν ηγύρισε ο
Ιερός Προσ-

κυν ηµατικός Ναός
Αγίου Νεκταρίου Άν ω
Λιοσίων , προς τιµήν
των  Αγίων  Πάν των ,
το Σαββατοκύριακο 22
και 23 Ιουν ίου 2019.

Το Σάββατο 22 Ιουν ίου
παραµον ή της γιορτής τελέ-
στηκε ο Παν ηγυρικός Μέγας
Εσπεριν ός, χ οροστατούν τος του Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου Ιλίου κ. Αθην αγόρου. 

Την  Κυριακή 23 Ιουν ίου τελέστηκε η Θεία Λειτο-
υργία, χ οροστατούν τος του Σεβασµιωτάτου Μητρ-
οπολίτου Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κ. Θεοδώρου και
το ίδιο απόγευµα η Ιερά παράκληση  και ακολούθ-
ως οµιλία από τον  Ιεροκήρυκα Αρχ ιµ. Αγαθάγγελο
Κόκλα.

Τις εκδηλώσεις τίµησαν  µε την  παρουσία τους ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, Αν τιδήµα-
ρχ οι και πολλά µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Το λειτουργικό πρόγραµµα πλαισιώθηκε από
πλούσιο καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα, µε χ ορευτικά
συγκροτήµατα και µουσικές παραστάσεις. 

Πιο  συγκεκριµέν α το Σάββατο οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις ξεκίν ησαν  µε τις απον οµές και τους
επαίν ους στα µέλη των  Εκπαιδευτικών  και Καλλι-

τεχ ν ικών  Τµηµάτων  του Ιερού Ναού του
Αγίου Νεκταρίου. 

Στη συν έχ εια λάµπρυν αν  το πρόγρ-
αµµα µε τους χ ορούς τους, οι Σύλλογοι
Πον τίων  η “Τραπεζούν τα” και
Μακεδόν ων  Θρακών  Φυλής. 

Ακολούθησε γν ήσιο λαϊκό παραδο-
σιακό γλέν τι µε το εξαίσιο πρόγραµµα

και τις ερµην είες των  Σπύρου Μπρέµ-
που και Βασίλη Πλαβούκου. 

Την  εποµέν η το Πρόγραµµα άν οιξαν  και
στόλισαν  µε την  εξαίσια εµφάν ισή τους, οι

Σύλλογοι Αρβαν ίτικου Πολιτισµού Άν ω Λιοσίων  “η
ΓΡΙΖΑ” και Ηπειρωτών  Άν ω Λιοσίων . 

Τη “σκυτάλη” της ψυχ αγωγίας πήρε στη
συν έχ εια το ν εοσύστατο συγκρότηµα “The Nektar
Band” που ερµην εύον τας έν τεχ ν α, ν ησιώτικα
αλλά και λαϊκά ακούσµατα, αν έβασε το θερµόµετρο
του κεφιού στα ύψη, µε χ ορό που κράτησε καλά,
ως τις µικρές ώρες. 

Φιλόξεν οι Οικοδεσπότες του διηµέρου υπήρξαν ,
ο Εφηµέριος του Ιερού Ναού π. Μην άς Αλεξιάδης,
η Πρόεδρος του Συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου
Άν ω Λιοσίων  Φαν ή Παππού, όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι κυρίες της Εν ορίας αλλά
και οι ψήστες, που φρόν τισαν  ώστε ν α µην  λείψει
τίποτα από καν έν αν !  Όλοι αν τάλλαξαν  ευχ ές για
καλό καλοκαίρι κι έδωσαν  ραν τεβού για πλούσια
δράση, τον  Σεπτέµβρη. 

Πολιτιστικό διήµερο στον Άγιο Νεκτάριο Άνω Λιοσίων 
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ΟΠρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ενηµερώνει τους ενδιαφερό-
µενους ότι, ξεκινούν οι εγγραφές για το Πρόγραµµα «Θαλάσσια

Μπάνια», που θα αρχίσει στις 8 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου
2019. 

Όσοι, επιθυµούν να δηλώσουν συµµετοχή, στο εν λόγω Πρόγραµµα, θα
πρέπει να προσέλθουν στη Γραµµατεία και των τριών (3) ΚΑΠΗ του ∆ήµου
Ασπροπύργου,

(Κέντρο, Παραλία, Γκορυτσά), µαζί µε την κάρτα µέλους και την απόδειξη
πληρωµής, από τις 27 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2019. Το Πρόγραµµα θα υλο-
ποιείται έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα, µε αναχώρηση από το Α΄ ∆ηµοτικό Σχο-
λείο, στις 8:15π.µ., Β’ ΚΑΠΗ Παραλίας, στις 08:00π.µ. και Γ΄ ΚΑΠΗ Γκορυ-
τσάς, στις 8:00π.µ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες των ΚΑΠΗ, αλλά και στα τηλέφωνα:
2105577862, 2105598125, 2105573549.     

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  2834
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 24/6/2019                                               

Προς  Πολιτικά Κόµµατα

3ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-
ΟΧΙ  ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΟΧΙ  ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύριοι,
Η  ∆ιοίκηση της Π.Ο.Ε.Μ αποφάσισε την

κήρυξη  3ωρης Πανελλαδικής  στάσης
εργασίας στις 27/6/2019 από  τις 12:00 -
15:00 .

Η κρίση  στον  κλάδο του Μετάλλου
συν εχώς βαθαίν ει και οι εργαζόµεν οι
οδηγούνται στην  ανεργία και την  εξαθλίω-
ση:

1.FRIGOGLASS – Αιφν ιδιαστικό κλείσι-
µο, 90 εργαζόµενοι  στην  ανεργία.

2.ΣΙ∆ΕΝΟΡ – Συνεχιζόµενες κινητοποι-
ήσεις για υπογραφή συλλογικής σύµβασης.

3.BSH- ΠΙΤΣΟΣ – Παρά  την  ανακοίνω-
ση κερδοφορίας της µητρικής εταιρείας
Bosch   η διοίκηση επιµένει να κλείσει το
εργοστάσιο  της ΠΙΤΣΟΣ το 2020.

4.ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ – Άµεση   επαναλει-
τουργία όλων  των  µονάδων του εργο-
στασίου  και γρήγορη  έκδοση δικαστικής
απόφασης πριν  αυτή η καθυστέρηση απο-
βεί   µοιραία  για το µέλλον  των  εργαζοµέ-
νων .

5.ΛΑΡΚΟ- Οδηγείται  στο κλείσιµο  µε τις
παλινωδίες και τους πειραµατισµούς  των
υπευθύνων.

6.ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- Αβέβαιο
µέλλον   σε στρατηγικό κλάδο.

7.ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- “Αόριστες
λύσεις» χωρίς επίσηµες και διαφαν είς

ενηµερώσεις
8.ΕΑΒ- Οικονοµική ασφυξία λόγω έλλειψης

κεφαλαίων  κίνησης, άµεσες   Προσλήψεις
µόν ιµου προσωπικού. 

Να ισχύσει η επιχειρησιακή  Σ.Σ.Ε χωρίς
τις αυθαίρετες τροποποιήσεις  και διαγραφ-
ές του Υπουργείου Οικονοµικών , υπογρα-
φή νέας Σ.Σ.Ε.

9.ΕΑΣ – Έλλειψη χρηµατοδότησης -
΄Αθλια οικονοµική κατάσταση της εταιρείας,
άµεση λύση στα χρόν ια προβλήµατα,
µέτρα ανάπτυξης,υπογραφή Σ.Σ.Ε

10.ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ- Απολύσεις –Μειώσεις
παραγωγής

11-ΕΛΒΟ – Κλείσιµο εργοστασίου
12.SPIDER –Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ-

Κλειστό  Εργοστάσιο  - Μεταφορά  δρα-
στηριότητας στο εξωτερικό, απλήρωτοι
εργαζόµενοι.

∆εν  πρέπει να διαφεύγει  ότι και άλλα
εργοστάσια  του κλάδου βρίσκονται σε
πολύ δύσκολη κατάσταση, µε διαθεσιµότ-
ητες και στάσεις πληρωµών.

Συνεχή θανατηφόρα  εργατικά ατυχήµα-
τα εξ αιτίας της εν τατικοποίησης της δουλει-
άς και της µη εφαρµογής µέτρων  προ-
στασίας.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ:

Εξ αιτίας της βαθιάς κρίσης που µαστίζει
τον  κλάδο του Μετάλλου, της ανεργίας, της
µη καταβολής δεδουλευµένων , των  διαθεσι-
µοτήτων , της άρνησης υπογραφής κλα-
δικών  και επιχειρησιακών  συµβάσεων
εργασίας.

Στο αιφν ίδιο κλείσιµο  κερδοφόρων
επιχειρήσεων  , που στο βωµό περισσότε-
ρου κέρδους κλείνουν  παραγωγικές και κερ-
δοφόρες µονάδες  οδηγώντας στην  ανεργία
σηµαντικότατο αριθµό  µεταλλεργατών .

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ:
∆ιότι καθηµερινά προκαλούνται θανατηφ-

όρα εργατικά ατυχήµατα µε θύµατα µεταλλε-
ργάτες, εξ αιτίας  της εν τατικοποίησης της
εργασίας και της µη εφαρµογής µέτρων
προστασίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Από τα  πολιτικά κόµµατα να τοποθετηθ-

ούν   ξεκάθαρα και να δεσµευτούν   για ένα
πρόγραµµα στήριξης  της εγχώριας παρα-
γωγής και των  εργοστασίων  αµυντικής βιοµ-
ηχαν ίας της χώρας που σε αυτές τις
επικίνδυνες  συνθήκες για τη χώρα αφή-
νονται µεθοδευµένα να καταρρεύσουν ,
Λάρκο, Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, Ναυπηγεία
Ελευσίνας, ΕΑΣ, ΕΑΒ.

Για πλήρη εφαρµογή µέτρων  προστασίας
των  εργαζοµέν ων  και παραδειγµατική
τιµωρία των  ενόχων .

Για  πραγµατικά ελεύθερες συλλογικές δια-
πραγµατεύσεις, τα Συνδικάτα να υπογράφ-
ουν  για τις αµοιβές και όχι να καθορίζονται
από το Υπουργείο Εργασίας.

Η αποβιοµηχάν ιση της χώρας είναι ραγ-
δαία, η ανεργία µαστίζει  την  κοινων ία µας  

Η αδιαφορία και η  µετακύληση  ευθυνών
διογκώνει  τα προβλήµατα.

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΕΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ – ΤΙΣ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΤΗΝ ΕΚ
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΙ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΤΟ  ΚΛΑ∆Ο
ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΛΑ∆ΙΚΕΣ Σ.Σ.Ε –
ΑΜΕΣΗ ΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  ΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ – ΑΥΣΤΗΡΗ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΚΑΣ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ  ΚΟΝΤΙΖΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -  ΨΗΦΙΣΜΑ
Η  ∆ιοίκηση της Π.Ο.Ε.Μ αποφάσισε την κήρυξη

3ωρης Πανελλαδικής στάσης εργασίας στις
27/6/2019 από τις 12:00 -15:00 .

ΞΞεεκκιιννοούύνν  οοιι  εεγγγγρρααφφέέςς  γγιιαα  τταα  ««ΘΘααλλάάσσσσιιαα  ΜΜππάάννιιαα»»  

• Καθηµερινά και στα 3 ΚΑΠΗ του ∆ήµου Ασπροπύργου



Λαογραφικός Σύλλογος
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “Το Αδράχτι”

Το Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και ο Λαογραφικός Σύλλογος
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “Το Αδράχτι” σας προσκαλούν το
Σάββατο 29 και τη Κυριακή 30 Ιουνίου στα γρα-
φεία του συλλόγου Ιάκχου 18 για να γευτούµε
τις νοστιµιές της τοπ ικής µας παράδοσης.
Γαστρονοµία & Λαογραφία
Είσοδος Ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες: 210 55 65 629

6-θριάσιο Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 

Το Π.Α.Κ.Π.Π.Α και ο σύλλο-
γος Συµιακών Ελευσίνας ‘’Ο
Μιχαήλ Αρχάγγελος’’ σας προσ-
καλούν την Τετάρτη 26 Ιουνίου
στο Πολιτιστικό Κέντρο
‘’Λεωνίδας Κανελλόπουλος’’ για
να παρακολουθήσετε τη θεατρι-
κή παράσταση ‘’Πρόοδος και
παράδοση- Χύµα και Τσουβαλά-
τα’’.

Η θεατρική παράσταση
βασίζεται στο έργο του Σαράντη
Κρητικού και διαδραµατίζεται
στην Σύµη της σύγχρονης
εποχής µε την τοπική διάλεκτο.

Η πρόοδος έρχεται πολλές
φορές σε αντίθεση µε την παρά-
δοση µε αποτέλεσµα να
συµβαίνουν καταστάσεις κάποι-

ες φορές διασκεδαστικές και
κάποιες φορές δυσάρεστες
στους κατοίκους του νησιού.

Οι Συµιακοί, µε την ιδιαίτερη
ντοπιολαλιά τους σχολιάζουν την
πρόοδο, που έχει ήδη επηρεάσει
το νησί και την καθηµερινότητα
τους.

Έχουν πάντα στην σκέψη τους
την παράδοση και ότι µέχρι χθές
είχαν µάθει. Με λίγα λόγια «Χύµα
και Τσουβαλάτα».

∆ιασκευή σεναρίου: Λειβαδά
Ανθή

Σκηνοθεσία: Κωνσταντάτου
Στέλλα & Λειβαδά Ανθή

Είσοδος Ελεύθερη
Περισσότερες πληροφορίες:

210 55 65 629

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

ΤΤοο  ττµµήήµµαα  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  ττοουυ  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆ΤΤοο  ττµµήήµµαα  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  ττοουυ  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆
ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοοΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοο
ττµµήήµµαα  ΑΑγγιιοογγρρααφφίίααςς  δδιιοορργγααννώώννοουυννττµµήήµµαα  ΑΑγγιιοογγρρααφφίίααςς  δδιιοορργγααννώώννοουυνν
έέκκθθεεσσηη  µµεε  έέρργγαα  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  σσττοοέέκκθθεεσσηη  µµεε  έέρργγαα  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  σσττοο
ΣΣΤΤΕΕΚΚΙΙ  ((ααίίθθοουυσσαα  σσττοο  ιισσόόγγεειιοο  ττοουυΣΣΤΤΕΕΚΚΙΙ  ((ααίίθθοουυσσαα  σσττοο  ιισσόόγγεειιοο  ττοουυ

ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ))  ΚΚίίµµωωννοοςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ))  ΚΚίίµµωωννοοςς  κκααιι  
ΠΠααγγκκάάλλοουυ  1111..ΠΠααγγκκάάλλοουυ  1111..

--  ΤΤεεττάάρρττηη  2266,,  ΠΠέέµµππττηη  2277  κκααιι--  ΤΤεεττάάρρττηη  2266,,  ΠΠέέµµππττηη  2277  κκααιι
ΠΠααρραασσκκεευυήή  2288  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199ΠΠααρραασσκκεευυήή  2288  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199

--  ΏΏρραα::  1177..0000  µµ..µµ  έέωωςς  2200..3300  µµ..µµ..--  ΏΏρραα::  1177..0000  µµ..µµ  έέωωςς  2200..3300  µµ..µµ..

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣ
ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗΣΣ  ΚΚ..ΑΑΓΓΡΡΙΙΜΜΑΑΚΚΗΗΣΣΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗΣΣ  ΚΚ..ΑΑΓΓΡΡΙΙΜΜΑΑΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΕΕΚΚΙΙ  --ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΕΕΚΚΙΙ  --
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

‘’Πρόοδος και παράδοση- Χύµα και Τσουβαλάτα’’ 
Απο τον σύλλογο Συµιακών Ελευσίνας ‘’Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος’’

Τη ∆ευτέρα 1 Ιουλίου στο Παλαιό Ελαιουργείο Τη ∆ευτέρα 1 Ιουλίου στο Παλαιό Ελαιουργείο 
Η θεατρική παράσταση «Λεύκωµα
από Μνήµες»
Το Π.Α.Κ.Π.Π.Α σας προσκαλεί τη ∆ευτέρα 1 Ιουλίου στο Παλαιό Ελαιουργείο να

παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση «Λεύκωµα από Μνήµες» βασισµένη στο
οµώνυµο βιβλίο της Κατερίνας Κολιοφώτη, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Ευστρατιάδη.
Μνήµες της νιότης και της υπαίθρου, ταξιδεύουν στον χρόνο και τον χώρο και

µετουσιώνονται σε µια γιορτή χαράς, που φιλοδοξεί να αγγίξει βαθειά τις ψυχές
θεατών και συµµετεχόντων και να ενώσει όλους τους συλλόγους της Ελευσίνας, που
θα συνεργαστούν για να δηµιουργήσουν -από κοινού-  µια µαγική βραδιά ποτισµένη
από στοιχεία ιστορίας και λαογραφίας του τόπου µας.
Είσοδος Ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες: 210 55 65 629
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Κ
λιµάκιο των υποψηφίων βουλευτών του
ΚΚΕ(µ-λ) στη ∆υτική Αττική θα κάνουν
εξορµήσεις τις επόµενες µέρες που θα

περιλαµβάνουν επισκέψεις σε εργοστάσια της
περιοχής,σχολεία και το Θριάσιο νοσοκοµείο για
να συνοµιλήσουν µε τους εργαζόµενους.Επίσης
έχει στηθεί εκλογικό περίπτερο στην Πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου στον Ασπρόπυργο και Πλα

τεία Ηρώων στην Ελευσίνα,όπου θα διακι-
νούνται  οι θέσεις µας στο λαό.

Για το ΚΚΕ(µ-λ)
οι υποψήφιοι βουλευτές
Αν αστασοπούλου Αν αστασία
Λαµπρόπουλος Αν αστάσιος 
Σαρρής Απόστολος

Κλιµάκιο των υποψηφίων βουλευτών του ΚΚΕ(µ-λ) τις επόµενες µέρες στη ∆υτική Αττική
Επισκέψεις σε εργοστάσια της περιοχής, σχολεία και το Θριάσιο Νοσοκοµείο 

Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη ∆υτική Αττική
Ανακοίνωση - ‘’Όλοι στη µάχη για ισχυρό ΚΚΕ. Η δύναµη του λαού την επόµενη ηµέρα!Κάθε ψήφος στο ΚΚΕ βγάζει πιο δυνατό το

λαό . Καµιά υποταγή στον αρνητικό συσχετισµό, πάλη για την ανατροπή
Στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ βρίσκονται αγωνιστές και αγωνίστριες της ζωής, των λαϊκών αγώνων, αγωνιστές της δουλειάς, της επι-

στήµης, της τέχνης, της µόρφωσης.
Ανάµεσά τους βρίσκονται µέλη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, αλλά και αγωνιστές και αγωνίστριες συνεργαζόµενοι µαζί του, µε τις ιδιαίτερες

απόψεις τους, αποφασισµένοι όµως να συµπορευτούν µε το ΚΚΕ στις ερχόµενες µάχες για το καλό του λαού.
Είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου.
Εργάτες στα εργοστάσια, υπάλληλοι σε µαγαζιά, στο ∆ηµόσιο, επαγγελµατίες, αγρότες, καλλιτέχνες, διανοούµενοι, επιστήµονες,

δηµοσιογράφοι, καθηγητές Πανεπιστηµίου, απόστρατοι των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
∆εκάδες αγωνιστές που πριν από µερικά χρόνια βρίσκονταν σε άλλα κόµµατα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη ΛΑΕ, ή ήταν ανέν-

ταχτοι της αριστεράς.
Ανάµεσά τους είναι εργαζόµενοι συνδικαλιστές από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, πρόεδροι µεγάλων Οµοσπονδιών του ιδιω-

τικού τοµέα, πρόεδροι κλαδικών συνδικάτων, Εργατικών Κέντρων, στελέχη του ΠΑΜΕ.
Επίσης, στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ βρίσκονται

αρκετοί από τον αγροτικό χώρο, εκλεγµένοι σε
Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, από την
Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Ακόµα: Επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι,
πρόεδροι εµπορικών συλλόγων, άλλων σωµα-
τείων, στελέχη της ΠΑΣΕΒΕ.

Πολλές γυναίκες από Γυναικείους Συλλόγους,
την ΟΓΕ, άλλους φορείς του κινήµατος.

Στα ψηφοδέλτια βρίσκονται νέοι και νέες της
ΚΝΕ και των νεολαιίστικων αγώνων, του φοιτητι-
κού και σπουδαστικού κινήµατος.

Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ τιµούν µε την παρουσία
τους πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, καθηγητές από
την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθ-
µια Εκπαίδευση.

Επίσης, επιστήµονες από διάφορους άλλους
κλάδους, από το χώρο της Υγείας, της ∆ικαι-
οσύνης, των Τεχνικών Επιµελητηρίων, από το
χώρο της δηµοσιογραφίας.

Μαζί µας δίνουν τη µάχη φίλοι και φίλες από το
χώρο του Πολιτισµού και του Αθλητισµού.

Τέλος, τιµούν το ψηφοδέλτιο απόστρατοι από
τις Ενοπλες ∆υνάµεις, όσο και από τα Σώµατα
Ασφαλείας.’’



8-θριάσιο Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Στη χώρα των παραµυθιών µετέφ-
ερε τους θεατές η καλοκαιρινή
γιορτή των Παιδικών Σταθµών

της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής που
πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της
Παρασκευής 21 Ιουνίου 2019.

Καλό καλοκαίρι ευχήθηκε στα παιδιά,
τους γονείς και τους εργαζόµενους στους
Παιδικούς Σταθµούς ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθµών ∆Ε Φυλής και ∆ήµα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος
έδωσε συγχαρητήρια στους γονείς για τα
«αστεράκια» τους.

Με πρωταγωνιστές τα παιδιά των Παι-
δικών Σταθµών, τρία γνωστά και αγαπ-
ηµένα παιδικά παραµύθια «ζωντάνεψαν»
στη σκηνή που στήθηκε στο προαύλιο
του ∆ηµοτικού Σχολείου Φυλής για να
φιλοξενήσει και φέτος την καλοκαιρινή
γιορτή των Παιδικών Σταθµών.

Τα παιδιά µε περίσσιο νάζι απέδωσαν
χαριτωµένα σύντοµες σκηνές από την
«Κοκκινοσκουφίτσα», τον «Πινόκιο» και 

«Τα τρία γουρουνάκια», ενώ ένα µάγος
παρουσίαζε ενδιάµεσα, ταχυδακτυλουρ-
γικά τρικ µε τη βοήθεια παιδιών.

∆εν ήταν όµως µόνο η θεατρική παρ-
ουσίαση των παραµυθιών που έδωσε
παραµυθένια ατµόσφαιρα στη γιορτή,
αλλά και το σκηνικό όπως και οι πολυάρ-
ιθµες µεγαλοφιγούρες µε ήρωες των
παραµυθιών, οι οποίες έπαιζαν και φωτο-
γραφίζονταν µε τα ενθουσιασµένα παιδιά. 

Η παράσταση ολοκληρώθηκε µε προ-
βολή video µε τις ευχές κάθε παιδιού
ξεχωριστά αλλά και των εργαζοµένων

των Παιδικών Σταθµών, για «Καλό Καλο-
καίρι», καθώς και µε στιγµιότυπα από τις
πρόβες της παράστασης.

Όµως οι εκπλήξεις δεν σταµάτησαν
εκεί, καθώς αµέσως µετά το µπουφέ µε
αλµυρά και γλυκά σνακ που επισκέφθη-
καν µικροί και µεγάλοι, έλαµψε ο ουρανός
από βεγγαλικά. 

Αυτά σηµατοδότησαν και τη συνέχιση
της γιορτής µε πάρτι για παιδιά και γονείς.

«Παραµυθένια» γιορτή από τους Παιδικούς 
Σταθµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής

ΓΣΕΕ : Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των
εργαζοµένων λόγω υψηλών θερµοκρασιών.

H
ΓΣΕΕ και το  Κέντρο
Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς
Εργαζοµένων & Ανέργων

της Συνοµοσπονδίας
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενηµερώνουν
τους εργαζόµενους και τις
εργαζόµενες για την αντιµετώπιση
της θερµικής καταπόνησης των
εργαζοµένων λόγω υψηλών
θερµοκρασιών.

Υπενθυµίζουµε το πλαίσιο
οδηγιών για α) την περιγραφή των
οµάδων εργαζοµένων υψηλού
κινδύνου, β) τα απαιτούµενα
τεχνικά µέτρα που πρέπει
προληπτικά να λαµβάνονται από
τους εργοδότες, σε συνδυασµό
κατά περίπτωση µέτρα ανάλογα
µε τις ειδικές συνθήκες γ) τις τεχνικές
και οργανωτικές οδηγίες για τις
µετρήσεις της θερµοκρασίας και της
υγρασίας στους χώρους εργασίας
και δ) τη διενέργεια τόσο
προληπτικών, όσο και
κατασταλτικών ελέγχων από την
Επιθεώρηση Εργασίας.  

Συγκεκριµένα:
► Οι οµάδες µε υψηλό κίνδυνο για
την υγεία τους από την εργασία σε
υψηλές θερµοκρασίες είναι οι
καρδιοπαθείς, οι πνευµονοπαθείς,
οι πάσχοντες από χρόνια
νοσήµατα (πχ σακχαρώδης
διαβήτης, χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, διαταραχές
αρτηριακής πίεσης κοκ), οι
λαµβάνοντες συγκεκριµένα
φάρµακα (πχ ινσουλίνη,
αντιδιαβητικά, διουρητικά,
αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες
κατά την κύηση. Η ένταξη των
εργαζοµένων στις παραπάνω
οµάδες γίνεται από τον Ιατρό
Εργασίας της επιχείρησης ή (στις
λίγες περιπτώσεις που δεν
προβλέπεται η απασχόληση
Ιατρού Εργασίας) µε ιατρική
βεβαίωση που προσκοµίζει ο ίδιος
ο εργαζόµενος.
► Τα απαιτούµενα τεχνικά µέτρα
που πρέπει κατά περίπτωση να
λαµβάνονται από τους εργοδότες
αφορούν σε µετρήσεις της
θερµοκρασίας και της σχετικής
υγρασίας στους χώρους εργασίας
και σε παρεµβάσεις στα δοµικά
στοιχεία των κτηρίων, σε τµήµατα
της παραγωγικής διαδικασίας και
στην απαιτούµενη προσαρµογή
του µικροκλίµατος του
εργασιακού χώρου.

► Τα απαιτούµενα οργανωτικά
µέτρα αφορούν κυρίως στη
χορήγηση διαλειµµάτων
κατάλληλης διάρκειας και σε
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο
για τον χρόνο ανάπαυσης για τη
µείωση της θερµικής καταπόνησης
των εργαζοµένων σε περίοδο
καύσωνα, την παροχή πόσιµου
νερού σε θερµοκρασία 10ο –15ο
C, τον προγραµµατισµό των
εργασιών και τη σύνταξη σχεδίου
αντιµετώπισης της θερµικής
καταπόνησης των εργαζοµένων,
τη χορήγηση στους εργαζόµενους
κατάλληλων µέτρων ατοµικής
προστασίας, την οργάνωση
υποδοµής πρώτων βοηθειών και
αντιµετώπισης έκτακτων
καταστάσεων. Ειδικότερα δε για τις
υπαίθριες εργασίες προβλέπεται
επιπλέον η χορήγηση και χρήση
κατάλληλου καλύµµατος
κεφαλής, η διαµόρφωση σκιερού
µέρους για τα διαλείµµατα, η
κατασκευή στεγάστρων και ο
προγραµµατισµός των εργασιών,
ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται
στις ώρες που η θερµοκρασία είναι
χαµηλότερη, µείωση των εργασιών
κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ
των ωρών 12.00-16.00.
Υπενθυµίζεται ότι τα σωµατεία
ή/και οι επιτροπές υγείας και
ασφάλειας έχουν το δικαίωµα
διαβούλευσης και υπογραφής
συλλογικών ρυθµίσεων, µε
αντικείµενο την εφαρµογή σχεδίου
αντιµετώπισης της θερµικής
καταπόνησης των εργαζοµένων,
σε συνεργασία και µε τον τεχνικό
ασφαλείας και τον γιατρό
εργασίας. 
► Επισηµαίνουµε περαιτέρω, την
ανάγκη επαγρύπνησης για την
υποχρέωση εφαρµογής ειδικών
νοµοθετικών διατάξεων ή όρων
ΣΣΕ που αφορούν στα ζητήµατα
Υγείας και Ασφάλειας των
εργαζοµένων. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα σχετικών
ρυθµίσεων αποτελούν: 
α) οι ρυθµίσεις του Κανονισµού
Μεταλλευτικών και Λατοµικών
Εργασιών για τους εργαζόµενους
σε υπαίθριες εργασίες σε µεταλλεία
και λατοµεία, που ορίζουν ότι για
την αποφυγή έκθεσης σε ηλιακή
ακτινοβολία θα πρέπει να γίνεται
διακοπή ή µετάθεση του χρόνου
εκτέλεσης της εργασίας, όταν από
τις σχετικές µετρήσεις ή δελτία της

ΕΜΥ διαπιστώνονται συνθήκες
υπέρβασης των προβλεπόµενων
τιµών θερµοκρασίας (ή και
υγρασίας).
β) η διάταξη της Σ.Σ.Ε
Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και
Συναφών Κλάδων όλης της
Χώρας, βάσει της οποίας οι
σχετικές εργασίες διακόπτονται σε
περιπτώσεις καύσωνα, όταν η
θερµοκρασία στον τόπο εργασίας
υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά,
ενώ το ηµεροµίσθιο καταβάλλεται
χωρίς καµία περικοπή,
γ) η διάταξη της ΣΣΕ 2018 για
εργασίες που γίνονται σε πλοία και
πλωτά µέσα, είτε αυτά βρίσκονται
στη θάλασσα είτε στην ξηρά, βάσει
της οποίας όταν η ΕΜΥ δίνει
θερµοκρασία 36ο και 37ο C
διακόπτονται οι εργασίες από τις
14:00 έως τις 18:00 και όταν δίνει
θερµοκρασία 38ο C και πάνω, το
ωράριο εργασίας είναι µεταξύ 07:00
έως 13:00, χωρίς καµία περικοπή
του ηµεροµισθίου, η δε διακοπή
του ωραρίου θα ισχύει µέχρι και τις
19:00 
δ) τη διάταξη της ΣΣΕ για τους
εξωτερικούς υπαλλήλους που
χρησιµοποιούν δίκυκλο (διανοµείς
– courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων
και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσει της
οποίας δεν θα απασχολούνται
εκτός εγκαταστάσεων των
επιχειρήσεων, όταν επικρατούν
συνθήκες καύσωνα (38ο C και
άνω). Σε κάθε περίπτωση οι
διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας, που αφορούν τα µέσα
ατοµικής προστασίας, ισχύουν και
για τους εργαζοµένους σε εργασίες
µεταφοράς και διανοµής προϊόντων
µε δίκυκλο.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί
πάγιο αίτηµα της ΓΣΕΕ προς το
Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή
στην ισχύουσα νοµοθεσία για την
Υγεία και Ασφάλεια των
εργαζοµένων ρητών ρυθµίσεων για
τις υποχρεώσεις των εργοδοτών
και κυρίως απαγορεύσεων για την
πρόληψη της καταπόνησης των
εργαζοµένων και ρύθµισης των
συνθηκών εργασίας τους στις
περιπτώσεις έκθεσης σε έντονα
καιρικά φαινόµενα (καύσωνας,
ψύχος κλπ), οι οποίες να
συνοδεύονται µε αυστηρές
κυρώσεις και εντατικοποίηση των
έγκαιρων ελέγχων από το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας.
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ΗΗ
ιστορία του ν εοελλην ικού κράτους από το
1830 µέχ ρι σήµερα, µε ιστορικά κοιν ων ικά,
πολιτικά και θεατρικά γεγον ότα – σταθµούς
που σηµάδεψαν  το ν εοελλην ικό Εθν ος για

2 αιών ες, δοσµέν α µέσα από το θέατρο.
Εξαίρετοι θεατρικοί συγγραφείς θεµελιωτές του ν εο-

ελλην ικού θεάτρου, που στοχ άστηκαν  µε τόλµη και
αυτεπίγν ωση την  ιστορία του ν εοελλην ικού έθν ους,
αποτυπών ουν  στη θεατρική σκην ή τους καηµούς και
τα όν ειρα της φυλής µας µε ακρίβεια, σατιρική οξύτητα
και απαρηγόρητη πίκρα.

Μουσική: Βασίλης ∆ηµητρίου - Μίκης Θεοδωράκης -
Σταύρος Ξαρχ άκος - ∆ηµήτρης Αν δρών ης

Σκην οθεσία: ∆ηµήτρης Θεοδώρου
∆ιδασκαλία τραγουδιών  - Εν ορχ ήστρωση - Επιµέ

λεια ηχ ητικού υλικού και προβολών : ∆ηµήτρης
Αν δρών ης.

Σκην ικά-Κοστούµια: ∆ηµήτρης Θεοδώρου.
Χορογραφίες: ∆ηµήτρης Θεοδώρου, Μαριάν ν α Σαµά-

τιαλη, Θωµάς Κολοβός.
Συµµετέχ ουν : Ηλίας Νάκος, Σταύρος Χαν άς, Σοφία

Παν αγιωτοπούλου, Ελέν η Πέππα, ∆έσποιν α Ζουµή,
Έν τρη Ντιλγέρη, Τασία Μπρέµπου, Χαρά Παγών η,
Γιώργος Τζοάν ος, Χριστίν α Χριστοδουλάκη, Έλεν α
Θεολογίτη, Μιχ άλης Χριστοδουλάκης, Θωµάς Κολοβός,
Μελετία Κολοβού.

Παραγωγή: ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίν ας
Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιου-

νίου 2019, 9.15 µ.µ. στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευ-
σίνας. Είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΡΩΜΕΪΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΡΩΜΕΪΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Η Ελλάδα των Θαυµάτων, των Υπάτων και των ΠάτωνΗ Ελλάδα των Θαυµάτων, των Υπάτων και των Πάτων

1η Συνάντηση Χορωδιών
Στο Παλατάκι Χαϊδαρίου 

ΗΗ  ΧΧοορρωωδδίίαα  ΕΕννηηλλίίκκωωνν  ««ΜΜεελλίίρρρρυυττηη»»
Σε συνεργασία µε το ∆ήµο Χαϊδαρίου διο-
ργανώνει την 1η Συνάντηση Χορωδιών 
Την Πέµπτη 27 Ιουνίου 2019 στις 8 µµ

Στο Παλατάκι Χαϊδαρίου 
Συµµετέχει η Γυναικεία Χορωδία 

«Καλλιτεχνήµατα»
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας & Antipollution Α.Ε 
Με µια σηµαντική εθελοντική δενδροφύτευση στη Νέα Μαρίνα
Ελευσίνας, τιµήθηκε η Ηµέρα Προστασίας του περιβάλλοντος

Με µία σηµαντική εθελοντική δενδροφύτευση στη Νέα
Μαρίνα Ελευσίνας, τιµήθηκε από τον Οργανισµό Λιµένος
Ελευσίνας Α.Ε και την Antipollution Α.Ε, η ηµέρα προ-

στασίας του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα η εθελοντική οµάδα της Antipollution Α.Ε,  φύτευσε 10

λεµονοκυπάρισσα, µε σκοπό να δοθεί µια ανάσα οξυγόνου στους
πολίτες που κάνουν τον περίπατό τους  στη συγκεκριµένη µαρίνα
και να τονωθεί το φυσικό στοιχείο.

Επίσης στις 16 του µήνα ανέλαβαν δράση 24 εργαζόµενοι της
εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε, που µε τη συνδροµή ειδικών
υλικών αποµάκρυνσης απορριµµµάτων από τον ΟΛΕ Α.Ε, πραγ-
µατοποίησαν εθελοντικό καθαρισµό στον περιβάλλοντα χώρο της
Νέας Μαρίνας συγκεκριµένα αποψιλώθηκαν και αποµακρύνθηκαν
(ξερά κλαδιά, ξερά χόρτα, πλαστικά και γυάλινα µπουκάλια, πλαστι-
κά καλαµάκια, δίχτυα, φελιζόλ αποτσίγαρα, καπάκια και χαρτικά),
αφιερώνοντας αυτήν την ηµέρα εθελοντισµού  στο περιβάλλον.

Ο Ο.Λ.Ε Α.Ε ευχαριστεί θερµά την εθελοντική οµάδα της
Antipollution Α.Ε και τους εργαζόµενους της εταιρείας  ΑΒ Βασιλό-
πουλος  Α.Ε και παραµένει αρωγός σε τέτοιου είδους δράσεις.
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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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H
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
«Funding & tender opportuni-
ties” απηύθυν ε πρόσκληση

µεταξύ άλλων  και σε ΟΤΑ µε την
επων υµία “GREENING THE ECONO-
MY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) /
Building a water-smart economy  and
society ” συν ολικού ύψους 72.000.000
ευρώ για µια συστηµατική προσέγγιση
για τη µετάβαση προς µια πιο
παραγωγική, από άποψης πόρων , πιο
πράσιν ης και π ιο αν ταγων ιστικής
οικον οµίας. Λήξη 1ου σταδίου – 19
Φεβρουαρίου 2019. Λήξη 2ου σταδίου –
4 Σεπτεµβρίου 2019

Το Societal Challenge 5 Work
Programme f or 2018-2020
επικεν τρών εται στη µετάβαση σε µια
πιο πράσιν η, οικον οµικά
αποδοτικότερη και πιο αν θεκτική στην
αλλαγή του κλίµατος οικον οµία σε
συν άρτηση µε το φυσικό περιβάλλον ,
επιδεικν ύον τας µια ισχ υρή δέσµευση
για την  υποστήριξη των  στόχ ων  της

αειφόρου αν άπτυξης του ΟΗΕ και των
στόχ ων  της συµφων ίας του Παρισιού
COP21. 

Συν επώς, το παρόν  πρόγραµµα
εργασίας διαρθρών εται γύρω από δύο
προσκλήσεις: «Οικοδόµηση εν ός
µέλλον τος µε χ αµηλές εκποµπές
διοξειδίου του άν θρακα και δράσεις
αν θεκτικές στην  αλλαγή του κλίµατος:
δράση για το κλίµα υπέρ της συµφων ίας
του Παρισιού» και «Πράσιν η οικον οµία
σύµφων η µε τους Στόχ ους Βιώσιµης
Αν άπτυξης». 

Συν ολικά, το πρόγραµµα εργασίας
συµβάλλει στους τοµείς “Οικοδόµηση
εν ός µέλλον τος µε χ αµηλές εκποµπές
άν θρακα, αν θεκτικό στο κλίµα” και
“Σύν δεση οικον οµικών  και
περιβαλλον τικών  πλεον εκτηµάτων  –
κυκλική οικον οµία”.

Το Societal Challenge 5 Work
Programme f or 2018-2020
εν αρµον ίζεται µε τις πολιτικές
αποφάσεις της αυξηµέν ης επέν δυσης

στην  αειφόρο αν άπτυξη και στην
έρευν α και την  καιν οτοµία που
σχ ετίζεται µε το κλίµα, στην
εν σωµάτωση της ψηφιοποίησης, στην
εν ίσχ υση της διεθν ούς συν εργασίας
στον  τοµέα της έρευν ας και της
καιν οτοµίας, στην  αν τοχ ή στην
κοιν ων ία και στην  καιν οτοµία που
δηµιουργεί η αγορά στους εξής άξον ες: 
� Κλιµατική δράση υπέρ της

συµφων ίας του Παρισιού

� Κυκλική οικον οµία

� Πρώτες ύλες
� Νερό για το περιβάλλον , την

οικον οµία και την  κοιν ων ία µας
� Καιν οτόµες πόλεις για βιωσιµότητα

και αν θεκτικότητα
� Προστασία και αξιοποίηση της αξίας

των  φυσικών  και πολιτιστικών  αγαθών
(η οποία περιλαµβάν ει την
παρατήρηση της γης, τις λύσεις που
βασίζον ται στη φύση, τη µείωση του

Χρηµατοδότηση 72 εκατ. ευρώ για 
ανθεκτικές πόλεις στην κλιµατική αλλαγή

Σάββατο/Saturday 29/06 18:30-
23:30

Κυριακή/ Sunday 30/06 1 2 : 3 0 -
14:30 & 1830-23:30

Χώρος/ Venue: Ιnfo - Point, 
3o ∆ηµοτικό Σχολείο, ∆αρδανελ-

λίων 85

Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία - Ντέµ-
πορα Πίρσον 

Ώρα: 21:30 – 23:00
Ηµεροµηνίες και Ώρες / Days and

Hours:
Κυριακή / 23/06 έως και Τετάρτη

26/06 / 
Sunday 23, Monday 24, Tuesday

25 and 
Wednesday 26/06 21:30 
Χώρος / Venue: Ιnfo - Point, 
3o ∆ηµοτικό Σχολείο, ∆αρδανελ-

λίων 85
3rd Elementary school, 85

Dardanellion str.
IETM Campus

Τετάρτη 26 Ιουνίου
Εργαστήριο Κριτικής
Ώρα Έναρξης: 11:00
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παι-

διά

Ώρα: 17:00 – 19:00

Καφενείο η Β(β)ουλή
Ώρα: 18:30 – 20:00

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 18:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω
Ώρα: 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς ∆ήλωση
Ώρα: 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι
Ώρα: 18:30 – 23:30

Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ

Ώρα: 20:15 – 21:45

Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία
Ώρα: 21:30 – 23:00Γλέντι 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

Συνεχίζεται από τη σελίδα 2
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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

ΓΑΜΟΣ 
Ο Κοροµπ ίλης Κωνσταντίνος του Ευάγγελου και της Όλγας το γένος

Παπαδηµητρίου, που γεννήθηκε στην Κατερίνη και κατοικεί
στο Αγ. Ιωάννη Ρέντη και η Αικατερίνη Τσαντήλα του Λεωνίδα και της

Ελευθερίας , το γένος Κοροπούλη, που γεννήθηκε στην Αθήνα
και κατοικεί στο ∆άσος Χαϊδαρίου πρόκειται να παντρευτούν και ο

γάµος θα γίνει στο Χρισσό Φωκίδας.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΝΑΪ∆ΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΡΤΟΠΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΤΕΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ

ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΑ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΑΝΤΖΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξοπλίζει 
τα Κέντρα Υγείας Παραµυθιάς και Φιλιππιάδας

Ο
Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360o

Ενέργειες», εν ισχύει έµπρακτα και µε συνέ-
πεια τον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας. Την
Πέµπτη 20/6/2019 προσέφερε ιατρικό εξοπ-
λισµό στο Κέντρο Υγείας Παραµυθιάς στον
Ν. Θεσπρωτίας και στο Κέντρο Υγείας Φιλιπ-
πιάδας στον Ν. Πρέβεζας, ο οποίος αντα-
ποκρίνεται πλήρως στις ζητούµενες προδια-
γραφές και ποσότητες, µε γνώµονα την ορθή
και αποτελεσµατική λειτουργία των Κέντρων
Υγείας.  

Πιο συγκεκριµένα, εκπρόσωποι του
Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της
ΑΜΚΕ Άγονη Γραµµή Γόν ιµη, η οποία
συµµετείχε στην υλοποίηση της πρωτοβου-
λίας, επισκέφθηκαν και παρέδωσαν στο
Κέντρο Υγείας Παραµυθιάς δύο (2) νοσοκο-
µειακά ηλεκτρικά κρεβάτια νοσηλείας, έναν
(1) καρδιογράφο, έναν (1) νεφελοποιητή, µία
(1) τροχήλατη συσκευή αναρρόφησης, ένα
(1) ρινοσκόπιο, πέντε (5) πιεσόµετρα µανο-

µετρικά, δύο (2)
πιεσόµετρα παιδιατρι-
κά µε περιχειρίδες,
τέσσερα (4) παλµικά
φορητά οξύµετρα,
έναν  (1) κλίβανο
υγρής αποστείρωσης,
τέσσερεις (4) συσκε-
υές ανάνηψης και δια-
σωλήνωσης µε µάσ-
κες παιδικές και

ενηλίκων, ένα (1) σετ λαρυγγοσκοπίου, µία
(1) συσκευή πλύσης αυτιών, και ένα (1) οφθ-
αλµοσκόπιο. Το Κέντρο Υγείας Παραµυθιάς
εξυπηρετεί περί τα 30.000 περιστατικά τον
χρόνο, καθιστώντας το ένα από τα πρώτα
σε επισκεψιµότητα πανελλαδικώς, καθώς
εξυπηρετεί τόσο τους 3.200 κατοίκους της
Παραµυθιάς, αλλά και όλο τον ∆ήµο Σουλίου
και των γειτον ικών χωριών των Νοµών Πρέ-
βεζας και Ιωανν ίνων. Το Υγειονοµικό Προ-
σωπικό αποτελείται από δύο Παιδιάτρους,
βοηθό Ακτινολόγο και Γεν ικούς Ιατρούς.

Στη σηµασία κάλυψης των αναγκών του
Κέντρου Υγείας Παραµυθιάς αναφέρθηκε ο
∆ιευθυντής του ΚΥ, Γεν ικός Ιατρός κ. Γιώρ-
γιος Λύγκας, υποστηρίζοντας πως «η δωρεά
αυτή  µας προσφέρει απαραίτητα είδη για την
ορθή λειτουργία µας και ευχαριστούµε θερµά
τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για αυτό. Στο
χρονικό διάστηµα που βιώνουµε, οι ελλείψεις
στον χώρο της υγείας είναι µεγάλες και είναι
σηµαντικό που βρίσκονται άνθρωποι που
στηρίζουν ιατρικούς φορείς που παρέχουν

στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο». 
Από την πλευρά του, κατά την τελετή

παράδοσης, ο ∆ιευθυντής Γεν ικής Ιατρικής
του ΚΥ Παραµυθιάς κ. Χρήστος Ρίζος, τόν ισε
την ποιότητα του έργου που επιτελείται στο
Κέντρο, αναφέροντας ότι «παρά τις δυσχέρ-
ειες και τα προβλήµατα σε θέµατα προσωπι-
κού και τεχν ικού εξοπλισµού, αποτελούµε
πρότυπο, όντας στα τρία κορυφαία Κέντρα
Υγείας στη ∆υτική Ελλάδα, εξυπηρετώντας µε
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους επισκέ-
πτες και αντιµετωπίζοντας όλα τα περιστατι-
κά στο σύνολό τους εκτός από πολύ σοβα-
ρές περιπτώσεις που τα στέλνουµε σε πρω-
τοβάθµια νοσοκοµεία». 

Αντιστοίχως, οι εκπρόσωποι του Οµίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της ΑΜΚΕ
Άγονη Γραµµή Γόν ιµη επισκέφτηκαν και
παρέδωσαν στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας
δύο (2) καρδιογράφους, έναν (1) υγρό κλίβα-
νο, ένα (1) οξύµετρο – τροχήλατο πιεσόµε-
τρο, τέσσερα (4) πιεσόµετρα µε ακουστικό,
και τέσσερα (4) παλµικά οξύµετρα. Στην
εκδήλωση, η ∆ιευθύντρια του Κέντρου Υγείας
Φιλιππιάδας, Γεν ική Ιατρός κα. Αικατερίνη
Κωστούλα αναφέρθηκε στη σηµασία της
στήριξης του Οµίλου, επισηµαίνοντας ότι «τα
είδη αυτά είναι τροµερά χρήσιµα, ειδικότερα
οι καρδιογράφοι ήταν εκ των ων ουκ άνευ και
αναγκαζόµασταν  λόγω ανεπάρκειας σε
εξοπλισµό να στέλνουµε ασθενείς στο
Νοσοκοµείο της Άρτας. 

Σήµερα αισθανόµαστε πολύ χαρούµενοι
µε τη γενναιόδωρή σας πράξη γιατί είµαστε

σε θέση να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας
απρόσκοπτα προς όφελος των κατοίκων της
Φιλιππιάδας». 

Το Υγειονοµικό Προσωπικό του Κέντρου
Υγείας Φιλιππιάδας αποτελείται από τέσσερ-
εις Γεν ικούς Ιατρούς και καλύπτει περίπου
1.500 περιστατικά τον µήνα, εξυπηρετώντας
τους κατοίκους όλων των πέριξ περιοχών για
δευτεροβάθµιας περίθαλψης ιατρική φρον-
τίδα.

Σε δηλώσεις της η ∆/ντρια Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης του Οµίλου κα Ράνια Σου-
λάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά για τις εν  λόγω
δωρεές ότι «στόχος του Οµίλου είναι η
προώθηση και διασφάλιση της υγειούς ζωής
και ευηµερίας και η βελτίωση των συνθηκών
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλων
των ηλικιών, δίνοντας έµφαση σε όσους
βρίσκονται σε περιοχές αποµακρυσµένες
από τα µεγάλα αστικά κέντρα». 

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτε-
ρο πλαίσιο σειράς ενεργειών υπέρ της
βιώσιµης ανάπτυξης, οι οποίες, µεταξύ
άλλων, εν ισχύουν τον τοµέα της Υγείας. Ο
Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίν ει
βαρύτητα στην υλοποίηση πρωτοβουλιών
που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής
σε αποµακρυσµένες περιοχές, εστιάζοντας
στην πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη.

συνεχίζεται από τη σελίδα 3

ΠΕΜΠΤΗ 18 Ιουλίου 2019   11:00 – 13:00
Camera obscura:                                                                                                                                   Το
κουτί που φυλάει το φως. Ένα εργαστήριο για τις αρχές της φωτογραφίας. 

Για παιδιά 6-12 ετών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19  Ιουλίου 2019 11:00 – 13:00

Κουτιά από χώµα�
Φτιάχνουµε κουτιά καθηµερινής χρήσης από πηλό.

Για όλα τα παιδιά.                                                                                                                                           
Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς και η Υπεύθυνη του

Προγράµµατος «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2019», κ. Ασηµίνα Φούφα - Κορώνη
ευχαριστούν ιδιαίτερα τους εµψυχωτές των εργαστηρίων, κ.κ. Αθανασία Καπρούλια,
Αιµιλία Μελετίου, Μαριλένα Μπεθάνη, Παναγιώτη Πέστροβα και Κωνσταντίνο Βερούτη,
για την αµέριστη βοήθειά τους στην υλοποίηση του Προγράµµατος. 

Για  ∆ηλώσεις συµµετοχής και  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2105577191 – 2105577593 και στη ∆ηµοτική Βιβλιοθ-
ήκη, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου, στον 3ο όροφο (Αλέκου Παναγούλη 13). 
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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


