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Άµεση παρέµβαση του ∆ηµάρχου Ελευσίνας
για τους εργαζοµένους στη Χαλυβουργική
Αποφασίσθηκε α) η άµεση ένταξή τους στο πρόγραµµα
εγκλωβισµένων εργαζοµένων του Υπ. Εργασίας και
β) η παρέµβαση του Υπουργού στον ΟΑΕ∆, µε σκοπό την
οικονοµική τους ενίσχυση.

Η Περιφέρεια Αττικής
διεκδικεί 12,3 εκ. ευρώ
για ώριµες µελέτες
αντιπληµµυρικών
έργων

σελ. 7

Μεταξύ αυτών η διευθέτηση
του ρέµατος Γιακουµή και ρέµατος
Λούτσας ∆υτικού Τοµέα
Θριάσιου Πεδίου, του χειµάρρου
Σαρανταποτάµου και του ρέµατος
Καµάρας ∆ήµου Μεγαρέων

Συνάντηση Λευτέρη Αυγενάκη
και Χρήστου Παππού

Για το Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων (κλειστό της
Πάλης) και το υπό εξέλιξη αίτηµα της ΚΑΕ ΑΕΚ

σελ. 2

Τακτοποίηση της βιοµηχανικής δραστηριότητας
στην Αττική µελετά η κυβέρνηση
Το θέµα αφορά άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις
που έχουν καταγραφεί, κυρίως στη ∆υτική Αττική.

σελ. 9

∆ΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 14/10/19
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σελ. 3

σελ. 2

σελ. 3

ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ

‘’Απαιτούµε την ενίσχυση της γραµµής Γ 16 (Ασπρόπυργος πλατεία
Κουµουνδούρου) µε πιο συχνά δροµολόγια λεωφορείων.
Καµία σκέψη για αναστολή της άνω γραµµής.΄΄
σελ. 3

Αθανάσιος Μαρτίνος:

Ορκίστηκε ο νέος Πολιτικός ∆ιοικητής
του Αγίου Όρους
σελ. 9
Αναµένεται να καταβληθεί στους ασθενέστερους τα Χριστούγεννα.

«Κλειδώνει» το κοινωνικό µέρισµα για
χιλιάδες πολίτες.
σελ. 9

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ,
Αχαρνών 7, 2105576029
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
∆ήµητρος 54, 2105549968
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
ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

Άµεση παρέµβαση του ∆ηµάρχου Ελευσίνας
για τους εργαζοµένους στη Χαλυβουργική
Αποφασίσθηκε α) η άµεση ένταξή τους στο πρόγραµµα
εγκλωβισµένων εργαζοµένων του Υπ. Εργασίας και
β) η παρέµβαση του Υπουργού στον ΟΑΕ∆, µε σκοπό την άµεση
οικονοµική τους ενίσχυση.

Τ

ην Πέµπτη 10
Οκτωβρίου
2019 µετά από
πρωτοβουλία του ∆ήµαρχου Ελευσίνας κ.
Αργύρη
Οικονόµου,
πραγµατοποιήθηκε
σύσκεψη µε την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής κ.
Κοσµόπουλου Λευτέρη,
του
προέδρου
του
Εργατικού
Κέντρου
Ελευσίνας & ∆υτικής
Αττικής κ. Βαγγέλη
Λίγγου και του προέδρου του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων Χαλυβουργικής κ. Γεωργίου
Γάκη, προκειµένου να
συζητηθεί το θέµα που έχει προκύψει µε το εργασιακό
καθεστώς των εργαζοµένων της Χαλυβουργικής, οι
οποίοι παραµένουν επί 3 µήνες απλήρωτοι.
Το αποτέλεσµα της σύσκεψης ήταν να καθοριστούν οι
ακόλουθες δράσεις :
α) η άµεση ένταξή τους στο πρόγραµµα εγκλωβισµένων εργαζοµένων του Υπουργείου Εργασίας και

Συνάντηση Λευτέρη Αυγενάκη
και Χρήστου Παππού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά άιθριος
Η θερµοκρασία έως 27°C
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γερβάσιος, Γερβασία,Ναζάριος
Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία
Παγκόσµια Ηµέρα Όρασης
(Κατά της Τύφλωσης)
Παγκόσµια Ηµέρα Προτύπων
(Τυποποίησης)

β) η παρέµβαση του Υπουργού Εργασίας στον ΟΑΕ∆,
µε σκοπό την άµεση οικονοµική τους ενίσχυση.
Η ∆ηµοτική Αρχή θεωρεί ότι το µείζον αυτό θέµα που
αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Χαλυβουργικής και
της λειτουργίας της, θα πρέπει να τύχει των αρµόδιων
κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Επίσης είναι σαφές ότι το
θέµα της Χαλυβουργικής αφορά πέρα από τους εργαζόµενους τόσο την Ελευσίνα, όσο και ολόκληρη την περιοχή.

Για το Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων (κλειστό της
Πάλης) και το υπό εξέλιξη αίτηµα της ΚΑΕ ΑΕΚ

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

O

Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Λευτέρης Αυγενάκης συναντήθηκε µε τον
∆ήµαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού και
συζήτησαν για το Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων
(κλειστό της Πάλης) και το υπό εξέλιξη αίτηµα της
ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρησή του
Ως γνωστόν η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει ζητήσει την
παραχώρησή του, στο πλαίσιο της σοβαρής
επένδυσης στην οποία σκοπεύει να προβεί στην

εγκατάσταση, η οποία θα την αναζωογονήσει και θα
συµβάλλει στην αναβάθµι ση της ευρύτερης
περιοχής.
Η συνεργασία του κ. Αυγενάκη µε τον κ. Παππού
θα συνεχιστεί, ώστε όχι µόνο να ξεπεραστούν
άµεσα τα εκκρεµή ζητήµατα γύρω από το
Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, αλλά και να
εξεταστούν οι προοπτι κές βελτί ωσης άλλων
αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
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θριάσιο-3

Η Περιφέρεια Αττικής διεκδικεί 12,3 εκ. ευρώ για τη
χρηµατοδότηση δέκα ώριµων µελετών για αντιπληµµυρικά έργα

Ε

Μεταξύ αυτών η διευθέτηση του ρέµατος Γιακουµή και ρέµατος Λούτσας ∆υτικού Τοµέα
Θριάσιου Πεδίου, του χειµάρρου Σαρανταποτάµου και του ρέµατος Καµάρας ∆ήµου Μεγαρέων

πιστολή προς τη Γεν ική ∆ιεύθυν ση
∆ηµοσίων Επεν δύσεων του Υπουργείου Αν άπτυξης µε την οποία ζητά τη
χρηµατοδότηση δέκα ώριµων µελετών που
αφορούν σε αν τιπληµµυρικά έργα σε όλη την
Αττική ύψους 12.330.000 Ευρώ, απέστειλε ο
Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης.

Οι προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής βασίζον ται
στις προτεραιότητες που δίν ον ται για τη ν έα προγραµµατική περίοδο 2012 -2027 και αφορούν ώριµες
µελέτες, οι οποίες κρίν εται απαραίτητο ν α χ ρηµατοδοτηθούν σε αυτό το στάδιο. Στόχ ος της πολιτικής
ηγεσίας της Περιφέρειας είν αι η αποτελεσµατική θωράκιση της Αττικής και η προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών από πληµµυρικά φαιν όµεν α.
Με αφορµή το σχ ετικό αίτηµα ο Περιφερειάρχ ης Αττικής επισηµαίν ει τα εξής: Τα ζητήµατα Πολιτικής Προστασίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής.
Σε αυτό το πλαίσιο εργαζόµαστε καθηµεριν ά για ν α
καταφέρουµε ν α εν ισχ ύσουµε την προστασία της
ζωής και των περιουσιών των πολιτών από φυσικές
καταστροφές. Αιχ µή της πολιτικής και του στρατηγικού
µας σχ εδιασµού αποτελεί η πρόληψη.
Με δεδοµέν η τη σηµασία εν ίσχ υσης των αν τιπληµµυρικών έργων στην Αττική, καταθέσαµε πρόταση
χ ρηµατοδότησης για έργα σε όλο το λεκαν οπέδιο τα
οποία θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά στα επτά
µεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στην Αττική µε πόρους που έχ ουν ήδη εξασφαλιστεί µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν δύσεων .

2.
Μελέτη οριοθέτησης και Τοπικών ∆ιευθετήσεων του ρέµατος Φασιδέρι και κλάδου αυτού από την
∆.Ε. Κρυον ερίου έως την οδό Αγ. Αθαν ασίου (Κατάν τη της Bic)

3.
Οριστική µελέτη διευθέτησης ρέµατος Ροδόπολης (από τη Λ. Σταµάτας – Αµυγδαλέζα)

4.
Μελέτες έργων αν τιπληµµυρικής προστασίας
περιοχ ών Νότιας Αττικής

5.
∆ιερεύν ηση αν αγκαιότητας και αν εύρεση
θέσεων αν άσχ εσης πληµµύρας στην ορειν ή λεκάν η
του χ ειµάρρου Σαραν ταποτάµου. Οριοθέτηση και έργα
διευθέτησης.
6.
Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης ρέµατος Γιακουµή και ρέµατος Λούτσας ∆υτικού Τοµέα Θριάσιου
Πεδίου.

Με πράξεις και όχ ι µε λόγια αποδεικν ύουµε ότι στο
επίκεν τρο της πολιτικής µας είν αι ο πολίτης και η ασφάλεια του.
Οι 10 µελέτες που ζητά η Περιφέρεια Αττικής να
χρηµατοδοτηθούν αφορούν:

1.
Μελέτη Τοπικών ∆ιευθετήσεων του Ποταµού
Ασωπού στις περιοχ ές Ωρωπού και Συκάµιν ου

7.
Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης ρέµατος
Καµάρας - Κατασκευή αν τιπληµµυρικών έργων στο
∆ήµο Μεγαρέων

8.
Αν τιπληµµυρικά έργα και δίκτυα Ν. Αττικής
(Αγ. Μαρίν α, Λαγον ήσι)
9.
κευής

∆ιευθέτηση τµήµατος χ ειµάρρου Αγίας Παρασ-

10.
Μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεµάτων
Ν. Περάµου

∆ΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
14/10/19 ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η

ΕΥ∆ΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό
τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σηµειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή
της παροχής του νερού στο ∆ήµο Ελευσίνας,
περιοχή Αεροδροµίου και συγκεκριµένα στις
οδούς Λεωφ. Γέλας – Λεύκες Παπαδέδε – Μακεδονίας.
∆ιάρκεια: από τις 9.00 το πρωί έως τις 17.00 το
απόγευµα της ∆ευτέρας 14 Οκτωβρίου.
Επισηµαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια ελαχιστοποίησης της διάρκειας των
εργασιών και επαναφοράς της υδροδότησης.

ΑΙΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ
‘’Απαιτούµε την ενίσχυση της γραµµής Γ 16
(Ασπρόπυργος πλατεία Κουµουνδούρου) µε πιο συχνά δροµολόγια
λεωφορείων. Καµία σκέψη για αναστολή της άνω γραµµής.΄΄
ΠΡΟΣ: ΟΑΣΑ συγκοινωνίες Αθηνών
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ

AITHMA
Με έκπληξη διαβάσαµε το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο
ΟΑΣΑ στις 08/10/2019 και αναφέρεται στην ανάπτυξη
ενός αξιόπιστου και λειτουργικού δικτύου λεωφορειακών
γραµµών µέσω αναστολής της γραµµής Γ16 Ασπρόπυργος πλατεία Κουµουνδούρου.
Η άνω γραµµή, εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό που διαµένει και εργάζεται στον Ασπρόπυργο.
Φοιτητές, µαθητές, εργαζόµενοι, συνταξιούχοι, άνθρωποι που καθηµερινά πασχίζουν για την καλυτέρευση της
ζωής τους, χωρίς να έχουν την οικονοµική δυνατότητα να
χρησιµοποιήσουν ταξί ή αυτοκίνητο.
Η αναστολή της γραµµής Γ 16 µόνο βάσανα στις πλά-

τες τους θα φορτώσει. Ταυτόχρονα στον Ασπρόπυργο
δραστηριοποιείται το 40% της βιοµηχανίας της χώρας
µας µε χιλιάδες εργαζόµενους, χωρίς µετρό και χωρίς σιδηροδροµική σύνδεση µε το κέντρο.
Απαιτούµε την ενίσχυση της γραµµής Γ 16 (Ασπρόπυργος πλατεία Κουµουνδούρου) µε πιο συχνά δροµολόγια λεωφορείων.
Καµία σκέψη για αναστολή της άνω γραµµής.

09/10/2019
Οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι ∆ήµου Ασπροπύργου
Καµπόλη Ολυµπία
Μπακάλης ∆ηµήτριος
Τσοκάνης Αλέξανδρος

4-θριάσιο
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Συνελήφθη ιδιοκτήτης πρατηρίου
µε νοθευµένο πετρέλαιο κίνησης

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΠOΨΗΦΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ

Οι Μηχ αν ικοί έχ ουµε µία σίγουρη επιλογή για την θέση του προέδρου του
Τεχ ν ικού Επιµελητηρίου Ελλάδος , τον
Γιώργο Στασιν ό και την επιστηµον ική επ αγγελµατική µας π αράταξη, την
∆ηµοκρατική
Κίν ηση
Μηχ αν ικών
(∆.Κ.Μ).

Στην καλύτερη διοίκηση των τελευταίων ετών , που αν ύψωσε το κύρος του
ΤΕΕ και λειτούργησε πραγµατικά ως
αν εξάρτητος τεχ ν ικός σύµβουλος της
Κρατικής ∆ιοίκησης, παίρν ω θέση.

Συµµετέχ ω στο Ψηφοδέλτιο της ν έας
πλειοψηφίας µαζί του!
Ζητάω την στήριξη των συν αδέλφων
µου από όλη την Ελλάδα, µε µεγαλύτερη
πλέον ευθύν η: ν α υπηρετήσω τα αιτήµατα του κλάδου µας, ν α συµβάλλω
στην π εραιτέρω επ ιστηµον ική µας
συµβολή στη βιώσιµη αν άπτυξη της
πατρίδας µας µε γν ώµον α το ευρύτερο
δηµόσιο συµφέρον .

ΚΥ ΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΗ
Ο.Α.Κ.Α (Ποδηλατοδρόµιο)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
•
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στο Β’ ΚΑΠΗ στις 10:00
•
Πέµπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, στο Γ’ ΚΑΠΗ στις 10:00

2019

-

Εν τοπίστηκε την Πέµπτη 10 Οκτωβρίου σε περιοχ ή της Αττικής, πρατήριο υγρών καυσίµων , το οποίο διέθετε
στην αγορά ν οθευµέν α καύσιµα και
συγκεκριµέν α πετρέλαιο κίν ησης.

Ο έλεγχ ος π ραγµατοπ οιήθηκε στο
π λαίσιο στοχ ευµέν ων δράσεων της
∆ιεύθυν σης Οικον οµικής Αστυν οµίας,
υπό τον συν τον ισµό του Συν τον ιστικού Επιχ ειρησιακού Κέν τρου (Σ.Ε.Κ.),
από κοιν ού µε υπαλλήλους της Ελεγκτικής Υ π ηρεσίας Τελων είων Αττικής
(ΕΛ.Υ .Τ), του ∆’ Τελων είου Επίβλεψης
Συγκροτηµάτων Πειραιά (∆’ ΤΕΣ) και της
∆ιεύθυν σης Ελέγχ ου ∆ιακίν ησης και
Αποθήκευσης Καυσίµων (∆.Ε.∆.Α.Κ.).
Από τον έλεγχ ο προέκυψε ότι το
πετρέλαιο κίν ησης παρουσίαζε απόκλι

ση από τις ισχ ύουσες προδιαγραφές και
συγκεκριµέν α υπερέβαιν ε τα όρια περιεκτικότητας σε θείο.

Λήφθηκαν δείγµατα από τις αν τλίες, τα
οποία θα αποσταλούν στο Χηµείο του
Κράτους για περαιτέρω αν άλυση.

Επ ιπ λέον , διεν εργήθηκε π οσοτική
καταµέτρηση της στάθµης των δεξαµεν ών του πρατηρίου και συλλέχ θηκε
π λήθος φορολογικών
και άλλων
στοιχ είων για περαιτέρω επεξεργασία
και έλεγχ ο.

Για την υπ όθεση συν ελήφθη ο
υπεύθυν ος του πρατηρίου, ο οποίος, µε
τη δικογραφία που σχ ηµατίστηκε σε
βάρος του, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Πειραιά.
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•
Στον τοµέα ∆υτικής Αττικής σε µήκος οδικού δικτύου 19 χλµ, αφαιρέθηκαν από κεντρικούς οδικούς άξονες σε 4 ∆ήµους
150 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 157 ιστοί ηλεκτροφωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης.

Περισσότερες από 3.500 παράνοµες διαφηµιστικές αφίσες
αποξηλώθηκαν από κεντρικούς δρόµους σε όλο το λεκανοπέδιο

Γ. Πατούλης: «Κάναµε πράξη τη δέσµευση µας
ότι θα καθαρίσουµε την Αττική από την
αφισορύπανση. ∆εν θα υπάρξει η παραµικρή
ανοχή σε όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον και
απειλούν τις ζωές των πολιτών»

Τ

ην Παρασκευή 11 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποξήλωσης παράν οµων διαφηµιστικών
λαβάρων και αφισών από κεν τρικούς οδικούς άξον ες της Αττικής, η οποία ξεκίν ησε στις 25 Σεπτεµβρίου,
µε πρωτοβουλία του Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη.
Η Περιφέρεια Αττικής εφαρµόζον τας την ισχ ύουσα
ν οµοθεσία και υπό την εποπτεία της εν τεταλµέν ης περιφερειακής συµβούλου τεχ ν ικών έργων Ευρώπης
Κοσµίδη, σε συν εργασία και µε τους 66 ∆ήµους και την
τροχ αία Αττικής, µε καλαθοφόρα και ειδικά οχ ήµατα
σήµαν σης, αφαιρούσε καθηµεριν ά παράν οµες διαφηµιστικές πιν ακίδες, αφίσες και κάθε διαφηµιστικό υλικό που
υπάρχ ει σε κόµβους κεν τρικών οδικών αρτηριών της
Αττικής.
Συν ολικά καθαρίστηκαν 3.575 ιστοί ηλεκτροφωτισµού
και φωτειν ής σηµατοδότησης από σχ οιν ιά και ταιν ίες,
αποξηλώθηκαν
3.551 λάβαρα και µικρές αφίσες και
καλύφθηκε συν ολικό µήκος οδικού δικτύου 275 χ ιλιόµετρα. Ειδικότερα:
•
Στον Κεν τρικό τοµέα σε µήκος οδικού δικτύου 27
χ λµ, αφαιρέθηκαν από κεν τρικούς οδικούς άξον ες σε 7

∆ήµους 425 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 376 ιστοί
ηλεκτροφωτισµού και φωτειν ής σηµατοδότησης.

•
Στον Βόρειο τοµέα σε µήκος οδικού δικτύου 32
χ λµ, αφαιρέθηκαν από κεν τρικούς οδικούς άξον ες σε 11
∆ήµους 489 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 546 ιστοί
ηλεκτροφωτισµού και φωτειν ής σηµατοδότησης.
•
Στον ∆υτικό τοµέα σε µήκος οδικού δικτύου 35
χ λµ, αφαιρέθηκαν από κεν τρικούς οδικούς άξον ες σε 5
∆ήµους 318 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 281 ιστοί
ηλεκτροφωτισµού και φωτειν ής σηµατοδότησης.
•
Στον Νότιο τοµέα σε µήκος οδικού δικτύου 42
χ λµ, αφαιρέθηκαν από κεν τρικούς οδικούς άξον ες σε 8
∆ήµους 605 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 577 ιστοί
ηλεκτροφωτισµού και φωτειν ής σηµατοδότησης.

•
Στον τοµέα Αν ατολικής Αττικής σε µήκος οδικού
δικτύου 102χ λµ, αφαιρέθηκαν από κεν τρικούς οδικούς
άξον ες σε 12 ∆ήµους 1251 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 1231 ιστοί ηλεκτροφωτισµού και φωτειν ής σηµατοδότησης.
•
Στον τοµέα ∆υτικής Αττικής σε µήκος οδικού δικτύου 19 χ λµ, αφαιρέθηκαν από κεν τρικούς οδικούς άξον ες σε 4 ∆ήµους 150 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν
157 ιστοί ηλεκτροφωτισµού και φωτειν ής σηµατοδότησης.
•
Στον τοµέα Πειραιώς σε µήκος οδικού δικτύου 18
χ λµ, αφαιρέθηκαν από κεν τρικούς οδικούς άξον ες σε 4
∆ήµους 313 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν 408
ιστοί ηλεκτροφωτισµού και φωτειν ής σηµατοδότησης.
Γ. Πατούλης: « Όσοι παρανοµούν θα πηγαίνουν
στον εισαγγελέα»

Με αφορµή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Περιφερειάρχ ης Αττικής σε δηλώσεις του επισήµαν ε τα εξής:
«Κάν αµε πράξη τη δέσµευσή µας απέν αν τι στους
πολίτες, ότι θα καθαρίσουµε την Αττική από τις χ ιλιάδες
παράν οµες διαφηµιστικές αφίσες, banners και παν ό, που
απειλούν την ασφάλεια των διερχ όµεν ων οδηγών ,
ρυπαίν ουν το περιβάλλον , υποβαθµίζουν την εικόν α
των πόλεων και επιβαρύν ουν την ποιότητα ζωής των
συµπολιτών µας. Με βασικούς µας συν εργάτες του
δηµάρχ ους και την Τροχ αία Αττικής, οι τεχ ν ικές µας
υπηρεσίες, τις οποίες θέλω ν α ευχ αριστήσω και ν α
συγχ αρώ, ολοκλήρωσαν έν α πολύ σηµαν τικό έργο.
Ξεκαθαρίζουµε ότι δε θα δείξουµε καµία αν οχ ή σε όσους
ρυπαίν ουν το περιβάλλον και απειλούν τις ζωές των
πολιτών .
Όσοι συν εχ ίσουν ν α παραν οµούν θα πηγαίν ουν
στον εισαγγελέα και θα τους επιβάλλον ται βαριά πρόστιµα, όπως ορίζει η ν οµοθεσία.
Είµαστε αποφασισµέν οι ν α αλλάξουµε το πρόσωπο
της Αττικής και αυτό θα το αποδεικν ύουµε αθηµεριν ά
µε πράξεις».

6978087309

6-θριάσιο
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∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Cy ce on Ele usis
ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ

Η έβδοµη οµαδική έκθεση στο café bar ΚΥΚΕΩΝ
αφιερώνεται στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη (13
Μαρτίου 1900 – Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 1971).
Θέµα της έκθεσης είναι το απόσπασµα από την
ενότητα Ι του ποιήµατος «ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ»,
γραµµένο τον ∆εκέµβρη 1933 - ∆εκέµβρη 1934.
…………………………………………………………
τόπος µας ε ναι κλειστός. Τ ν κλείνουν
ο δυ µα ρες Συµπληγάδες. Στ λιµάνια
τ ν Κυριακ σ ν κατεβο µε ν
νασάνουµε
βλέπουµε ν φωτίζουνται στ
λιόγερµα
σπασµένα ξύλα π ταξίδια πο δ ν
τέλειωσαν
σώµατα πο δ ν ξέρουν πι π ς ν
γαπήσουν.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της
Οικονοµικής Επιτροπής

Τ

ην Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.Έγκρι ση περί χρηµατοδότησης της Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης
∆ήµου Ελευσί νας από το ∆ήµο µας µηνός Αυγούστου 2019 του Ετήσι ου
Προγράµµατος ∆ράσης.
2.Τροποποί ηση του Ετησί ου Προγράµµατος ∆ράσης της Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης ∆ήµου Ελευσί νας (Κ.Ε.∆.Ε) έτους 2019.
3.Αναµόρφωση προϋπολογι σµού της Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης
∆ήµου Ελευσί νας (Κ.Ε.∆.Ε.) ο.ε. 2019.
4.Κατακύρωση ή µη αποτελέσµατος του ανοι κτού ηλεκτρονι κού δι αγωνι σµού άνω τωνορί ωνγι α την« Προµήθει α µεταφορι κώνµέσωνκαι
µηχανηµάτων έργου – Υποοµάδα Ε4 ( Ελαστι κοφόρα τσάπα – φορτωτής) σε ορι στι κό ανάδοχο.
5.Έγκρι ση ή µη τωνυπ.αρι θµ. 1,2 & 3 πρακτι κώντης Επι τροπής ∆ι ενέργει ας & Αξι ολόγησης ∆ι αγωνι σµών ∆ηµοσί ων Συµβάσεων Προµηθει ών που αφορούν στην δι ενέργει α του ανοι κτού ηλεκτρονι κού δι αγωνι σµού άνω των ορί ων γι α την « Προµήθει α αυτοκι νούµενων αναρροφητι κών σαρώθρων» καθώς και την ανάδει ξη προσωρι νού αναδόχου.
6.Έγκρι ση ή µη του υπ.αρι θµ. 4/2019 πρακτι κού της Επι τροπής ∆ι ενέργει ας & Αξι ολόγησης ∆ι αγωνι σµών ∆ηµοσί ων Συµβάσεων Υπηρεσι ών που αφορά στην κήρυξη ως άγονο του συνοπτι κού δι αγωνι σµού
γι α « ∆απάνη γι α τη φύλαξη & φι λοξενί α αδέσποτων ζώων».
7.Έγκρι ση έκθεσης γι α την πορεί α του έργου: « Kατασκευή σταµπωτών δαπέδων τεσσάρων οδών στην Άνω Ελευσί να ( Αθ. ∆ι άκου, Ραι δεστού, Σι νασσού, Αλ. Παναγούλη) µηνών Αυγούστου – Σεπτεµβρί ου –
Οκτωβρί ου 2019 βάσει του άρθρου 136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.
8.Έγκρι ση έκθεσης γι α την πορεί α του έργου: « Aποκαταστάσει ς
πεζοδροµί ων από πληµµύρα στη ∆.Ε. Μαγούλας» µηνών Μαϊ ου – Ιουνί ου – Ιουλί ου 2019 βάσει του άρθρου 136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.
9.∆ι ορι σµός πληρεξούσι ου δι κηγόρου αναφορι κά γι α το χει ρι σµό

ενώπι ον του Συµβουλί ου της Επι κρατεί ας της αί τησης ακύρωσης µε
αρι θµό καταθέσεως Ε 2329/2017 της εται ρεί ας «Σπανόπουλος Ναυτι λι ακές Υπηρεσί ες Α.Ε.».
10.∆ι ορι σµός πληρεξούσι ου δι κηγόρου αναφορι κά γι α το χει ρι σµό
των δέκα (10) προσφυγών, τι ς οποί ες κατέθεσαν η εται ρεί α µε την
επωνυµί α « Ανάκο Ει σαγωγές – εξαγωγές τροφί µων και ποτών, µελέτες – κατασκευές Α.Ε.» & ο κ. Γεώργι ος Κωνσταντί νου κατά του ∆ήµου
Ελευσί νας.
11.∆ι ορι σµός πληρεξούσι ου δι κηγόρου αναφορι κά γι α το χει ρι σµό
της αι τήσεως ακυρώσεως του κ. Σταµατί ου Γαρδέλη κατά του Υπουργού Περι βάλλοντος & Ενέργει ας, του Γενι κού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ι οί κησης Αττι κής ( ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Π.Ε. ∆υτι κής Αττι κής) και του
∆ήµου Ελευσί νας.
12.∆ι ορι σµός πληρεξούσι ου δι κηγόρου αναφορι κά γι α το χει ρι σµό
της ανακοπής (ΑΝΚ 4119/1-8-2019) τηνοποί α άσκησε η « Κεντρι κή Συνεται ρι στι κή Ένωση Παραγωγών Ελαι οκοµι κών Προϊ όντων» κατά του
∆ήµου Ελευσί νας.
13.Ορι σµός υπολόγου και έγκρι ση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής, λόγω αδυναµί ας έκδοσης κανονι κού εντάλµατος ως απρόσφορου
γι α τηνδαπάνη επέκτασης δηµοτι κού φωτι σµού στηνοδό Ηρ. Τάχα στην
περι οχή ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ της ∆.Ε. Ελευσί νας , ποσού 72,74 €.
14.Ορι σµός υπολόγου και έγκρι ση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής, λόγω αδυναµί ας έκδοσης κανονι κού εντάλµατος ως απρόσφορου
γι α την δαπάνη επέκτασης του δηµοτι κού φωτι σµού στην οδό Ηροδότου
6-8 της ∆.Ε. Ελευσί νας, ποσού 72,74 €.
15.Ορι σµός υπολόγου και έγκρι ση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής, λόγω αδυναµί ας έκδοσης κανονι κού εντάλµατος ως απρόσφορου
γι α την δαπάνη επέκτασης δηµοτι κού φωτι σµού στην οδό Μελετί ου
Αδάµ της ∆.Ε. Μαγούλας, ποσού 5.905,80 €.
16.Ορι σµός υπολόγου και έγκρι ση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής, λόγω αδυναµί ας έκδοσης κανονι κού εντάλµατος ως απρόσφορου
γι α την δαπάνη αποζηµί ωση του ∆Ε∆∆ΗΕ επί της οδού Κοντούλη 72 της
∆.Ε. Ελευσί νας , ποσού 73,94 €.
17.Λήψη απόφασης γι α την εξει δί κευση πί στωσης ποσού 4.500,00 €
γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης δι οργάνωσης εκδηλώσεων εορτασµού της Εθνι κής Επετεί ου 28ης Οκτωβρί ου στι ς ∆.Ε. Ελευσί νας &
Μαγούλας.
18.Αποδοχή χορηγί ας από τα Ελληνι κά Πετρέλαι α Α.Ε. προς το
Τµήµα Κοι νωνι κής Πολι τι κής του ∆ήµου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦ ΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
…………………………………………………………
Η συµµετοχή σας µπορεί να είναι µε ένα εικαστικό
έργο
(πί νακας
ζωγραφι κής,
κατασκευή,
φωτογραφί α, γλυπτό κλπ) δι αστάσεων έως
100χ70 εκ.
(η παράδοση την έργων θα πρέπει να γίνει έως
τις 4/12/2019)

Εγκαίν ια στις 9/12/2019 και ώρα 19:30
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 9/12/2019 έως
τις 12/01/2020 στον χώρο του cafe bar
KYKEΩN, Σ. Γκιόκα 2 Ελευσίν α
Περι σσότερες
πληροφορί ες
cyceon@gmail.com ή στα τηλέφωνα

στο

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

Η Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και Ειρήν η (ΕΕ∆ΥΕ) καταγγέλλει και καταδικάζει τη ν έα, τρίτη κατά σειρά, εισβολή της ΝΑΤΟϊκής Τουρκίας στο έδαφος της Συρίας. Η εισβολή έρχεται ν α προστεθεί στα βάσαν α του Συριακού λαού που στεν άζει οχτώ χρόν ια τώρα από τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο στο πλαίσιο των ιµπεριαλιστικών αν ταγων ισµών και αν τιθέσεων αν άµεσα στις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ µε τη Ρωσία, την Κίν α και µε τη συµµετοχή δεκάδων κρατών για την κυριαρχία στη µεγάλης γεωστρατηγικής σηµασίας περιοχή της Μέσης Αν ατολής-Αν ατολικής Μεσογείου.
Εκφράζουµε την έν τον η αν ησυχία µας και καλούµε το λαό µας σε ετοιµότητα και επαγρύπν ηση για την επικίν δυν η αυτή εξέλιξη, που αν οίγει τον ασκό του Αιόλου για τους λαούς στην ήδη εύφλεκτη περιοχή της Νοτιοαν ατολικής Μεσογείου. Η ν έα αυτή
επίθεση στη Συρία έρχεται ν α προστεθεί στην κλιµάκωση της επιθετικότητας της τουρκικής αστικής τάξης, δηµιουργών τας ν έο
κύµα προσφύγων και κατατρεγµέν ων από το πολεµικό µέτωπο.
Οι ΗΠΑ «άν αψαν » το πράσιν ο φως για την επίθεση εν άν τια στο συριακό λαό και στον κουρδικό πληθυσµό της περιοχής.
Στον περιλάλητο, άλλωστε, «Στρατηγικό ∆ιάλογο» αν άµεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, που ολοκληρώθηκε τις προηγούµεν ες
µέρες, αποτυπών εται αν άγλυφα η κοιν ή σύµπραξη Ελλάδας – ΗΠΑ σε πολεµικές επιχειρήσεις, µε το πρόσχηµα της αν τιµετώπισης της αστάθειας, της τροµοκρατίας, φωτογραφίζον τας ιδιαίτερα την περιοχή της Μέσης Αν ατολής και της Αν ατολικής
Μεσογείου.
Η εξέλιξη αυτή αφήν ει στην κυριολεξία έκθετη τόσο την κυβέρν ηση της Ν∆, όσο και όλους τους άλλους που έσπευσαν ν α
παν ηγυρίσουν για την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στην Αθήν α, για την αν αν έωση της Συµφων ίας για τις Βάσεις. Καταρρίπτον ται στην πράξη ο επικίν δυν ος εφησυχασµός που καλλιεργεί η κυβέρν ηση και τα άλλα αστικά κόµµατα, καθώς και τα
επιχειρήµατα περί «προστασίας» που θα παρέχουν στη χώρα µας οι ΗΠΑ από την τουρκική επιθετικότητα.
∆υν αµών ουµε την πάλη µας εν άν τια στον ιµπεριαλισµό, εν άν τια στο σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα που γεν ν ά τη φτώχεια,
την εξαθλίωση, τους πολέµους, την προσφυγιά.

Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
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

∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

«Πρόληψη Γυναικολογικών Κακοηθειών»
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Άρθρο του προέδρου του Σ∆Κ Ελευσίνας Ιωάννη Γιαννίκου µε αφορµή τη σηµερινή
ενηµερωτική εκδήλωση στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας και ώρα 19:00

Π

ριν από
σχεδόν
15 χρόνια
η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ξεκίνησε την
εκστρατεία ευαισθητοποίησης για
τον καρκίνο του
µαστού, αφιερώνοντας σε αυτήν όλο
το µήνα Οκτώβριο. Ο καρκίνος του
µαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια
που εµφανίζεται στις γυναίκες ηλικίας
39-59 ετών µε τον αριθµό των νέων
περιστατικών να ξεπερνά αυτόν των
4.500 ανά έτος στην Ελλάδα. Παραταύτα το ποσοστό της πρώιµης διάγνωσης της ασθένειας στη χώρα µας
είναι εξαιρετικά χαµηλό σε αντίθεση
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που φθάνει έως και το 60%, γεγονός που

καταδεικνύει την ελλιπή ενηµέρωση
και την απουσία προληπτικών
ελέγχων.
∆υστυχώς δεν είναι έως σήµερα
γνωστά τα αίτια που προκαλούν τον
καρκίνο του µαστού και τις άλλες
γυναικολογικές κακοήθειες (όπως ο
καρκίνος του τραχήλου της µήτρας, ο
καρκίνος των ωοθηκών και του
ενδοµητρίου). Ευτυχώς, όµως, έχουν
εντοπιστεί αρκετοί παράγοντες κινδύνου και έχουν προσδιοριστεί τα
συνήθη συµπτώµατα και οι ενδείξεις
των ανωτέρω κακοηθειών και είναι
εξαιρετικά σηµαντικό για µία γυναίκα
να γνωρίζει αν έχει κάποιον ή κάποιους από τους παράγοντες κινδύνου στο
στάδιο της πρόληψης και κάποια ή
κάποιες από τις ενδείξεις της ασθένειας στο στάδιο της έγκαιρης διάγνωσης.

∆ωρεάν σεµινάρια «Αρχαίας Ιστορίας»
Στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου

Η πολύ δραστήρια και πολυβραβευµέν η «Ασηµέν ια» ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Πν ευµατικού Κέν τρου Ασπροπύργου συν εχ ίζει µε αµείωτο ρυθµό, ν α υλοποιεί δράσεις
που διευρύν ουν τους ορίζον τες της γν ώσης, του πολιτισµού και της παιδείας. Αυτή
τη φορά, διοργαν ών ει, ∆ωρεάν σεµιν άρια «Αρχ αίας Ιστορίας», τα οποία θα ξεκιν ήσουν , τη ∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019 και θα πραγµατοποιούν ται στο χ ώρο της Βιβλιοθήκης, 3ος όροφος του Πν ευµατικού Κέν τρου.
Εισηγητής των σεµιν αρίων θα είν αι ο Αρχ αιολόγος, κ. Γρηγόριος Πέππας.
Για δηλώσεις συµµετοχ ής, οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α επικοιν ων ούν µε την
Υ πεύθυν η της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, καθηµεριν ά από τις 09:00 έως τις 17:00.
Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου
∆ηµήτριος Α. Καγιάς
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Εγώ φυσικά, δεν είµαι αρµόδιος να
αναλύσω περαιτέρω ποιοι είναι οι
παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη των γυναικολογικών κακοηθειών, τις αλλαγές που πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες στο σώµα τους, αν
ο καρκίνος του µαστού, του τραχήλου
της µήτρας και του ενδοµητρίου µπορούν να προληφθούν, να συµβουλεύσω για την αυτοεξέταση και να
απαντήσω σε σχετικά µε τις εν λόγω
παθήσεις ερωτήµατα, µπορώ όµως ως
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας να προσκαλέσω πρωτίστως τις γυναίκες όλων
των ηλικιών να παρευρεθούν τη ∆ευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα
19:00 στην Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ελευσίνας προκειµένου να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα ενηµερ-

ωτικής εκδήλωσης µε θέµα «Πρόληψη
Γυναικολογικών Κακοηθειών» που
διοργανώνουµε µε τη συνδροµή της
Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Είναι σίγουρο ότι ο έλεγχος και η
πρόληψη σώζουν ζωές και αυτό είναι
το µήνυµα που οι έγκριτοι και εξειδικευµένοι εισηγητές θα προσπαθήσουν
να επικοινωνήσουν στο κοινό τους.

Ανοιχτή Πολιτική Εκδήλωση,
µε οµιλητή τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
∆υτικής Αττικής, Γιώργο Τσίπρα,
σήµερα στο Εργατικό Κέντρο
Ελευσίνας

Σήµερα ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου, στις 7:30
µµ, θα πραγµατοποιηθεί Αν οιχ τή Πολιτική
Εκδήλωση, µε οµιλητή τον Βουλευτή
ΣΥ ΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής, Γιώργο Τσίπρα,
στο Εργατικό Κέν τρο Ελευσίν ας (Χαριλάου
28 & Παγκάλου).
Γ. Τσίπρας

Βουλευτής ΣΥ ΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής

Ιωάννης Γιαννίκος-Πρόεδρος
Σ∆Κ Ελευσίνας

Παρουσίαση
µυθιστορήµατος
«Χάρτινος Πύργος»
στις Αχαρνές

Πραγµατοποι ήθηκε το απόγευµα της
Τετάρτης η παρουσί αση του µυθι στορήµατος της Σοφί ας Κατάρα – Ξυλογι αννοπούλου µε τί τλο «Χάρτι νος Πύργος», υπό
τη δι οργάνωση του Οµί λου Φί λων ∆ηµοτι κής Πι νακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» και των εκδόσεων «Ελκυστής» σε
συνεργασί α µε το ∆ήµο Αχαρνών.
Οι βι βλι όφι λοι που συγκεντρώθηκαν
στην αί θουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου
εί χαν την ευκαι ρί α να ακούσουν την ί δι α τη
συγγραφέα και φι λόλογο να µι λάει γι α το
έργο της που ξυπνάει µνήµες από το
παρελθόν των Αχαρνών, γεµάτες
συναί σθηµα και ι σχυρούς δεσµούς.
Στο πάνελ της παρουσί ασης εκτός από
τη συγγραφέα παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου, Φι λολόγος
– Ψυχί ατρος κ. Χρηστί να Κατσανδρή και
η Πρόεδρος του Οµί λου Φί λων ∆ηµοτι κής
Πι νακοθήκης Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς», εκπαι δευτι κός ∆ρ. Ει ρήνη
Κουµπούρη. Αποσπάσµατα του βι βλί ου
δι άβασε η ηθοποι ός Αγγελι κή Κολι ού –
Μουστακάτου.
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Χαϊδάρι: Απόπειρα δολοφονίας
49χρονου µε 15 σφαίρες
- Τι εκτιµούν οι Αρχές
Πρόκειται για έναν παλιό γνώριµο της αστυνοµίας,
για υποθέσεις κλοπών και ληστειών.

Κ

αται γι σµό
πυρών
δέχθηκε σε δρόµο
του Χαϊδαρίου, ένας
49χρονος σεσηµασµένος,
οποίος τελικά... δεν είχε
ούτε γρατζουνιά!

Ο 49χρονος δέχθηκε
περίπου 15 σφαίρες των 9
χιλιοστών από δυο άγνω-

στα άτοµα στο Χαϊδάρι, οι
οποί οι
επέβαι ναν
σε
αυτοκίνητο.

Ο άνδρας είναι γνωστός
στι ς Αρχές γι α σωρεί α
κλοπών και µάλιστα κατά το
παρελθόν εί χε εκτί σει
ποινή φυλακίσεις για παρόµοια αδικήµατα.

Επίσης και σύµφωνα µε
πληροφορίες, τα τελευταία
δυο χρόνια το παρ’ ολίγον
θύµα τις µαφιόζικης ενέδρας, φέρεται να είχε αναπτύξει …
«εργασι ακές»
σχέσεις µε συγκεκριµένη
οµάδα «νονών» της νύχτας,
κάνοντας περι φερει ακές
δουλειές.
Όλα δεί χνουν πως ο
49χρονος
ί σως
έχει
ενοχλήσει πρόσωπα και
καταστάσεις, µε αποτέλεσµα κάποιοι να του στή-

σουν ενέδρα και να προσπαθήσουν να τον βγάλουν
από την µέση.

Πως έγινε το σκηνικό
Η µαφιόζικη ενέδρα είχε
στηθεί τα ξηµερώµατα σε
δρόµο του Χαϊ δαρί ου
καθώς οι δράστες γνώριζαν
πως στο συγκεκρι µένο
δρόµο κινείται ο 49χρονος
που διαµένει κατά καιρούς
σε σπίτι της περιοχής.
Κατά πάσα πιθανότητα το
παρ’ ολίγον θύµα, ίσως
περίµενε αυτές τις ηµέρες

κάποια ενέργεια σε βάρος
του, καθώς ήταν σε εγρήγορση µε αποτέλεσµα να
πέσει στο δάπεδο του οχήµατος για να προφυλαχθεί
και τελι κά να µην τον
πετύχει καµι ά από τι ς
περίπου 15 σφαίρες που
εξαπέλυσαν οι οπλοφόροι
εναντίον του.
Οι δράστες εξαφανίστηκαν,
ενώ η Αστυνοµία ειδοποιήθηκε από περί οι κους
που σηκώθηκαν έντροµοι
από τα κρεβάτια τους.
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Συνολική τακτοποίηση

της βιοµηχανικής δραστηριότητας
στην Αττική µελετά η κυβέρνηση

Σ

υν ολική τακτοποίηση της βιοµηχ αν ικής δραστηριότητας στην Αττική µελετά η κυβέρν ηση, παράλληλα µε την απελευθέρωση της
ίδρυσης ν έων µεταποιητικών επιχ ειρήσεων , αλλά
µόν ο σε οργαν ωµέν ες επιχ ειρηµατικές περιοχ ές,
που π ροβλέπ εται στο αν απ τυξιακό πολυν οµοσχ έδιο.

Το θέµα αφορά περίπου 70 άτυπες βιοµηχαν ικές συγκεν τρώσεις που έχουν καταγραφεί, δηλαδή οµάδες µεταποιητικών
επιχειρήσεων που είν αι εγκατεστηµέν ες
κυρίως στη ∆υτική Αττική (π.χ. Ελευσίν α,
Αιγάλεω) αλλά και στα Μεσόγεια, τον
Ελαιών α κ.α., όπου απασχολούν ται χιλιάδες εργαζόµεν οι.

Όπως αν αφέρει το ΑΠΕ, πρόκειται για επιχ ειρήσεις απ ό τους κλάδους κυρίως τροφίµων ,
φαρµάκων , χ ηµικών (χ ρώµατα), συσκευασίας,
πλαστικών , ηλεκτρολογικών υλικών , υαλουργίες
κ.α., οι οποίες – σύµφων α µε εκπροσώπους του
κλάδου – στερούν ται των πλεον εκτηµάτων που
συν επάγεται η εγκατάσταση σε οργαν ωµέν ες
επιχ ειρηµατικές περιοχ ές ως προς το καθεστώς
αδειοδότησης, επέκτασης, χ ρηµατοδότησης κ.α.
Σύµφων α µε τις ίδιες πηγές, το θέµα τέθηκε από
τον πρόεδρο του Συν δέσµου Βιοµηχ αν ιών Αττικής και Πειραιώς ∆ηµήτρη Μαθιό προς τον υπουργό Αν άπτυξης και Επεν δύσεων ‘Αδων ι Γεωργιάδη τόσο µε γραπτό υπόµν ηµα όσο και στο
πλαίσιο εκδήλωσης του ΣΕΒ στην οποία συµµετείχ ε ο υπουργός και η συζήτηση έγιν ε σε καλό
κλίµα.

Αθανάσιος
Μαρτίνος:
Ορκίστηκε ο
νέος Πολιτικός
∆ιοικητής του
Αγίου Όρους

Π

αρουσία του Υ πουργού
Εξωτερικών
Νίκου
∆έν δια,
ορκίστηκαν στις 9/10/2019
στο υπουργείο Εξωτερικών ο
ν έος πολιτικός ∆ιοικητής του
Αγίου Όρους, κ. Αθαν άσιος Μαρτίν ος και o υποδιοικητής κ. Αρίστος Κασµίρογλου.

Ο εφοπλιστής Αθαν άσιος Μαρτίν ος αν έλαβε Πολιτικός ∆ιοικητής του Αγίου Όρους, έπειτα από απόφαση που
έλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πρόσωπο, άλλωστε του κ. Μαρτίν ου συγκλίν ουν όλοι, τόσο ο Οικουµεν ικός Πατριάρχ ης Βαρθολοµαίος, οι
Πατριάρχ ες Αλεξαν δρείας και Ιεροσολύµων , όσο και ο Αρχ ιεπίσκοπος Αθην ών κ. Ιερών υµος, εν ώ αξίζει ν α σηµειωθεί ότι κ. Μαρτίν ος έχ ει εν ισχ ύσει οικον οµικά πολύ το Άγιο Όρος, µε δωρεές του σε όλες τις ιερές Μον ές της
Αθων ικής Πολιτείας.
Μάλιστα µε αν ακοίν ωσή του ξεκαθάρισε ότι θα προσφέρει αµισθί τις υπηρεσίες του.
Αν αλυτικότερα,η αν ακοίν ωση του κ. Αθαν άσιου Μαρτίν ου:

«Eξ αρχ ής έχ ω δηλώσει γραπτώς στην αποδοχ ή της τιµητικής πρότασης που µου εγέν ετο, ότι δεν επιθυµώ ν α
λάβω οποιαδήποτε αµοιβή για τη θέση του ∆ιοικητή του Αγίου Όρους µε την οποία µε τιµά η Πολιτεία. Είν αι
αυτον όητο για µέν α ότι θα προσφέρω τις υπηρεσίες µου αµισθί. Η διαφορετική αν αγραφή στην Εφηµερίδα της
Κυβερν ήσεως θεωρώ ότι έγιν ε εκ παραδροµής. Επίσης έχ ω δηλώσει ότι δεν θα χ ρησιµοποιώ κρατικό αυτοκίν ητο
και οδηγό εκτός Αγίου Όρους. Ο µόν ος λόγος αν άληψης της συγκεκριµέν ης θέσης είν αι η προσφορά στην πατρίδα
και στο Άγιο Όρος».

Αναµένεται να καταβληθεί στους ασθενέστερους τα Χριστούγεννα.

«Κλειδώνει» το κοινωνικό µέρισµα για χιλιάδες πολίτες.

Μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας προσδιόρισε στα
300 εκατ. ευρώ το ποσό το οποίο
αναµένεται να καταβληθεί στους
ασθενέστερους τα Χριστούγεννα.
Συγκεκριµένα είπε ότι το ποσό
προσδιορίζεται «γύρω στα 300
εκατ. ευρώ» ενώ για τους δικαιούχους τόνισε πως «στόχος είναι
να βοηθήσουµε τους µη έχοντες.
Θα δούµε στο τέλος του χρόνου
τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες
και τα χρήµατα θα κατευθυνθούν
εκεί που πρέπει».
Το κοινωνικό µέρισµα

Για το ενδεχόµενο να δοθεί και
φέτος κοινωνικό µέρισµα είχε
αφήσει και ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Χαρακτηριστικά είχε πει ότι
««έάν τον Νοέµβριο υπάρχουν
δηµοσιονοµικά περιθώρια να
πετύχουµε και να υπερκαλύψουµε τον στόχο, προφανώς αυτός
ο δηµοσιονοµικός χώρος θα αξιοποιηθεί.
Το πώς θα αξιοποιηθεί ο όποιος επιπλέον, εύχοµαι, δηµοσιο-

θριάσιο-9

νοµικός χώρος προκύψει µέσα
στο 2019, θα υπάρξει συνεννόηση µε τον πρωθυπουργό και θα
ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό» τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός για το κοινωνικό µέρισµα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης,
µιλώντας
στο
Athens Democracy Forum ανέφερε «όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση υπήρχε δηµοσιονοµικό
κενό για το 2019, τώρα είναι πιθανό να υπάρξει επιπλέον πλεόνασµα».
Σηµείωσε δε, ότι «η µείωση των
φόρων θα ενισχύσει τη φορολογι

κή συµµόρφωση» και υπενθύµισε ότι ο δείκτης οικονοµικού
κλίµατος κινείται ανοδικά µετά την
εκλογή της νέας κυβέρνησης σε
αντίθεση µε άλλες χώρες της
Ευρώπης, όπως για παράδειγµα
η Γερµανία.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε
ότι το όποιο επιπλέον πλεόνασµα
θα δοθεί τον ∆εκέµβριο για τη
στήριξη των ασθενέστερων.
Όπως φαίνεται και φέτος αναµένεται να δοθεί κοινωνικό µέρισµα για τρίτη συνεχόµενη χρονιά.
Πρώτη φορά είχε δοθεί το 2017
ενώ πέρσι είχε δοθεί σε κοινωνικά ασθενέστερους πολίτες.

10-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ
ΤΗΛ. 6932154263
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον
Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες
στη Μάνδρα, Μαγούλα.
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις,
παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία,
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών
qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00
ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ
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,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ
όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο
τηλ. 6977426279
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Περίληψη της υπ’ αριθµ. ΣΟΧ
18/2019 Αν ακοίν ωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν διαφ έρον τος για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµέν ης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµέν ου χρόν ου στο
πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο:
«∆οµές Παροχής Βασικών
Αγαθών : Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο, Κοιν ων ικό Φαρµακείο
∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας»

Αθήν α, 09/10/2019

Ο ∆ικαιούχος Φορέας Παροχής
Συν οδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.
«Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Έχον τας υπόψη:
Τ η µε Κωδικό ΑΤ Τ 024
1.
Α/Α ΟΠΣ 1555 και Αρ. Πρωτ.
2187/07.06.2016 Πρόσκληση της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την
υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Αττική» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ια-

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
∆ήµος Ελευσίν ας, 08-10-2019
Α.Π. οικ 15354/08-10-2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ε ΠΑΝΑΠΡ ΟΚΗΡ Υ Ξ ΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Σ)»
και συγκεκριµέν α της οµάδας Β
(διακοσµητικό
ηλεκτρολογικό
υλικό), προϋπολογισµού δαπάν ης 36.022,00€ συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ 24%

Ο
∆ήµος
Ελευσίνας
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤ Ο
ΗΛΕΚΤ ΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤ ΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋπολογισµού 36.022,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Σ)»

θριάσιο-11
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Κανάρη 20, T.K. 10674 Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

κρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τ αµείο, µε τίτλο «∆οµή
Παροχής Βασικών Αγαθών: ΚοινωΠαντοπωλείο,
Παροχή
νικό
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.
Τ ον από Ιουνίου 2016
Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών
Αγαθών της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισµού και Παρακολούθησης
∆ράσεων Ε.Κ.Τ . (ΕΥΣΕΚΤ ), η
οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή
Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τ ουρισµού.
Τ ην υπ’ αριθµ. πρωτ.
3.
2895/17.11.2016
Απόφαση
Ένταξης της Πράξης µε τίτλο
Παροχής
Βασικών
«∆οµές
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας» και µε κωδικό
ΟΠΣ 5001823 στο Ε.Π. «Αττική
2014-2020».
Αν ακοιν ών ει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εξαρτηµέν ης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµέν ου χρόν ου, εν ός
(1) έτους από την υπογραφ ή της
σύµβασης µε δυν ατότητα αν α-

και συγκεκριµέν α της οµάδας Β
(διακοσµητικό
ηλεκτρολογικό
υλικό) µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφ έρουσα από
οικον οµική άποψη προσφ ορά
µόν ο βάσει τιµής ( χαµηλότερη
τιµή ), όπως προδιαγράφονται
στην αρ. 86/18 Τ εχνική Προδιαγραφή του ∆ήµου Ελευσίνας,
που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου
Ελευσίνας .
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr .
Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των προσφ ορών
13/11 / 2019 και ώρα: 07:00
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των προσφ ορών :
19 / 11 /2019 και
ώρα:15:00.
Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)
µήν ες µε δικαίωµα παράτασης
εφ όσον δεν έχει καλυφ θεί το

ν έωσης ή παράτασης έως τη
λήξη του προγράµµατος, συν ολικά εν ός (1) ατόµου για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο, Κοιν ων ικό
Φαρµακείο ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας», στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Αττική 2014-2020», του Άξον α
Προτεραιότητας 09 «Προώθηση
της Κοιν ων ικής Έν ταξης και
Καταπολέµηση της Φτώχειας και
∆ιακρίσεων - ∆ιασφ άλιση της
Κοιν ων ικής Συν οχής» ο οποίος
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταµείο. Στο
πλαίσιο του προγράµµατος θα
απασχοληθεί αν ά ∆οµή Παροχής
Βασικών Αγαθών στο ∆ήµο
Παρέµβασης και αν ά ειδικότητα,
, ο εξής αριθµός ατόµων µε τα
κάτωθι απαιτούµεν α προσόν τα:
∆ήµος Παρέµβασης
Μάν δρας-Ειδυλλίας
Παροχής
Βασικών
∆οµή
Αγαθών
Κοιν ων ικό Φαρµακείο
Ειδικότητες
ΠΕ Φαρµακοποιός
1
ΣΥΝΟΛΟ: 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαι-

τούµεν α (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν τα
ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΕ
Φαρµακοποιός: α) Πτυχίο ή
δίπλωµα Φαρµακευτικής Α.Ε.Ι. ή
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας & β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φαρµακοποιού ή Βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλµατος του Φαρµακοποιού.

1. Προϋποθέσεις συµµετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη
διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να:
i) έχουν ηλικία από 18 έως 65
ετών, ii) έχουν την υγεία και τη
φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες,
β) πολίτες των άλλων κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµο-

γενείς και Οµογενείς αλλοδαποί
που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίµβρο και Τ ένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι
η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά
το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους
(ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια
απαιτείται η γνώση της ελληνικής
γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την
άσκηση των καθηκόντων της
οικείας ειδικότητας.

2.Προθεσµία:
Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είν αι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµεν ες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την Τρίτη
15/10/2019 έως και την Παρασκευή 25/10/2019.

3. Αν άρτηση ολόκληρης της αν ακοίν ωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα Αν ακοιν ώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµέν ου Χρόν ου (ΣΟΧ) για τη συγχρηµατοδοτούµεν η δράση “∆οµές Παροχής
Βασικών Αγαθών ”» και το
Ειδικό Παράρτηµα (Α1): Απόδειξης χειρισµού Η/Υ]:
α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr),

β) στα γραφεία του Φορέα στην
Περιοχή Παρέµβασης (διεύθυνση:
Θεµιστοκλέους 10, Τ .Κ 19600
Μάνδρα) και γ) στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Παρέµβασης.

4. Αιτήσεις:

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν την αίτηση µε κωδικό
έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό
τόπο του Φορέα (www.epeka.gr),
β) στα γραφεία του Φορέα στην
Περιοχή Παρέµβασης (διεύθυνση:
Θεµιστοκλέους 10, Τ .Κ 19600
Μάνδρα) και γ) στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Παρέµβασης.
Καλούνται να την συµπληρώσουν
και να την υποβάλουν ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ .Κ.
10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300
(ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00),
απευθύνοντάς την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ.
«Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικής & ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης/ Τ µήµατος Προσωπικού, σχετικά Αριθµός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ
18/2019). Τ ο εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

ποσό της σύµβασης.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισµέν ης δαπάν ης χωρίς
το Φ.Π.Α., ήτοι 581,00€ .
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Τ ο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση:https://www.elefsina.gr/el/diakirixeis-diagonismoi
Ο Πρόεδρος της Οικον οµικής
επιτροπής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝ Η ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ WWW.THRI ASSIO.G R

12-θριάσιο
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«Η Πρόληψη Νικά»

Το Τοπικό Συµβούλιο Κοινότητας Μεγάρων
διοργανώνει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου
2019 εκδήλωση µε θέµα:
«Η Πρόληψη Νικά» για την πρόληψη του
καρκίνου του µαστού µε αφορµή την 25η
Οκτωβρίου που σηµατοδοτεί την Παγκόσµια
Ηµέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου
Μεγάρων στις 20:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ
ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6975304052
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ΕΠΣ∆Α: Α΄και Β΄κατηγορία στην
∆υτική Αττική

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-0
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 01
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-3
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
0-6
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ – ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0-4
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 0-6
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
2-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 7
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 7
3. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 7
4. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 7
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 7
6. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 5
7. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 3
9. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 2
10. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 2
11. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1
12. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 1
13. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1
14. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 1
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΒΥ ΖΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)

ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 2-2
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 4-5
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 2-5
∆Υ ΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 5-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 50
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 1-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 0-2
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 9
2. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 9
3. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 7
4. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 6
5. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 6
6. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 6
7. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 4
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3
9. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3
10. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
11. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 3
12. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 3
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0
14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0

θριάσιο-13

Νίκη ο Ασπρόπυργος 1-0
την Καβάλα

Ν

ίκη πέτυχ ε η Εν ωση Ασπροπύργου στα πλαίσια
της 3ης αγων ιστικής που επικράτησε στο δηµοτικό στάδιο της σκληροτράχ ηλης Καβάλας µε 1-

0.
Το τέρµα που έδωσε τους τρείς βαθµούς στην οµάδα
του Γιώργου Βαζάκα σηµείωσε ο σέρβος Σρέτσκοβιτς
σουτ 23′.
∆ιαιτήτευσε ο Ωραιόπουλος από τα ∆ωδεκάν ησα.
Κίτριν ες: Ζγκούρι – Γαβριηλίδης

Ασπρόπυργος (Γιώργος Βαζάκας): Παν αγόπουλος,
Ζών ας, Ζγκούρη, Σρέτσκοβιτς, Βασιλείου (67´ Νικολακάκης), Ζαχ αρός, Ιωαν ν ίδης (85´ Σταγάκης), Λογοθέτης, Γκουγκούδης, Κάκκο (76´ Στεβάν οβιτς), Γκατζολάρι.
Καβάλα (Παύλος ∆ερµιτζάκης): ∆ήµιζας, Μαϊδαν ός
(67´ Αρν αούτογλου), Στίκας, Παπαστεριαν ός, Ορφαν ίδης (52´ Μελισσόπουλος), Κέρθι, Γαβριηλίδης,
Χαν τί, Καθάριος (76´ Παυλίδης), Παπαδόπουλος,
Μαρκόπουλος.

Τα αποτελέσµατα της 3ης
αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγων ιστική της Football
League. Η Καλαµάτα έχ ασε τους πρώτους της πόν τους στο ν τέρµπι µε τη Νίκη Βόλου, η Ιεράπετρα
«απέδρασε» µε διπλό από τη Νίκαια, Τρίκαλα και
Ολυµπιακός Βόλου ήρθαν ισόπαλοι, εν ώ το Αιγάλεω
πέτυχ ε την πρώτη ν ίκη για φέτος. Κορυφή «πάτησε»
η Βέροια.
Στο Θεσσαλικό ν τέρµπι, τα Τρίκαλα φιλοξέν ησαν τον
Ολυµπιακό Βόλου και σε έν α αρκετά γρήγορο και
δυν αµικό παιχ ν ίδι, οι δύο οµάδες πέτυχ αν από έν α
γκολ (Πελάεθ 23′ – Γραικός 90+3′), µε τους φιλοξεν ούµεν ους ν α σώζουν την παρτίδα στις καθυστερήσεις. Τα Τρίκαλα βρίσκον ται στην τέταρτη θέση, µία
αν άσα από την κορυφή ( έχ ουν 5β.), εν ώ ο
Ολυµπιακός απογοητεύει όν τας στην 12η θέση µε
δύο µόλις βαθµούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα και η βαθµολογία:

Τρίκαλα – Ολυµπιακός Βόλου 1-1
Νίκη Βόλου – Καλαµάτα 1-1
Βέροια – Π.Ο Τρίγλιας 2-1
Ιων ικός Νίκαιας – Ο.Φ Ιεράπετρας 0-1
Αιγάλεω – Ιάλυσος 1-0
∆ιαγόρας Ρόδου – Θεσπρωτός 4-1
Έν ωση Ασπροπύργου – Καβάλα 1-0
1. Καλαµάτα 7β.
2. Βέροια 7β.
3. Ο.Φ Ιεράπετρας 7β.
4. Τρίκαλα 5β.
5. ∆ιαγόρας 4β.
6. Καβάλα 4β.
7. Ιων ικός 4β.
8. Νίκη Βόλου 4β.
9. Ασπρόπυργος 4β.
10. Αιγάλεω 4β.
11. Π.Ο Τρίγλιας 3β.
12. Ολυµπιακός Βόλου 2β.
13. Ιάλυσος 1β.
14. Θεσπρωτός 0β.

Β' Εθνική (Νότος): Πέρασε από την
Κρήτη το Αιγάλεω, πήραν τα
ντέρµπι Παπάγου και Μαρούσι
∆υσκολεύτηκε µε απουσίες, αλλά
βρήκε το δρόµο για τη νίκη

Τη δεύτερη ν ίκη του σε ισάριθµους αγών ες παν ηγύρισε ο Παν ελευσιν ιακός, ο οποίος επικράτησε του
∆ούκα µε 75-66, σε έν αν αγών α που οι "σταχ υοφόροι" δυσκολεύτηκαν περισσότερο από όσο και οι ίδιοι
θα περίµεν αν . Η οµάδα των Καραχ άλιου-Βούλγαρη
είχ αν ν α αν τιµετωπίσουν το πρόβληµα των τραυµατισµών , το οποίο για 4η σερί χ ρον ιά εµφαν ίζεται για
την οµάδα, µιας και αυτή τη φορά δεν έδωσαν το
παρόν ο Γιώργος Παπαδιον υσίου αλλά και ο υπαρχ ηγός, Κώστας Μουµπάρακ. Υ παρχ ηγού... απόν τος,
αν έλαβε δράση ο αρχ ηγός, Αν δρέας Ψαρόπουλος, ο
οποίος επέστρεψε µετά τον τραυµατισµό που είχ ε ο
ίδιος και µαζί µε τον Σταθόπουλο συν έθεσαν έν α
εξαιρετικό δίδυµο, το οποίο βοήθησε στην αν ατροπή
του σκορ στο γ' δεκαλέπτο.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της
2ης αγωνιστικής:

ΟΦΗ – Αιγάλεω 56-63
Πανελευσινιακός – ∆ούκας 75-66
Πεντέλη – Πανερυθραϊκός 75-67
Παπ άγου – Μανδραϊκός 83-72
Πρωτέας Βουλας – Εθνικός 64-89
Μαρούσι – Μεγαρίδα 82-78
Ιωνικός ΝΦ – ΚΑΟ Μελισσίων 49-70
Λοκρός Αταλάντης – Έσπ ερος 96-110Βροχή
τα τρίπ οντα στο "Σαλούν"

Πολύ εν διαφέρον παιχ ν ίδι διεξήχ θη στο "Σαλούν ",
εκεί όπου ο ΑΣ Παπάγου επικράτησε του Μαν δραϊκού µε 83-72 και έφτασε τις δύο ν ίκες στο φετιν ό
πρωτάθληµα σε ισάριθµους αγών ες. Το παιχ ν ίδι ήταν
συν αρπαστικό, µε τις δύο οµάδες ν α είν αι συν εχ ώς
κον τά στο σκορ και ν α θέλουν τη ν ίκη. Η διαφορά
των 8 πόν των στο τέλος του α' ηµιχ ρόν ου εξαλείφθηκε στη συν έχ εια, µε τον Μαν δραϊκό ν α έχ ει εξαιρετικά ποσοστά ευστοχ ίας από τα 6,75.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ∆ΟΥΚΑΣ 75-66

∆εκάλεπτα: 24-26, 40-41, 59-58, 73-66
∆ιαιτητές: Παυλόπουλος-Φασόλης-Σιδέρης
Παν ελευσιν ιακός (Καραχ άλιος-Βούλγαρης): Μπάλλας
16 (4), ∆ρακωτός, Καράµπελας 10 (2), Κεφαλάς Κ. Α.,
Κεφαλάς Κ. Β., Μπγιάλλας, Σταθόπουλος 15 (1),
Κατσαν εβάκης, Κρασσάκης, Αν αγν ωστόπουλος 10,
Ψαρόπουλος 24 (3),
∆ούκας (Αγγέλου): Σεργιέν κο 7, Παν αρετάκης 2, Τζελάλης 11 (3), Ζαραϊδών ης 9, Σακελλαρίου 19 (5),
Γκίν ης 2, Μαράν τος 10, Ζαρκαδούλας 6 (2), Τζέν ης
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 83-72

∆εκάλεπτα: 25-26, 47-39, 69-66, 83-72
∆ιαιτητές: Κων σταν τιν όπουλος-Στρέµπας-Φραγκούλη
Παπάγου (∆ιαµαν τόπουλος): Παπαζήσης, Κώτσης,
Τρίχ ας, Κυριτσης 24 (2), Χρυσός 8 (1), Καρακατσάν ης
4 (1), Ρεγκούζας, Ψαθάς 11 (1), Αγγελόπουλος 8,
Σωφρον άς 9 (3), Τσιτσιγιάν ν ης 4, Μπασδέκης 15 (4).
Μαν δραικός (Κατσούν ης): Λυτόπουλος 12 (2), Καραµπάτσος 13 (1), Μαγιν τόµπε 3 (1), Σκούφης 5 (1), Γκουαλτιέρι, Ροδοστόγλου 21 (5), Τσιάκος 2, Βεσκούκης
16 (4).

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο µε εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές
οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφωνο:6944589444
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται
για
χώρο
εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του
Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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 (ενοικίαση 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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17,
µπάνιο, προκασκευασµενο,
µεταφέρεται στο χωρο
σας, τιµή 6.500€, συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€ 6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.
(∆ιαθέτει καλοριφέρ,

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι
έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες

στο 6948683400

ρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής 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. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
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
φροντίδα ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για
οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων 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
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής 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 ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
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 γαλακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση. Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς 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 –email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε επιχείρηση 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 ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:
Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία
Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά),
Ασπρόπυργος 19300

∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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
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Πλήθος κόσµου στον κινηµατοθέατρο Γαλαξίας, παρακολούθησε µε θαυµασµό και ενθουσιασµό την εξαιρετική προσπάθεια.

Ιστορία και τέχνη συναντήθηκαν στην βραβευµένη ταινία
«Το τραγούδι την περίοδο της κατοχής»

Τ

ην Κυρι ακή 6 Οκτωβρί ου 2019 στο κατάµεστο κι νηµατοθέατρο ‘Γαλαξί ας’ πραγµατοποι ήθηκε η
παρουσί αση και προβολή της βραβευµένης
ται νί ας µε το 2ο δι εθνές βραβεί ο στο ∆ι εθνή Μαθητι κό ∆ι αγωνι σµό Οπτι κοακουστι κής ∆ηµι ουργί ας «Τα σχολεί α
εκπέµπουν στην ΕΡΤ», τον οποί ο δι οργάνωσαν η Εκπαι δευτι κή Ραδι οτηλεόραση του Υπουργεί ου Παι δεί ας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων σε συνεργασί α µε το Αρχεί ο της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. , µε συµµετοχή σχολεί ων όλων των εκπαι δευτι κών
βαθµί δων της Ελλάδας και της Οµογένει ας, δηµόσι ων και
ι δι ωτι κών.
Πρόκει ται γι α ένα ι στορι κό µουσι κό ντοκι µαντέρ, όπου
µέσα σε ένα δι αθεµατι κό πλαί σι ο η µουσι κή και το τραγούδι αποτέλεσαν αφορµή ι στορι κής δι ερεύνησης και
κατανοήθηκε, πως η ι στορι κή πραγµατι κότητα αποτυπώνεται στην τέχνη, µελετώντας και την κοι νωνι κή της δι άσταση,
ι δι αί τερα στον τοµέα της µουσι κής.

Η εκδήλωση που οργάνωσε και επι µελήθηκε η υπεύθυνη
καθηγήτρι α του πολι τι στι κού προγράµµατος κυρί α Σκληρού Φανή , περι ελάµβανε συν τοι ς άλλοι ς, παρουσί αση των
παράλληλων φετι νών δράσεων των οποί ων ήταν υπεύθυνη,
των αντί στοι χων δι ακρί σεων των µαθητών της, την παρουσί αση του χρονι κού δηµι ουργί ας της ται νί ας, ευχαρι στί ες ,
χαι ρετι σµούς απ την Προϊ σταµένη του Τµήµατος της
Εκπαι δευτι κής Ραδι οτηλεόρασης & Ψηφι ακών Μέσων του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. κα Παπαδηµητρί ου Σοφί α, τηνκα Γεωργάκη Αναστασί α καθηγήτρι α του ΕΚΠΑ και ∆ι ευθύντρι α του Εργαστηρί ου Μουσι κής Ακουστι κής Τεχνολογί ας KAI ΠΡΟΕ∆ΡΟ
του τµήµατος Μουσι κών Σπουδών του ΕΚΠΑ , κατάθεση
εµπει ρι ών των µαθητών , προβολή ται νί ας αλλά και µί α
ακόµη µουσι κή έκπληξη µε την εµφάνι ση της ∆ηµοτι κής χορωδί ας
Ναυπλί ου, της οποί ας η κυρί α Σκληρού εί ναι µέλος της εδώ και
αρκετά χρόνι α.

Την εκδήλωση συνόδευσαν συγχαρητήρι ες ευχές της κυρί ας Υπουργού Παι δεί ας κυρί ας Κεραµέως, η οποί α δεν µπόρεσε να παρευρεθεί λόγω υποχρεώσεων . Στην εκδήλωση παρευρέθησαν : Ο
πρώην Υπουργός Παι δεί ας κύρι ος Αρι στεί δης Μπαλτάς, εκπρόσωπος του πολι τι κού γραφεί ου του Βουλευτή ∆υτι κής Αττι κής κυρί ου
Λι άκου Ευάγγελου, η Αντι δήµαρχος πολι τι σµού & παι δεί ας Μεγαρέων κυρί α Ρήγα Ελένη, οι δηµοτι κοί σύµβουλοι Ασπροπύργου
Μπουραντάς Μελέτης, Τσί γκου Ελένη (αντι πρόεδρος ∆.Σ), Αβραάµ
Κρεούζα, Λι άκου Μαρί α (γραµµατέας ∆.Σ.), και Τσί γκος Άγης (επι κεφαλής
του δηµοτι κού συνδυασµού «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ», η δηµοτι κή σύµβουλος Ελευσί νας Εύη Ανθή,
ο πρώην Αντι δήµαρχος παι δεί ας & πολι τι σµού κύρι ος Γρηγόρης
Κοροπούλης, ο συγγραφέας και ζωγράφος Ανδρέας Μαράτος , η
ερµηνεύτρι α του ρεµπέτι κου και παραδοσι ακού τραγουδι ού κυρί α
Θεοδοσί α Στί γκα, ο ∆ι ευθυντής του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου κύρι ος
Σαρρής Αντώνης, η ∆ι ευθύντρι α του ΓΕΛ Μάνδρας κυρί α Αι µι λί α
Μαρούγκα το µέλος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του 1ου ΓΕΛ
Ασπροπύργου κυρί α Φαί η Χατζηπολυχρόνη, καθηγητές του 1ου ΓΕΛ
Ασπροπύργου, αλλά και άλλων σχολεί ων, καθώς και πλήθος
κόσµου, που παρακολούθησε µε θαυµασµό και ενθουσι ασµό, χει ροκροτώντας αυτήν την προσπάθει α.

Η κυρί α Σκληρού ευχαρί στησε τονκύρι ο ∆ήµαρχο κύρι ο Μελετί ου
και τον πρώην πρόεδρο του πνευµατι κού κέντρου κύρι ο Μπουραντά
γι α την παραχώρηση του κι νηµατοθεάτρου καθώς και γι α το υλι κό
που δι έθεσαν, αλλά και το νυν πρόεδρο κύρι ο Καγι ά, που φρόντι σε
να δι ατεθεί ότι χρει αστήκαν, το κανάλι ΑΤΤΙCΑ ΤV γι α το ρεπορτάζ
και την κάλυψη της εκδήλωσης, την εφηµερί δα ΘΡΙΑΣΙΟ γι α όλες τι ς
δηµοσι εύσει ς και στήρι ξη των δράσεων, τον τεχνι κό ήχου κύρι ο Βερούτη Σπύρο και τον συνεργάτη του, καθώς και τον υπεύθυνο του
Γαλαξί α κύρι ο Πί νη Τάσο.
Αυτή η χρονι ά ήταν πολύ δηµι ουργι κή τόνι σε η κυρί α Σκληρού και
αναφέρθηκε σ όσες δράσει ς που ήταν υπεύθυνη, γι α να δοθεί η
δυνατότητα µε αυτήν την αναφορά να προβάλλει τι ς παράλληλες ,
απαι τητι κές δράσει ς και δι ακρί σει ς των µαθητών της.

Αναφέρθηκε :
στην Τρι ήµερη Προσοµοί ωση των Οργάνων του Ε.Κ. (Ευρωπαϊ κή
Επι τροπή – Συµβούλι ο Υπουργών)
στην απονοµή του τί τλου «Σχολι κοί Πρέσβει ς του Ε.Κ.» γι α 3η
συνεχή χρονι ά,
στο ∆ι αγωνι σµό Euroscola και τον δι ακρι θέντα µαθητή Βασί λη
Καψάλα που εκπροσώπησε το σχολεί ο στο Στρασβούργο, στην 39η
Εθνι κή Συνδι άσκεψη του Ευρωπαϊ κού Κοι νοβουλί ου Νέων Ελλάδος
µε εκπροσώπους τι ς µαθήτρι ες Ευτυχί α Χαλκι ά και Γεωργί α
Νοδάρα,
στην ανακοί νωση ότι πήρε µαζί µε την οµάδα µαθητών της τον τί τλο
Σχολι κοί Πρέσβει ς του Ε.Κ. γι α 4η συνεχή χρονι ά, στην Υποτροφί α
που πήρε η µαθήτρι α του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου Νάσι α Ντάρα γι α
το Κέντρο Ελληνι κών Σπουδών του Πανεπι στηµί ου Harvard στο
Ναύπλι ο στο θερι νό σχολεί ο δυόµι σι εβδοµάδων τον Ιούλι ο 2019, που
µαζι µε την Κοροπούλη Όλγα µαθήτρι α του ΓΕΛ Μάνδρας αντι πρ-

οσώπευσαν επάξι α τη ∆υτι κή Αττι κή
και φυσι κά στο ∆ι εθνές βραβεί ο στον δι αγωνι σµό ‘ Τα σχολεί α
εκπέµπουν στην ΕΡΤ’.

∆εν εί ναι η πρωτη φορα που δηµι ουργούµε ται νί α εί πε η κυρί α
Σκληρού.
«Έχουν προηγηθεί :
Ται νί α στη 15η δι οργάνωση της Camera Zizanio µε τί τλο ο µουσι κός
Ται νί α γι α τη µετανάστευση & την προσφυγι κή κρί ση
Ται νί α µε την ι στορί α της Ε.Ε.
Ται νί α αφι έρωµα στο ελαφρό τραγούδι
Σποτ γι α τι ς Ευρωεκλογές 2019 και φέτος η Ται νί α µε τί τλο «Το
τραγούδι την περί οδο της κατοχής».
Τα παι δι ά κατανόησαν ότι η ι στορί α µας δεν εί ναι το παρελθόν
κάποι ων άλλων αλλά το δι κό τους.

Η ται νί α δηµι ουργήθηκε σε λι γότερο από 4 µήνες και η απασχόληση των µαθητών έγι νε εκτός σχολι κού ωραρί ου, ι δι αί τερα τα Σαββατοκύρι ακα µε µεγάλο ενθουσι ασµό και συνέπει α.
Συµµετεί χαν µαθητές και των τρι ών τάξεων του Λυκεί ου
Επί σης αρωγοί και συντελεστές στην προσπάθει α αυτή ήταν και
απόφοι τοι µαθητές του Λυκεί ου.»

Ευχαρί στησε
Την Προϊ σταµένη του Τµήµατος της Εκπαι δευτι κής Ραδι οτηλεόρασης & Ψηφι ακών Μέσων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κα Παπαδηµητρί ου Σοφί α
γι α τη δυνατότητα συµµετοχής της οµάδας σε τέτοι ες δράσει ς

Την Εκπαι δευτι κή Τηλεόραση και το Αρχεί ο της ΕΡΤ γι α την παραχώρηση ψηφι ακού υλι κού (βί ντεο, φωτογραφί ες)

Γι α να γί νει αυτή η ται νί α η κυρί α Σκληρού ανέφερε ότι
Πραγµατοποι ήθηκε Ηχογράφηση στο στούντι ο µουσι κής τεχνολογί ας
του τµήµατος Μουσι κών Σπουδών του ΕΚΠΑ και ευχαρί στησε
την κα Γεωργάκη Αναστασί α καθηγήτρι α του ΕΚΠΑ και ∆ι ευθύντρι α του Εργαστηρί ου Μουσι κής Ακουστι κής Τεχνολογί ας και Πρόεδρο
του τµήµατος Μουσι κών Σπουδών του ΕΚΠΑ, τον κο Κατσαντώνη Κωνσταντί νο και τον κο Σταµατογι άννη Γι άννη γι α την ηχογράφηση στο
Εργαστήρι ο Μουσι κής Ακουστι κής Τεχνολογί ας του τµήµατος Μουσι κών Σπουδών του ΕΚΠΑ
Επί σης στα γυρί σµατα συνέβαλλαν και απόφοι τοι µαθητές του
Λυκεί ου γι αυτό ευχαρί στησε τους απόφοι τους µαθητές Γι ώργο Μουζάκα, Ράνι α Παπαθανασί ου, Σωτήρη Πέππα, Γι ώργο Σαββουλί δη
και Γι ώργο Α. Τσί γκο, γι α την πολύτι µη συµβολή τους.

Γι α τον Χώρο των γυρι σµάτων, όπως δι αµορφώθηκε, γι α τι ς ανάγκες της ται νί ας, ευχαρί στησε τι ς οι κογένει ες Τσί γκου Ουρανί ας,
Μουζάκα Κωνσταντί νου, Παπαθανασί ου Ευαγγέλου γι α την παραχώρηση του χώρου των γυρι σµάτων και την άψογη φι λοξενί α σ
όλους τους συντελεστές.
Η κυρί α Σκληρού συνέχι σε :«θέλω να ευχαρι στήσω όλα τα παι δι ά
µου , µαθητές & απόφοι τους που συµµετεί χαν, γι α την αγάπη τους τη
συνέπει α τους, που πί στεψαν ότι µαζί θα προσπαθήσουµε να

ακούγεται ο Ασπρόπυργος γι α όµορφες δράσει ς, που µας
κάνουν περήφανους και όχι κυρί ως να αναφέρουν τον τόπο µας
στο αστυνοµι κό δελτί ο, γι ατί υπάρχουν άτοµα µι κρά & µεγάλα
σε ηλι κί α να τι ς στηρί ξουν, ευχαρι στώ πολύ τι ς οι κογένει ες
τους γι α την εµπι στοσύνη και την εκτί µηση , τη συνάδελφό µου,
αγαπηµένη φί λη και συνεργάτι δα Ελένη Γι αννακοπούλου, που
στάθηκε δί πλα µου, πί στεψε σ αυτή την ι δέα και µε ενθάρρυνε ασταµάτητα, το δι ευθυντή του σχολεί ου µας, που εξακολουθεί να µας θαυµάζει , µάλι στα όπως λέει ο ί δι ος ,δεν µας προλαβαί νει , τον αφήνουµε άφωνο µε τέτοι ες πρωτοβουλί ες, αφού
η µι α δι άκρι ση έρχεται µετά την άλλη και φυσι κά ευχαρι στώ
την οι κογένει α µου που µε στηρί ζει χρόνι α τώρα σ όλα τα
επί πεδα»
Η σύλληψη της ι δέας προέκυψε όταν ενηµερώθηκε γι α τον
δι αγωνι σµό απ την κυρί α Παπαδηµητρί ου, δεν εί χε δηµι ουργήσει κάποι ο µουσι κό αφι έρωµα, γι αυτήν την περί οδο ,10
χρόνι α τώρα που ασχολεί ται µε το Μουσι κό εργαστήρι και
εντελώς τυχαί α ξαναδι άβασε το ποί ηµα της Ηρώς Κωνσταντοπούλου, που 37 µέρες πρι ν την απελευθέρωση ,στι ς 5 του
Σεπτέµβρη 1944, την πήραν απ’ το Στρατόπεδο Χαϊ δαρί ου,
µαζί µε άλλους 49 αγωνι στές και τους εκτέλεσαν στο Σκοπευτήρι ο της Και σαρι ανής. Το ποί ηµα το έγραψε δυο µέρες πρι ν
την πάρουν γι α εκτέλεση σ’ ένα κοµµάτι χαρτί και δι ασώθηκε
από τι ς συγκρατούµενές της.
Σ αυτό το σηµεί ο µέσα απ τους θεατές ακούστηκε µι α φωνή
να απαγγέλλει το ποί ηµα, µι α φωνή που ερχόταν απ το παρελθόν που χαι ρόταν ανυποµονώντας να έρθει η λευτερι ά και µε
λυγµό που δεν µπορούσε να την χαρεί κι εκεί νην. Η απαγγελί α
της µαθήτρι ας Γι ώτας Μουζάκα , ‘τυλι γµένη’ σ ένα µουσι κό
χαλί από ρεµπέτι κο µι νόρε , συγκί νησε τους θεατές.
Να αναφερθεί ότι η µαθήτρι α πήρε το 1ο Πανελλήνι ο βραβεί ο δι ηγήµατος στον 11ο πανελλήνι ο λογοτεχνι κό δι αγωνι σµό
ποί ησης και δι ηγήµατος 2019.
Στην συνέχει α εκφράστηκαν οι µαθητές γι α τι ς εµπει ρί ες τους.
Η µαθήτρι α Γι ώτα Μουζάκα ανέφερε ότι κατανόησαν πως οι
δηµι ουργοί των τραγουδι ών άφησαν στην ι στορί α µας , στον πολι τι σµό µας µι α ξεχωρι στή παρακαταθήκη, ότι έµαθαν , άγνωστες
πτυχές αυτής της περι όδου και ευχαρί στησε την κυρί α Σκληρού γι α
την επι µονή της, την υποµονή της , την ευκαι ρί α, την εµπει ρί α και γι α
τι ς γνώσει ς που τους παρεί χε.
Ο µαθητής Βασί λης Καψάλας προέτρεψε οι µαθητές ,να συµµετέχουν σε τέτοι ες εµπνευσµένες πρωτοβουλί ες καθηγητών , παρόλο
που αρκετοί µαθητές αντι λαµβάνονται δι αφορετι κά το ρόλο του σχολεί ου.
Ο απόφοι τος Σωτήρης Πέππας αι τι ολογώντας την αρωγή των
απόφοι των µαθητών εί πε ότι η καθηγήτρι ά τους ,τους έµαθε να εί ναι
δοτι κοί και γι αυτό κι εκεί νοι συνεχί ζουν να προσφέρουν στην προαγωγή πολι τι σµού.
Η κυρί α Γι αννακοπούλου συνεχάρη την αει κί νητη και γεµάτη
έµπνευση κυρί α Σκληρού, όπως εί πε, τα παι δι ά και τους γονεί ς γι α
την επί τευξη τέτοι ων δράσεων.
Η Προϊ σταµένη του Τµήµατος της Εκπαι δευτι κής Ραδι οτηλεόρασης & Ψηφι ακών Μέσων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κα Παπαδηµητρί ου Σοφί α
εί πε στον χαι ρετι σµό της, αφού συνεχάρη τους συντελεστές, ότι εί ναι
πολύ σηµαντι κό να παί ρνουν σάρκα και οστά από καθηγητές τα σχέδι α που αποτυπώνονται στο χαρτί στα γραφεί α των υπουργεί ων.
Η κα Γεωργάκη Αναστασί α καθηγήτρι α του ΕΚΠΑ και ∆ι ευθύντρι α του Εργαστηρί ου Μουσι κής Ακουστι κής Τεχνολογί ας και πρόεδρο
του τµήµατος Μουσι κών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εί πε γι α την ται νί α ότι
συνδυάζει θέµατα ανθρωπολογί ας της µουσι κής , µουσι κής εκτέλεσης και ερµηνεί ας, σκηνοθεσί ας, µουσι κής τεχνολογί ας και οπτι κοακουστι κής παραγωγής και συνεχάρη τους συντελεστές.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε δυο τραγούδι α του Χατζι δάκι σε
στί χους Ν. Γκάτσου που αποδόθηκαν άψογα απ την µει κτή πολυφωνι κή δηµοτι κή χορωδί α του Ναυπλί ου µε τον καταξι ωµένο Μαέστρο
της κύρι ο Θεοδόση Αντωνι άδη , που όπως εί πε κυρί α Σκληρού στο
καλωσόρι σµα τους ήρθαν µε πολύ αγάπη γι α να πλαι σι ώσουν και
να στηρί ξουν αυτήν την προσπάθει α .
Ο µαέστρος της χορωδί ας αποκάλεσε την κυρί α Σκληρού ένα
δηµι ουργι κό πνεύµα και πόσο σηµαντι κό εί ναι η ενασχόληση των
µαθητών µε τέτοι ες δράσει ς εκτός σχολι κού ωραρί ου και η κυρί α
Τί να Γκι όλα , µέλος του οργανι σµού πολι τι σµού τουρι σµού και άθλησης του ∆ήµου Ναυπλι έων , συνεχάρη την καθηγήτρι α και συγχορωδό της, τους γονεί ς , τα παι δι ά και όλους όσους ήρθαν στην εκδήλωση να στηρί ξουν αυτήν την προσπάθει α, δι ότι η κυρί α Σκληρού κοι νωνεί τον πολι τι σµό στα παι δι ά.
Το ντοκι µαντέρ συµµετεί χε επί σης στην εκπαι δευτι κή δράση
Οπτι κοακουστι κής και Ψηφι ακής ∆ηµι ουργί ας ‘Πες µας τη δι κή σου
ι στορί α’ της Εκπαι δευτι κής Ραδι οτηλεόρασης, όπου δι ακρί θηκε και
σ αυτήν την δράση, όπως ανακοί νωσε η κα Παπαδηµητρί ου.
Γι αυτήν την διάκριση η ταινία θα προβάλλεται καθηµερινά
στο χώρο της έκθεσης «14 Ιστορίες Αντίστασης», που
οργανώνεται στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη», από 5 έως 30 Οκτωβρίου στο
Πάρκο Ελευθερίας Κέντρο Τεχνών ∆ήµου Αθηναίων

