
∆ωρεάν η κατανάλωση νερού των µηνών Νοεµβρίου
και ∆εκεµβρίου 2017 για τους πληγέντες

Μετά το αιτήµα της ∆ηµάρχου, Γιάννας Κριεκούκη προς την ΕΥ∆ΑΠ
και την θετική ανταπόκριση της εταιρείας.
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Περιοχές που 
επλήγησαν από

πληµµύρες και πυρκαγιές 
χρηµατοδοτούνται 
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Η θερµοκρασία από 13 έως 22
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παρασκευή, Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος

Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου

∆ωρεάν η κατανάλωση νερού των
µηνών Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου

2017 για τους πληγέντες
Μετά το αιτήµα της ∆ηµάρχου,

Γιάννας Κριεκούκη προς την ΕΥ∆ΑΠ και την
θετική ανταπόκριση της εταιρείας. 

«Σκούπα» στη ∆. Αττική για εξάρθρωση 
σπείρας σε αγοραπωλησίες αυτοκινήτων
Τα στοιχεία των αρχών δείχνουν την εξαπάτηση δεκάδων πολιτών 

Ηάριστη συνεργασία του ∆ήµου Μάνδρ-
ας – Ειδυλλίας µε την εταιρεία ΕΥ∆ΑΠ
απέδωσε καρπούς προς όφελος των

πληγέντων πολιτών της ∆Ε Μάνδρας. Οι
αυξηµένες ανάγκες κατανάλωσης νερού που
δηµιουργηθήκαν µετά την πληµµύρα της
15ης Νοεµβρίου και αφορούσαν στις
εργασίες καθαρισµού των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων θα συµπαρέσυραν ανοδι-
κά και τις αναλογούσες οφειλές στους λογα-
ριασµούς του νερού. Το ενδεχόµενο αυτό
διαγνώστηκε αµέσως από την ∆ηµοτική
Αρχή και µε πρωτοβουλία της ∆ηµάρχου,
Γιάννας Κριεκούκη υποβλήθηκαν σχετικά
αιτήµατα προς την ΕΥ∆ΑΠ προκειµένου να
υπάρχει µία διευκόλυνση προς τους πολίτες
σχετικά µε τους λογαριασµούς κατά τη διάρ-
κεια των επίµαχων µηνών. Το πρόβληµα αυτό αναγνωρίστηκε άµεσα και θετικά από την εταιρεία η οποία προέβη σε
σχετική απόφαση σύµφωνα µε την οποία παρέχεται δωρεάν το νερό που καταναλώθηκε στη Μάνδρα για τους µήνες
Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2017. Το γεγονός αυτό αποτελεί µία σηµαντική ανακούφιση για τους δηµότες οι οποίοι
αντιµετωπίζουν γενικότερα οικονοµικά προβλήµατα στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν τις ζηµιές των ιδιοκ-
τησιών τους.  
Η κ. Κριεκούκη ευχαρίστησε την ΕΥ∆ΑΠ και ειδικότερα τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Ιωάννη Μπενίση µε τον οποίο
είχαν άριστη συνεργασία σε πολλούς τοµείς που αφορούσε και γενικότερα το δίκτυο ύδρευσης. 

«Σκούπα»µε την συµµετοχή αστυνοµικών του Τ.Α. Μεγάρων σε συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτι-
κής Αττικής και τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, πραγµατοποιήθηκε  στη ∆. Αττική για εξάρθρωση σπείρ-
ας για απάτη σε αγοραπωλησίες αυτοκινήτων. Τα µέλη της σπείρας φέρεται να έβαζαν αγγελίες για την πώληση αυτο-
κινήτων και να λάµβαναν προκαταβολές, χωρίς τελικά να πωλούν τα αυτοκίνητα. 
Μέχρι στιγµής έχουν συλληφθεί πάνω από 25 άτοµα, τα οποία κατηγορούνται πως ήταν µέλη εγκληµατικής οργά-
νωσης που διενεργούσε µεθοδευµένες απάτες µέσω διαδικτύου. Συγκεκριµένα τα µέλη της οργάνωσης «ψάρευαν»
τα θύµατα τους µέσω διαδικτυακών σελίδων πώλησης αυτοκινήτων και τους αποσπούσαν µεγάλα χρηµατικά ποσά.
Μέσα στις µεθόδους τους ήταν η παράσταση πλαστών εµβασµάτων µέσω τραπεζικών οργανισµών προκειµένου να
πείσουν τα θύµατα τους να τους καταβάλλουν το αντίτιµο για την αγορά του αυτοκινήτου.

Έχουν αποκοµίσει όφελος 1.500.000 ευρώ

Υπολογίζεται ότι από την εγκληµατική δράση τους έχουν αποκοµίσει χρηµατικό όφελος 1.500.000 ευρώ. Αξίζει να
σηµειώσουµε ότι οι αστυνοµικοί του Τ.Α. Μεγάρων παρακολουθούσαν την υπόθεση περίπου ένα χρόνο χρησιµο-
ποιώντας µεθόδους όπως άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς και παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασµών των
δραστών και κατάφεραν να συλλέξουν στοιχεία που αποδεικνύουν την τέλεση άνω των 250 απατών κατά τον παρ-
απάνω τρόπο.



Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 θριάσιο-3

ΝΝύύχχτταα  ττρρόόµµοουυ  µµεε
ππυυρροοββοολλιισσµµοούύςς  

σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι
– Ένας τραυµατίας µεταφέρθηκε 

στο Αττικό Νοσοκοµείο.

Πανικό προκάλεσαν το βράδυ της Τετάρτ-
ης πυροβολισµοί στο Μενίδι, όπου ένας
άνδρας χτυπήθηκε µε µία σφαίρα στο

πόδι, µετά από διαπληκτισµό που είχε µε
άγνωστο.

Συγκεκριµένα, οι πρώτες εκτιµήσεις της αστυνοµίας
κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές µεταξύ
δράστη και θύµατος. 
Ο τραυµατίας είναι Ελληνας 32 ετών ενώ για τον
δεύτερο εµπλεκόµενο η αστυνοµία δεν διαθέτει
περισσότερα στοιχεία, καθώς διέφυγε αµέσως µετά
το περιστατικό.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε πληροφορίες ο άγνωστος
άνδρας πυροβόλησε τον 32χρονο µε πιστόλι στο
δεξί πόδι και µεταφέρθηκε µε ΕΚΑΒ στο Αττικό
Νοσοκοµείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κοινωνική ένταξη των Ροµά στον Ασπρόπυργο προωθεί η Αντιπεριφέρεια

Π
ροώθηση της κοιν ων ικής έν ταξης
των  Ροµά µετά απο τα Μέγαρα και
στον  Ασπρόπυργο.  Μετά απο κατά-

θεση σχ ετικής µελέτης της Περιφέρειας, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου αιτήθηκε
προχ θες µε κατα πλειοψηφία απόφαση, την
χ ρηµατόδοτηση απο την  Περιφέρεια Αττικης
κοιν ων ικής ερευν ας απογραφής για ευάλωτες
κοιν ων ικές οµάδες.

Ο αν τιπεριφερειάρχ ης Γιάν ν ης Βασιλείου
δήλωσε σχ ετικά πως «Μετα απο την  ίδια
έρευν α που ολοκληρώσαµε στο Βλυχ ό Μεγα-
ρων , όπου διαβιούν  Ροµά, σειρά έχ ει ο
Ασπρόπυργος.Αν οίγει ετσι και σε αυτήν  την
περιοχ ή ο δρόµος για ολιστικές παρεµβάσεις,
µε τελικό και µακροπρόθεσµο ασφαλώς
στόχ ο, την  κοιν ων ική έν ταξη των  Ροµα!»

Θυµίζουµε εδώ πως στα Μεγαρα, προβλε-
πον ται παρεµβασεις επιδοτησης εν οικιου για ν οµιµες
µεταγκαταστσεις σε σπιτια, απο παραπηγµατα που
διαµεν ει µικρος αριθµος ροµα, καθως και οτι πρεβλεπε-
ται για την  δηµιουργια υποδοµων , αφου η περιοχ ή ειν αι
εν τος σχ εδίου πόολης.

Σε ό,τι αφορά στον  δήµο Ασπροπύργου, σύµφων α
µε πληροφορίες απο την  Περιφέρεια, προβλέπεται
δηµιουργια κοιν ων ικού πολυκέν τρου, στη Νέα Ζωή
Ασπροπύργου. Όπως όλα δείχ ν ουν  θα εγκατασταθεί
σε ∆ηµοτικό χ ώρο που βρίσκεται απέν αν τι από το 7ο
∆ηµοτικό σχ ολειο, στα πλαίσια του οποίου προβλέπε-
ται και η αν αβάθµιση του Σχ ολειου.

Συν οπτικά, τα κύρια σηµεία της µελέτης έχ ουν  ν α
κάν ουν  µε:

ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ
ΕΥΠΑΟΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 5, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ

ΟΜΑ∆ΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3

µήν ες)

Υπεν θυµίζεται ότι στην   1η
συν άν τηση 2018 του Forum ∆υτι-
κής Αττικής για θέµατα Ροµά, που
είχ ε πραγµατοποιηθεί την  Παρασ-
κευή 19 Ιαν ουαρίου, στην  Ελευ-
σίν α, κατόπιν  σχ ετικής πρωτο-
βουλίας του Αν τιπεριφερειάρχ η
∆υτικής Αττικής, κ.Γ. Βασιλείου
είχ ε γίν ει η παρουσίαση του
επιχ ειρησιακού προγράµµατος

παρεµβάσεων  για την  κοιν ων ι-
κή έν ταξη των  Ροµά, 

στους ∆ήµους Ασπροπύργου
και Μεγάρων .

Στη συν άν τηση τότε παρουσιά-
στηκαν  από την  Ειδική Γραµµατέα
του Υπ. Εργασίας, κ. Α. Γιάν τσιου
και τους συν εργάτες της :

α) Η δηµιουργία κοιν ων ικού πολυχ ώρου, στην  περ-
ιοχ ή Νέα Ζωή του δήµου Ασπροπύργου, σε δηµοτικό
χ ώρο, απέν αν τι από το 7ο ∆ηµοτικό σχ ολείο. Μία εφα-
ρµογή της εθν ικής στρατηγικής κοιν ων ικής έν ταξης των
Ροµά.

β) Νόµιµες µετεγκαταστάσεις σε σπίτια από παρα-
πήγµατα, στην  θέση Βλυχ ό του δήµου Μεγάρων , όπου
διαµέν ει µικρός αριθµός Ροµά, καθώς και η δηµιουργία
υποδοµών  στην  συγκεκριµέν η περιοχή, εφόσον  είν αι
εν τός σχ εδίου πόλης.

ΚΟΝ∆ΥΛΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΘΑ ∆ΙΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΑ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΜΑΝ∆ΡΑ & Ν. ΠΕΡΑΜΟ 

Περιοχές που επλήγησαν από πληµµύρες και 
πυρκαγιές χρηµατοδοτούνται µε 10,1 εκατ. ευρώ

Χ
ρηµατοδότηση ύψους 10,1 εκατ. ευρώ από εθν ικούς πόρους για κτίρια που υπέστησαν  ζηµιές από πυρ-
καγιές και πληµµύρες εγκρίθηκε µε απόφαση του αν απληρωτή υπουργού Οικον οµίας και Αν άπτυξης, Αλέξη
Χαρίτση.

Συγκεκριµέν α, για την  επισκευή ή αν ακατασκευή κτιρίων  που υπέστησαν  ζηµιές από πυρκαγιές σε περιοχ ές
του ∆ήµου Αν ατολικής Μάν ης, του ∆ήµου Σαρων ικού και του δήµου Μαραθών α, θα διατεθεί ποσό συν ολικού
ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον , για την  επισκευή πληµµυρόπληκτων  κτιρίων  στην  Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, στη
Περιφερειακή Εν ότητα Χαν ίων  και στο ∆ήµο Σύµης, εγκρίν εται χ ρηµατοδότηση ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, καθώς και
χ ρηµατοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ στα ν ησιά της Χίου, της Λέσβου και της Σαµοθράκης.

Για την  χ ρηµατοδότηση των  έργων  ο κ. Χαρίτσης δήλωσε: «Ως ελάχ ιστη συµβολή µας στους συµπολίτες µας,
προχ ωράµε στη χ ρηµατοδότηση της αν ακατασκευής κτιρίων  που υπέστησαν  ζηµιές από πληµµύρες και πυρ-
καγιές.

Η Κυβέρν ηση αν ταποκρίθηκε από την  πρώτη στιγµή στα αιτήµατα των  τοπικών  φορέων , προχ ωρών τας σε
όλες τις αν αγκαίες θεσµικές παρεµβάσεις και κιν ητοποιών τας κάθε διαθέσιµη χ ρηµατοδοτική πηγή προκειµέν ου
ν α στηρίξει τις τοπικές κοιν ων ίες που επλήγησαν ».

συνεχίζεται στη σελ. 8
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Τ έθηκε χθες θέτει σε λειτουργία στο portal του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr) τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα που
έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρµογή της

Υπουργικής Απόφασης 13097/661/13.04.17 για τη διευκόλυνση
της αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων και µη οφειλών των  δανει-
οληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια
του τ. Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Στις ρυθµίσεις εντάσσονται και οι δανειολήπτες µέσω προ-
γραµµάτων αγοράς κατοικίας ή διαµερισµάτων (ΠΑΚΑ∆Ι).

Οι ενδιαφερόµενοι δανειολήπτες καλούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά -µέσω της συγκεκριµένης πλατφόρµας- αίτηση
υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθµίσεις αποπληρωµής των οφειλών
τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισµό
της οφειλής τους και του τρόπου αποπληρωµής της. Οι δανειο-
λήπτες δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθµίσεις µέχρι τις 19
∆εκεµβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόµενοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα του
portal του ΟΑΕ∆ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, στο
πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθµιση οφειλών
δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και µπαίνουν
στην εφαρµογή χρησιµοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙSnet. Στη
συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον
«Οδηγό Συµπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθµίσεις».

Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθµίσεις αποτελεί η ιδιοκα-
τοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και
εν γένει συγγενείς β’ βαθµού, για την υπολειπόµενη διάρκεια
του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕ∆ διατηρεί το
δικαίωµα ελέγχου για την υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση, οι δανειολήπτες µπορ-
ούν µέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρµογής, να κάνουν αίτηση
υπαγωγής στις ρυθµίσεις για:

• ∆ιαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι µέχρι
6.000,00€ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσµες οφειλές + τόκοι

υπερηµερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ηµεροµηνία υποβο-
λής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν
αποπληρώσει και δεν υφίσταται καµία εκκρεµότητα οφειλής
προς τον ΟΑΕ∆

• ∆ιαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερηµερίας που
έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί

• Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους
τους δανειολήπτες

• Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου µετά την εφαρµογή
της µείωσης του 15%:

α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες µε µέλος ΑΜΕΑ,
χήρους-χήρες µε προστατευόµενο µέλος, σεισµόπληκτους-
πυρόπληκτους, άτοµα µε αναπηρία 67%, µονογονεϊκές οικογέ-
νειες

β) 20% για πολύτεκνους (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθ-
εσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης)

Μετά την εφαρµογή των ανωτέρω µειώσεων-εκπτώσεων
διαµορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρ-
ούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου,
τόκοι υπερηµερίας, κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι) προκειµένου να
υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραµέ-
νει άτοκη.

• ∆ιαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει
συνολικό ποσό µεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού
δανείου

• Επιµήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωµής της
οφειλής, είτε είναι σε ισχύ ο συµβατικός χρόνος εξόφλησης της
δανειακής σύµβασης, είτε ο προβλεπόµενος χρόνος αποπληρ-
ωµής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθε-
σµες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή, η επιµήκυνση του χρόνου
εκκινεί από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης
στις ρυθµίσεις 

• Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωµής του
δανείου (ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του

τελικού ποσού δανείου εντός πέντε ετών, 20% εάν καταβάλει το
80% της οφειλής εντός οκτώ ετών)

• Αναστολή πληρωµής, τµηµατικά για έξι έως και 36 µήνες,
εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγµένα στην κατ-
ηγορία των ανέργων και για συγκεκριµένο διάστηµα, που
ορίζεται από το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, για όσους αποδεδειγµένα
αδυνατούν να καταβάλλουν την µηνιαία δόση

• Ρυθµίσεις καταβολής ελάχιστης µηνιαίας δόσης ανάλογα
µε το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδηµα, κατόπιν
αιτιολογηµένης αίτησης προς τον ΟΑΕ∆

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην
αρµόδια Υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προς επα-
λήθευση των δηλούµενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η
καταχώριση της αίτησής τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η προσέλευση
των δικαιούχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα γίνεται κατόπιν
πρόσκλησης του ΟΑΕ∆ σε προγραµµατισµένο ραντεβού. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορ-
ούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθµό 11320 (τηλεφω-
νικό κέντρο ΟΑΕ∆).

ΝΝΕΕΑΑ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΑΑννοοίίγγεειι  ηη  εεφφααρρµµοογγήή  γγιιαα  τταα  δδάάννεειιαα  ΟΟΕΕΚΚ
- Με κωδικούς taxisnet οι αιτήσεις

∆ράσεις  Κοινωνικής Στήριξης από Ψυχολόγους 
στον ∆ήµο Αχαρνών
Ο ∆ήµος Αχαρνών στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτι-

κής, υλοποιεί δράσεις που αφορούν: Συµβουλευτική, Ψυχολογική και  Κοινωνική στήρ-
ιξη, από προσωπικό ειδικοτήτων ΠΕ Ψυχολόγων.
Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες απευθύνονται σε ωφελούµενους που αντιµετωπίζουν προ-
σωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήµατα και προβλήµατα διαπροσωπικών σχέ-
σεων.
Για πληροφορίες  και ραντεβού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν καθηµε-

ρινά στο τηλέφωνο 213 2123 108 από τις 8:00 π.µ. έως τις 3:00 µ.µ.
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Μ
ία ιδιαίτερη και πρωτοποριακή
για την  πόλη, σειρά εκπαιδευ-
τικών  δράσεων  µη τυπικής

µάθησης για µαθητές Γυµν ασίων -
Λυκείων  κι εν ήλικες, πρόκειται ν α υλο-
ποιήσει η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση
∆ήµου Ελευσίν ας, στο πλαίσιο των
δηµιουργικών  δράσεων   της παιδείας &
κοιν ων ικής πολιτικής που έχ ει στο
επιχ ειρησιακό πρόγραµµα της.

Θα µπορούσατε ποτέ ν α φαν ταστείτε
ότι η γλυπτική στο µάρµαρο θα µπορ-
ούσε ν α είν αι πιο δηµιουργική από έν α
παιχ ν ίδι στο κιν ητό;  Κι όµως µπορείP!!

Μέσω της δηµιουργικής διαδικασίας της
κατασκευής του έργου τέχ ν ης σε µάρµα-
ρο, συν ειδητοποιεί κάποιος, πως το
µάρµαρο και η πέτρα µπορούν  όχ ι µόν ο
ν α αποτυπώσουν  κατά πολύ, τη ζων τά-
ν ια και την  εκφραστικότητα της ψυχ ής

τους στα
αν τικείµεν α,
αλλά και ν α
δ ώ σ ο υ ν
στον  άν θρω-
πο σωµατική
και πν ευµατι-
κή αν άταση
πολύ περισ-
σότερο από

την  παθητική ψηφιακή τεχ ν ολογία. 
Το πρόγραµµα δράσεων  αφορά

επιµόρφωση και πρακτική εφαρµογή της
γλυπτικής σε µάρµαρο,  αρχ άριου επιπέ-
δου, µε τη χ ρήση εργαλείων  χ ειρός.  

Η συν ολική δράση, που αφορά µαθη-
τές Γυµν ασίων -Λυκείων  κι εν ήλικες υπο-
ψήφιους καλλιτέχ ν ες, ακολουθεί τα παρ-
ακάτω στάδια και οι εν διαφερόµεν οι
µπορούν  ν α συµµετέχ ουν  σε όποιο ή
όποια στάδια κατάρτισης επιθυµούν :

1. Επίσκεψη στον  Αρχ αιολογικό
χ ώρο και το Μουσείο Ελευσίν ας: παρου-
σίαση και περιγραφή σηµαν τικών  δειγµά-
των  της ελλην ικής µαρµαρογλυπτικής. Οι
συµµετέχ ον τες θα επιλέξουν  από τα
προτειν όµεν α το θέµα που οι ίδιοι επιθ-
υµούν  ν α κατασκευάσουν .

2. Ακολουθούν  5 µαθήµατα σεµι-

ν αριακά (1 αν ά εβδοµάδα), στο υπαίθρ-
ιο θεατράκι – Πάρκο Μαγούλας. 

Οι συµµετέχ ον τες µε απλό και κατα-
ν οητό τρόπο, θα µπορέσουν  µε την
κατάλληλη εκπαιδευτική καθοδήγηση ν α
ολοκληρώσουν  σε µάρµαρο µικρών  δια-
στάσεων   (διαστάσεις µικρού διακοσµητι-
κού), είτε το ελευσιν ιακό αν άγλυφο που
θα έχ ουν  επιλέξει από την  επίσκεψη
στον  αρχ αιολογικό χ ώρο, είτε την
κατασκευή σύγχ ρον ου λογοτύπου. 

3. Μετά την  ολοκλήρωση του εργα-
στηρίου, θα ακολουθήσει Έκθεση µε τις
δηµιουργίες των  συµµετεχ όν των  αλλά
και αν τίγραφα σπουδαίων   αρχ αιοελ-
λην ικών  γλυπτών . 

4. Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθ-
εί ∆ιάλεξη 

αν οιχ τής συζήτησης µε το κοιν ό, ώστε
ν α γίν ει αν τιληπτό πώς αυτή η “αρχ αία
τέχ ν η” µπορεί ν α  ωφελήσει τον  σηµερ-
ιν ό άν θρωπο πολύ περισσότερο από
άλλες διαδεδοµέν ες µορφές τέχ ν ης. 

-Το συν ολικό πρόγραµµα δράσεων  θα
διαρκέσει 1-2 µήν ες και οι συµµετέχ ον -
τες θα λάβουν  βεβαίωση παρακολούθη-
σης από το Κέν τρο Μαρµαρογλυπτικής
Τέχ ν ης  «PANTAZIDIS» και την  Κοι-
ν ωφελή Επιχ είρηση ∆ήµου Ελευσίν ας.

- Οι συµµετέχ ον τες θα πρέπει ν α
παρακολουθήσουν  και τα 5 σεµιν αριακά
µαθήµατα για ν α µπορέσουν  ν α ολοκ-
ληρώσουν  τις δηµιουργίες τους και στη
συν έχ εια αυτές ν α παρουσιαστούν

στην  Έκθεση που θα ακολουθήσει.  
-Για δηλώσεις συµµετοχ ής έως

27/04/2018  στο email:  kede@elef si-
na.gr 

ή στο τηλ.: 210 5565621 (09:00-15:00,
Κυρίτση Κων /ν α)

-Λόγω της περιορισµέν ης δυν ατότητας
συµµετοχ ών  στη δράση, θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Μαρούγκα Κων σταν τίν α

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ∆ΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
(σε µικρές διαστάσεις)(σε µικρές διαστάσεις)

Μια σηµαντική πρωτοβουλία σε τοπικό επίπεδο

«'Όταν δεν ζούµε ο ένας για τον άλλον,
είµαστε κιόλας νεκροί.» 

Τάσος Λειβαδίτης , Ποιητής

Μη µέν εις απαθής. Γίν ε και εσύ Εθελον τής!

Μ
ε την 130/2018 Πράξη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (Α∆Α: 7ΣΟ1ΩΡΒ-Τ32) ο
∆ήµος Ελευσίνας αποκτά την Χάρτα Εθε-

λοντισµού του.
H Xάρτα του ∆ήµου Ελευσίνας για τον εθελοντι-

σµό αποτελεί στην ουσία, τον «Πρακτικό Οδηγό»
για όσους µε κάθε τρόπο ενδιαφέρονται να συνδε-
θούν ενεργά µε την λειτουργία του ∆ήµου.
Παρέχει ενηµέρωση και πληροφόρηση προς τους
ενδιαφερόµενους εθελοντές ως προς τις δρα-
στηριότητες του ∆ήµου, περιγράφει τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις και των δύο πλευρών (∆ήµου
– Εθελοντή), διασαφηνίζει τα πεδία δράσης των
εθελοντών, και περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο
ένταξης ενός Εθελοντή στο µητρώο Εθελοντών
του ∆ήµου Ελευσίνας.

Ο εθελοντισµός είναι ένα θέµα που µας αγγίζει
όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονοµικής τάξης
και επαγγελµατικής ιδιότητας. Συνιστά µια εξαιρετι-
κά επιµορφωτική λειτουργία που ενδυναµώνει την
κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει  την ενεργό
συµµετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο
περιεχόµενο στη ζωή µας.

Η δηµιουργία χάρτας Εθελοντισµού του ∆ήµο
Ελευσίνας από την ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισµού καθώς και η οργάνωση
γραφείου εθελοντών από το τµήµα κοινωνικής
πολιτικής στόχο έχει να αποτελέσει τον στρατηγικό
κόµβο συνεργασίας, συντονισµού, συνεννόησης,
σχεδιασµού και δράσης µε όλους τους µεµονωµέ-
νους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών, που επιθυµούν να συνεργαστούν
µε το ∆ήµο, προς όφελος των κατοίκων του
∆ήµου.

Οι υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις θα
διατηρήσουν την αυτονοµία και αυτοτέλεια τους,
ενώ από την άλλη πλευρά, οι µεµονωµένοι εθε-
λοντές θα βρουν ένα πλαίσιο δράσεων όπου θα
µπορούν να συµµετέχουν και η δράση τους θα
είναι οργανωµένη µε συγκεκριµένα καθήκοντα.

Εάν έχετε αποφασίσει ότι ο εθελοντισµός σας 

ταιριάζει, βρείτε τη δράση που είναι πιο κοντά
στα ενδιαφέροντα σας, την προσωπικότητά σας και
το πρόγραµµά σας και συµπληρώστε την αίτηση
Εθελοντή που θα βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα
του ∆ήµου Ελευσίνας.

Ελάτε να σας γνωρίσουµε από κοντά, να γίνουµε
µια οµάδα που θα κάνει την ζωή όλων των συνα-
νθρώπων µας λίγο καλύτερη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131601413,
2131601434 και  2131601430 

Γεγονός η Χάρτα Εθελοντισµού του ∆ήµου Ελευσίνας



Σ
ας προσκαλούµε  ν α συµµετάσχετε στον  µαζικό
αγών α δρόµου που θα γίν ει στη πόλη µας τη Κυρ-
ιακή 29 Απριλίου  2018 και ώρα 11:00.

Η αφετηρία και ο τερµατισµός θα είν αι στο ∆ηµαρχείο
Άν ω Λιοσίων , στη πλατεία Ηρώων  και ο αγών ας  θα διε-
ξαχθεί κατά µήκος κεν τρικών  οδών  της πόλης.

Θα υπάρξουν  πέν τε κατηγορίες - διαδροµές αν άλογα
µε τις ηλικίες των   συµµετεχόν των  και θα γίν ουν
αν τίστοιχες βραβεύσεις για τους τρεις  πρώτους 

αν ά κατηγορία ν ικητές (άν δρες και γυν αίκες) ως εξής: 
1η κατηγορία ( 500 µ.): µαθητές ∆ηµοτικού  1ης - 2ης -

3ης τάξης     
2η κατηγορία (1000 µ.): µαθητές ∆ηµοτικού  4ης - 5ης -

6ης τάξης         
3η κατηγορία ( 1000 µ.) : µαθητές  Γυµν ασίου                               
4η κατηγορία ( 2500  µ.) : µαθητές  Λυκείου                                
5η κατηγορία ( 2500 µ.) : εν ήλικες άν δρες – γυν αίκες     
Η συµµετοχή  είν αι  ελεύθερη για  όλους τους  δηµό-

τες,  κάθε  ηλικίας.  

Σε όλους τους συµµετέχοντες θα απονεµηθεί αναµ-
νηστικός έπαινος συµµετοχής.

∆ηλώσεις συµµετοχής θα διατίθεν ται  στη γραµµατεία
του Αθλητικού Οργαν ισµού ( Αιγαίου Πελάγους, κολ-
υµβητηρίο Άν ω Λιοσίων ),  στα  γραφεία Παιδείας του
∆ήµου  Φυλής ( Αχαρν ών  63-67 πρώην  ∆ΟΥ Άν ω
Λιοσίων  1ος όροφος) και  την  ηµέρα  διεξαγωγής του
αγών α. 

Ευελπιστούµε στη µαζική συµµετοχή όλων  σας, κάθε

ηλικίας, µε στόχο τη ψυχαγωγική άθληση  και κυρίως στο
ν α δώσουµε στα παιδιά µας το µήν υµα της εν ασχόλησης
µε υγιείς δραστηριότητες.                    

Σας περιµέν ουµε,

Ν.Π.∆.∆ Πολιτισµού & Αθλητισµού                   
« Η ΠΑΡΝΗΘΑ»

Μαυροειδής Γεώργιος                                        
∆ηµοτική Επιτροπή  Παιδείας  

Χατζητρακόσιας Νικόλαος 
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««««ΠΠΠΠΑΑΑΑΙΙΙΙ∆∆∆∆ΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΑΑΑΑΘΘΘΘΛΛΛΛΗΗΗΗΤΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟ        
ΜΜΜΜΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΤΤΤΤΩΩΩΩΝΝΝΝ    ΠΠΠΠΑΑΑΑΙΙΙΙ∆∆∆∆ΙΙΙΙΩΩΩΩΝΝΝΝ    ΜΜΜΜΑΑΑΑΣΣΣΣ»»»»
ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ
ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΣΣ  ΚΚ  ΛΛ  ΗΗ  ΣΣ  ΗΗ
Τό Ἐκκλησιαστικό Συµβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ζωφριᾶς σᾶς προσκαλεῖ νά τιµήσετε διά τῆς παρου-
σίας σας τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου κατά τό
ἀκόλουθο Πρόγραµµα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ὥρα 7.00 τό ἀπόγευµα
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός µέ Ἀρτοκλασία καί Θεῖο Κήρυγµα
Μετά τόν Ἑσπερινό θά ἀκολουθήσει στήν αὐλή του Ναοῦ Μουσι-
κοχορευτικό Πρόγραµµα µέ παραδοσιακή – λαϊκή µουσική

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ὥρα 7.00 - 10.00 τό πρωί
Ὄρθρος καί Πανηγυρικό Ἱερατικό Συλλείτουργο

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ὥρα 7.00 τό ἀπόγευµα
Μεθέορτος Ἑσπερινός µετά τό πέρας τοῦ ὁποίου θά ἀκολουθήσει ἡ Περιφορά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας καί τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου τοῦ Ἁγίου.
Μετά τήν Περιφορά θά ἀκολουθήσει στήν αὐλή του Ναοῦ Μουσικοχορευτικό Πρόγραµµα µέ παραδοσιακή – λαϊκή
µουσική.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ενόψει των
δραµατικών γεγονότων που συµβαίνουν στη γειτο-
νιά µας, σας καλεί σε σύσκεψη – συζήτηση που θα
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 21 Απρίλη 2018 στις
700 το απόγευµα στο Πολιτιστικό κέντρο του
∆ήµου Ελευσίνας (Πάγκαλου 11) µε θέµα: 
«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ, H EMΠΛOKH THΣ
XΩPAΣ MAΣ ΣTOYΣ
IMΠEPIAΛIΣTIKOYΣ ΣXE∆IAΣMOYΣ KAI O POΛOΣ
TOY ANTIIMΠEPIAΛIΣTIKOY ANTIΠOΛEMIKOY
KINHMATOΣ»
Οµιλήτρια θα είναι η Ελπίδα Παντελάκη, γεν. γραµ-
µατέας της ΕΕ∆ΥΕ
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ & ΕΙΡΗΝΗ) 

««ΗΗ  ααλλήήθθεειιαα  γγιιαα  τταα  
δδιιόόδδιιαα  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς»»

Ανοιχτή εκδήλωση των ΟΜ Αχαρνών
και ΟΜ Θρακοµακεδόνων - 

Ολυµπιακού Χωριού µε οµιλητή 
τον Χρ. Σπίρτζη, την Κυριακή

22 Απριλίου – 11:30 π.µ. 
στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών.

Η Οργάν ωση Μελών  Αχ αρν ών  και η Οργάν ωση
Μελών  Θρακοµακεδόν ων  – Ολυµπιακού Χωριού πραγ-
µατοποιούν  αν οιχ τή εν ηµερωτική εκδήλωση, την
Κυριακή 22 Απριλίου στις 11:30 π.µ., στην  αίθουσα
εκδηλώσεων  του ∆ηµαρχ είου Αχ αρν ών .
Θέµα: «Η αλήθεια για τα διόδια στις Αχ αρν ές – Το ν έο
σύστηµα ηλεκτρον ικής καταγραφής για τη µόν ιµη
απαλλαγή των  δηµοτών  από τα διόδια»
Οµιλητής στην  εν ηµερωτική εκδήλωση θα είν αι ο Χρή-
στος Σπίρτζης, υπουργός Μεταφορών  και Υποδοµών
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Ο
∆ήµος Χαϊδαρίου σας
προσκαλεί το Σάββατο 21
Απριλίου 2018 στις 8 µ.µ.,

στη Στέγη Πολιτισµού (ΝΕΛΕ - Κολο-
κοτρώνη 36 Χαϊδάρι), στην θεατρική
παράσταση «2022», ένα έργο που
θα παρουσιάσει ο Εφηβικός Θεατρ-
ικός Όµιλος της Ενορίας του Αγίου
Νεκταρίου Χαϊδαρίου. 

Η είσοδος στην παράσταση είναι
ελεύθερη

∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ: 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«2022» ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ορκωµοσία νέας 
Συµβούλου ∆ηµοτικής

Ενότητας Θρακοµακεδόνων

Τ
η ∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018 πραγµατο-
ποιήθηκε η ορκωµοσία της νέας
Συµβούλου ∆ηµοτικής Ενότητας Θρακο-

µακεδόνων κυρίας Βασιλικής Παπαθεοδώρου,
ενώπιον του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασ-
σαβού. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
ευχήθηκε στη νέα Σύµβουλο της ∆ηµοτικής Ενότ-
ητας Θρακοµακεδόνων καλή θητεία και δήλωσε
σχετικά: 

"Η κα Βασιλική Παπαθεοδώρου διαθέτει
πλούσια εµπειρία ως στέλεχος του Υπουργείου
Οικονοµικών επί σειρά ετών και έχει επιδείξει
σηµαντικά στοιχεία του δυναµικού της χαρακτήρα
ως εν ενεργεία µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων. 

Είµαι βέβαιος ότι µε αυτά τα στοιχεία που την
διακρίνουν, θα εργαστεί και θα ανταπεξέλθει µε
αποτελεσµατικότητα και απόλυτη ευσυνειδησία
και στα νέα της καθήκοντα". 

Η µέχρι πρότονος επιλαχούσα Σύµβουλος της
∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων κα Βασιλι-
κή Παπαθεοδώρου, κατέλαβε τη θέση της κυρίας
Ελένης Κουρέπη, η οποία αποχώρησε από τη
θέση της, λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων
εκτός Ελλάδος.



8-θριάσιο Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 

ΟΑθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισµός του
∆ήµου Φυλής (ΝΠ∆∆ ΠΑΡΝΗΘΑ) και το αθλ-
ητικό σωµατείο ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ διοργανώνουν,

για 4η συνεχόµενη χρονιά, το Φεστιβάλ Αναρρίχησης,
στην είσοδο της Φυλής (Πλάτωσι), το Σαββατοκύριακο
21 και 22 Απριλίου 2018.

Το Φεστιβάλ Αναρρίχησης είναι η δεύτερη, µετά τον
ετήσιο ορεινό αγώνα ΑΡΜΑ ΦΥΛΗΣ, διοργάνωση που
αποβλέπει στην προβολή του εναλλακτικού αθλητισµού
στα όρια του ∆ήµου Φυλής. Στοχεύει στην προβολή του
Αναρριχητικού Πάρκου Φυλής που αποτελείται από πολύ
σηµαντικά και γνωστά στους αναρριχητές Αναρριχητικά
Πεδία, ώστε να αποτελέσει η Φυλή αναρριχητικό προορι-
σµό για την Αττική, την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και για το
εξωτερικό.

Χάρη στις συντονισµένες ενέργειες του ∆ήµου και του
ΕΠΟΣ Φυλής το Φεστιβάλ έχει γίνει θεσµός και αποτελεί
ένα ραντεβού που δίνεται κάθε χρόνο στο Αναρριχητικό
Πάρκο της Φυλής στη νοτιοδυτική Πάρνηθα. Και φέτος
το πρόγραµµα του είναι πλούσιο µε σηµαντικούς προσ-
κεκληµένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θα πραγµατοποιηθούν παρουσιάσεις από εκπαιδευτές
και βοηθούς εκπαιδευτές της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) σε πεπειραµένους
και αρχάριους αναρριχητές, στα αναρριχητικά πεδία
«Μικρή Βαράσοβα» και «Πλάτωσι αρχαρίων».

Ειδικότερα, οι αρχάριοι αναρριχητές θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν το άθληµα και να δοκιµάσουν τις
δυνάµεις τους στα ανοικτά πεδία της Πάρνηθας υπό την
καθοδήγηση εκπαιδευτών. Οι έµπειροι Έλληνες και ξένοι
αναρριχητές θα λάβουν µέρος στον καθιερωµένο Αναρρ-
ιχητικό Μαραθώνιο µε έπαθλα δώρα χορηγών για τους
νικητές.

Τα απογεύµατα του διηµέρου το επίκεντρο του Φεστι-
βάλ θα µεταφερθεί στη Κεντρική Πλατεία της Φυλής, στο
πλαίσιο της γνωριµίας των ειδικών του αθλήµατος της
αναρρίχησης µε το ευρύ κοινό, αλλά και της παρουσίασης
καλών πρακτικών από την περιοχή του Λεωνιδίου.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ο Sean Villanueva, ένας
από τους καλύτερους Big Wall Climbers παγκοσµίως και ο
βραβευµένος σκηνοθέτης αναρριχητικών ταινιών

Rus Vakrilov. Όλοι οι καλεσµένοι (και σπουδαίοι ανα-
ρριχητές), µεταξύ των οποίων και η Αργυρώ Παπαθα-
νασίου, θα παρουσιάσουν τις τεχνικές τους.

Εξ άλλου, για σηµαντικούς «αναρριχητικούς προορι-
σµούς» στην Ελλάδα θα µας µιλήσουν οι προσκεκληµένοι
από το Λεωνίδιο, σε µια ευρεία ανταλλαγή απόψεων για
την ανάπτυξη της αναρρίχησης βράχου στην Ελλάδα. Η
κ. Μαρία Παπαβασιλείου (∆ηµοτική Σύµβουλος ∆ήµου
Νότιας Κυνουρίας), η Ντίνα ∆ανεσή από την Panjika και
Παναγιώτης Γεωργοστάθης από τον Αναρριχητικό-Ορει-
βατικό Σύλλογο Λεωνιδίου θα µας παρουσιάσουν την
πορεία της αναρριχητικής κοινότητας στο Λεωνίδιο και
την ανάπτυξη της αναρρίχησης εκεί.

Παράλληλα µε τις αναρριχητικές δραστηριότητες που
θα λάβουν χώρα στο φεστιβάλ και ένα πλήθος υπαίθριων
δράσεων όπως πεζοπορίες στα µονοπάτια της Πάρνηθας,
yoga, via ferrata, slackline, νυχτερινή αναρρίχηση αλλά
και προβολές ταινιών και ντοκιµαντέρ, dj set parties και
live.

Για ακόµα µια χρονιά, το φεστιβάλ στηρίζεται στην ανι-
διοτελή συµµετοχή εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευ-
τών της ΕΟΟΑ, αναρριχητών και θαυµαστών της ανα-
ρρίχησης, µελών και φίλων εθελοντών του Ε.Π.Ο.Σ.
Φυλής.

Το Φεστιβάλ, επίσης, στηρίζουν Χορηγοί, εταιρείες
out-door δραστηριοτήτων και Χορηγοί Επικοινωνίας.

Σαββατοκύριακο εναλλακτικού
αθλητισµού µε το 4ο

Αναρριχητικό Φεστιβάλ στη Φυλή

ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ
ΣΣττιιςς  2255  ΜΜααΐΐοουυ  γγιιαα  τταα  ΛΛύύκκεειιαα  κκααιι  σσττιιςς  3311

ΜΜααΐΐοουυ  γγιιαα  τταα  ΓΓυυµµννάάσσιιαα  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  κκοουυδδοούύννιι

Μία ακόµη σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της, µε πολλούς µαθητές
να περιµένουν το τελευταίο κουδούνι. Αυτό, σύµφωνα µε απόφαση
του υπουργείου Παιδείας, θα χτυπήσει την  Παρασκευή 25 Μαΐου

στα Λύκεια και την Πέµπτη 31 Μαΐου στα Γυµνάσια, σύµφωνα µε απόφαση του
υπουργείου Παιδείας.

Το σχετικό ΦΕΚ (1322/18-4-2018) σηµειώνει πως ορίζεται ως ηµεροµηνία
λήξης των µαθηµάτων του διδακτικού έτους 2017-2018:

των ηµερησίων και εσπερινών Γυµνασίων, Ειδικών Γυµνασίων, Ειδικών
Επαγγελµατικών Γυµνασίων και Γυµνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµα-
τικών Γυµνασίων-Λυκείων (δηµόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η Πέµπτη 31
Μαΐου 2018.

των ηµερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων,
Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελµατικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων
Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων-Λυκείων (δηµόσιων και ιδιωτικών) της
χώρας, η Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, σε αυτή τη σύσκεψη,
αν έφερε χ αρακτηριστικά στα εξής :

« Έχ ον τας πλέον  αποκτήσει µια σηµαν τική εµπειρία για τα προβλήµατα των
Ρoµά, στη σηµεριν ή µας συν άν τηση, θα σταθώ σε µερικά βασικά σηµεία.

Στα πλαίσια του κοιν ων ικού φόρουµ ∆υτικής Αττικής, σε διαρκή συν εργασία µε
τους συλλόγους των  Ροµά, κάν ον τας εδώ και τρία χ ρόν ια µια συστηµατική δουλειά,
έχ ουµε επιτύχ ει δυο κεν τρικούς στόχ ους:

Πρώτο, σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλάξαµε την  σχ έση αν άµεσα στην  τοπική αυτο-
διοίκηση και στους Ροµά, αφού για πρώτη φορά αισθάν θηκαν  οι ίδιοι την  εν εργό µας
στήριξη.

∆εύτερο, σε συν εργασία µε ∆ήµους, συλλόγους Ροµά, αλλά και ευαισθητοποιηµέ-
ν ους πολίτες και κοιν ων ικούς φορείς της ∆υτικής Αττικής, υλοποιούµε για πρώτη
φορά παρεµβάσεις, πχ  κοιν ων ικές έρευν ες απογραφές, λύσαµε προβλήµατα µε τη
δηµιουργία του γραφείου στήριξης, καθώς και προβλήµατα που σχ ετίζον ται µε παι-
δεία, υγεία, καθαριότητα, πολιτισµό κοκ.

Σήµερα, συγκριτικά µε ότι ίσχ υε κατά το παρελθόν , υπάρχ ει µια τελείως διαφορε-
τική σχ έση της αυτοδιοίκησης µε τις κοιν ότητες των  ροµά.

Η δουλειά αυτή αποτελεί την  βάση αλλά και την  προϋπόθεση, ώστε ν α γίν ει έν α
άλµα, στην  κατεύθυν ση της κοιν ων ικής τους έν ταξης.

Κοιν ων ική έν ταξη των  τσιγγάν ων  χ ωρίς την  συµµετοχ ή των  ίδιων  των  τσιγγά-
ν ων , χ ωρίς την  συν δροµή των  δυο βαθµών  τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων  των
βαθµών  εκπαίδευσης, όλων  των  λειτουργιών  και των  λειτουργών  τουκράτους, της
εκκλησιάς, των  φορέων  και κάθε ρεαλιστικά και λογικά σκεπτόµεν ου αν θρώπου είν αι
αδύν ατο ν α προχ ωρήσει.

Η δυν αµική αυτή παίρν ει ν έα ώθηση, αφού για πρώτη φορά Πρωθυπουργός της
χ ώρας αν αφέρθηκε στο ειδικό Συν έδριο στους Ροµά και στα προβλήµατα τους, σκια-
γραφών τας και τις επεξεργασµέν ες εκ µέρους του Υπουργείου λύσεις αυτών .

Οι ίδιοι οι Ροµά είν αι οι πρωταγων ιστές της κοιν ων ικής τους έν ταξης, όµως αυτό
οφείλουν  παρά τις δυσκολίες ν α το διεκδικήσουν  και οι ίδιοι».

ΣΣυυνν εεχχ ίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33
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Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία 1.000 Ανιχνευ-
τών (έφηβοι ηλικίας 15-18 ετών) στην Ελευσίνα, όπου για
τέσσερις ηµέρες (12 έως 15 Απριλίου 2018) η πόλη

έζησε στον µοναδικό προσκοπικό παλµό της 34ης Πανελλή-
νιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενηµέρωσης (Π.Α.Π.Ε.). 

Η 34η Π.Α.Π.Ε., που διοργανώθηκε από το Σώµα Ελλήνων
Προσκόπων σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ελευσίνας ο οποίος
αγκάλιασε από την πρώτη στιγµή τη δράση, είναι µία πανελλή-
νια συνάντηση µε έντονο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό χαρακ-
τήρα, κατά την οποία οι έφηβοι καλούνται να αναπτύξουν τις
απόψεις και τους προβληµατισµούς τους µέσα από έρευνες,
αλλά και να αναδείξουν το ταλέντο, τις ικανότητες και τις καλλι-
τεχνικές τους ευαισθησίες κάνοντας χρήση όλων των σύγχρο-
νων µέσων. Φέτος οι συµµετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία,
µε 97 Κοινότητες Ανιχνευτών από όλη την Ελλάδα να παρου-
σιάζουν:

• 100+ έρευνες πάνω σε κοινωνικά θέµατα τα οποία
προβληµατίζουν τους εφήβους, όπως τα ναρκωτικά, η ξενοφ-
οβία, η διαφορετικότητα, o σχολικός εκφοβισµός κ.α. 

• 32 χορευτικά & µουσικά συγκροτήµατα, 
• 90 συµµετοχές στον διαγωνισµό φωτογραφίας,

σκίτσου, κόµικ & γελοιογραφίας
• 56 ταινίες µικρού µήκους & τηλεοπτικά σποτ 
• 7 θεατρικά & 
• 37 ποιήµατα-λογοτεχνήµατα. 

Η παρουσία 1.000 εφήβων από όλη την Ελλάδα έδωσε
µοναδικό χρώµα στην πόλη της Ελευσίνας ενώ ο αµιγώς πολι-
τιστικός χαρακτήρας της δράσης ανάδειξε τους τρόπους µε
τους οποίους οι πολιτιστικές δράσεις αλλάζουν τον χαρακτήρα
και τις συνήθειες µιας πόλης.

Οι έφηβοι τοποθετούνται για το µεταναστευτικό και το
προσφυγικό

Το Forum της Π.Α.Π.Ε., αποτελεί µια δηµοκρατική διαδι-
κασία στην οποία συµµετέχουν Πρόσκοποι – Ανιχνευτές και
Ανιχνεύτριες – µε σκοπό να αναδείξουν τα θέµατα που
απασχολούν και προβληµατίζουν τους έφηβους. 15 Ανιχνευτές
αποφασίζουν µόνοι τους το θέµα που θα συζητήσουν κάθε
φορά, χωρίς καµία παρέµβαση από ενηλίκους. Στο τέλος κατα-
λήγουν από κοινού σε ένα συµπέρασµα – µία πρόταση – η
οποία παρουσιάζεται σε όλους
τους εφήβους Ανιχνευτές από όλη
την χώρα καθώς και το ευρύτερο
κοινό που παρακολουθεί την
εκδήλωση. Το προσφυγικό απο-
τελεί ένα όχι πια τόσο επίκαιρο
θέµα που έχει σχεδόν ξεχαστεί
από την κοινωνία. Οι πρόσφυγες
όµως είναι ακόµα γύρω µας. Είναι
ένα πρόβληµα στο οποίο η πολι-
τεία και η Ευρώπη αδυνατούν να
δώσουν οριστική λύση. Και οι νέοι
το βλέπουν αυτό! Ενδιαφέρονται
και θέλουν η φωνή τους να ακου-
στεί για την εξάλειψη των δια-
κρίσεων και των φαινοµένων
ρατσισµού στην κοινωνία. Το πόρισµα του Forum των Εφήβων
Προσκόπων της 34ης Π.Α.Π.Ε. αναλυτικά είναι το παρακάτω:
https://bit.ly/2qDpreQ.

∆ιαφορετικότητα - Restart

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωµένη στην κοινωνική
συµπεριφορά και αυτό είναι και το θέµα του φετινού διαγωνι-
σµού τηλεοπτικού σποτ, στο οποίο έλαβαν µέρος οι έφηβοι. Το
πρώτο βραβείο απονεµήθηκε στην 1η Κοινότητα Ανιχνευτών
Καρδίτσας που έθιξε το θέµα του σεβασµού στη διαφορετικότ-
ητα. To βραβευµένο τηλεοπτικό σποτ µπορείτε να το δείτε εδώ:
https://bit.ly/2HrW5tr.

Πλήθος θεσµικών εκπροσώπων & παρουσία Ιδρυµά-
των

Στην 34η Π.Α.Π.Ε. προσκλήθηκαν µέλη της Κυβέρνησης,
αρχηγοί των κοµµάτων της Βουλής, στελέχη της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Ελευσίνας, παλαιοί Πρόσκοποι, µέλη της
Προσκοπικής Κίνησης και όλες οι δράσεις της ήταν προσβάσι-
µες στο κοινό της Ελευσίνας. 

Τις τελετές έναρξης και λήξης τίµησαν µε την παρουσία τους
ο εκπρόσωπος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων &
Σαλαµίνας κ.κ. Κωνσταντίνου, Πανοσιολογιότατος Αρχιµαν-
δρίτης Πατέρας Προκόπιος Γεωργίου Πρωτοσύγκελος Ι.Μ.
Μεγάρων & Σαλαµίνος, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βου-
λής  κος Πάνος Σκουρολιάκος (Βουλευτής Αττικής ΣΥΡΙΖΑ), ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κος Κυριάκος Μητσο-
τάκης, η κα Σοφία Βούλτεψη (Βουλευτής Αττικής Νέα ∆ηµοκρ-
ατία & Αναπληρωτής Τοµεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής), η
κα Εύη Χριστοφιλοπούλου (Βουλευτής Αττικής, ως εκπρόσω-
πος της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης), ο Αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής κος Ιωάννης Βασιλείου και ο ∆ήµαρχος Ελευ-
σίνας, κος Γιώργος Τσουκαλάς. Επίσης, παρευρέθηκε η κυρία
Μαρία Φιλιππή, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της «ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2021».

Να σηµειώσουµε εδώ ότι δεν πραγµατοποιήθηκε καµία
πορεία από τους προσκόπους για το προσφυγικό όπως αναφ-
έρθηκε σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ. Η
πορεία που έγινε µε συνοδεία τυµπανιστών πραγµατοποιήθη-
κε στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης της 34ης Πανελλήνιας
Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενηµέρωσης  στην  Ελευσίνα. 

Εκ µέρους των χορηγών, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκπρ-
οσώπησαν οι κυρίες Ράνια Σουλάκη, ∆ιευθύντρια Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου και Γεωργία ∆ηµητροπούλου Επι-
κεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Σχέσεων µε τοπι-
κές κοινωνίες. 

Κατά τη διάρκεια της δράσης, εκπρόσωποι από τον σύλλο-
γο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ ενηµέρωσαν τους συµµετέχοντες της
Π.Α.Π.Ε. και τους κατοίκους της Ελευσίνας, για τη λειτουργία
της Τράπεζας Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών και την
τεράστια ανάγκη που υπάρχει για νέους δότες, ώστε να καλ-
υφθούν οι ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων, που χρειά-
ζονται µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων, τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Πρόγραµµα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων

Το 2018 συµπληρώνονται 10 χρόνια συνεργασίας µε την
εταιρία Vodafone στο πρόγραµµα ανακύκλωσης κινητών τηλε-
φώνων και αξεσουάρ. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που
συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος µέσα από µία
διαδικασία ανακύκλωσης συσκευών και αξεσουάρ κινητής
τηλεφωνίας, µε σκοπό την αξιοποίηση και επαναχρησιµο-
ποίηση των υλικών από τα οποία είναι φτιαγµένα. Από το 2008
µέχρι σήµερα οι Έλληνες Πρόσκοποι έχουν ανακυκλώσει περ-
ισσότερες από 40.000 συσκευές κινητών και αξεσουάρ µέσω

του προγράµµατος ανακύκλωσης, αριθµός ρεκόρ για
αντίστοιχα προγράµµατα. Στην τελετή λήξης της Π.Α.Π.Ε.
πραγµατοποιήθηκε και η απονοµή των δώρων στα Προσκοπι-
κά Συστήµατα που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Ανακύκλωσης
Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ για τη φετινή χρονιά.

Η 34η Π.Α.Π.Ε. συνδιοργανώθηκε µε τον ∆ήµο Ελευσίνας,
πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, και την υποστήριξη της Περιφέρειας
Αττικής, των εταιριών POLYECO, POLO, ΒΙΚΟΣ, FYFFES &
ΣΤΑΧΥ Catering Services, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν το
ΑΠΕ.

Η 35η Π.Α.Π.Ε. θα πραγµατοποιηθεί σε έναν χρόνο
στην πόλη του Βόλου.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι δεν πραγµατοποιήθηκε καµία
πορεία από τους προσκόπους για το προσφυγικό όπως αναφ-
έρθηκε σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας. Όπως µας
ενηµερώσε ο κ. Θωµάς Ρ. Ριζόπουλος- Περιφερειακός Έφορος
Προσκόπων ∆υτικής Αττικής,η πορεία που έγινε µε συνοδεία
τυµπανιστών πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τελετής Ένα-
ρξης της 34ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενηµέρ-
ωσης  στην  Ελευσίνα. 

Περισσότερες πληροφορίες
στο gineproskopos.gr

-ΤΕΛΟΣ-
Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

(Σ.Ε.Π.)
Το Σώµα Ελλήνων Προσκό-

πων είναι Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου, λειτουργεί
υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και  συµµετέχει
στον Παγκόσµιο Οργανισµό της
Προσκοπικής Κίνησης, µε εκα-
τοµµύρια µέλη σε όλο τον
κόσµο, χωρίς καµία διάκριση

φυλής, γλώσσας, θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του είναι η
διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων µε την προσκοπική µεθ-
οδολογία, στην οποία περιλαµβάνονται η υπαίθρια ζωή, το οµα-
δικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρόκειται
για τη µεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα,
αριθµώντας σήµερα περισσότερα από 25.000 µέλη σε όλη τη
χώρα. 

Το Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε το 1910, συµπλήρωνει δηλαδή το 2018
108 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηµατικής προσφο-
ράς στην ελληνική κοινωνία. Είναι µια κίνηση για τους σηµερι-
νούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που  ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες προκλήσεις προκρίνοντας την ενεργό συµµετοχή
και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τοµείς της κοι-
νωνικής ζωής. 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ΣΕΠ:
Μαρία Μπενά
Τηλ.: 2107290097, 6974008287
e-mail: mbena@sep.org.gr
mediarelations@sep.org.gr Κώστας Νούσης
Τηλ.: 2107290097, 6982037619
e-mail: knousis@sep.org.gr

ΗΗ  µµεεγγααλλύύττεερρηη  πποολλιιττιισσττιικκήή  σσυυννάάννττηησσηη
εεφφήήββωωνν  άάφφηησσεε  ττοο  σσττίίγγµµαα  ττηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα!!
34η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενηµέρωση34η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενηµέρωση

Καταιγιστική η παρουσία 1.000 νέων από όλη την Ελλάδα
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) στο κέντρο

του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρώνη  & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο 

περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418
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Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην
Επ. Οδό Μαλακάσας- Αγ. 
Μερκουρίου - Βαρυµπόµπης

Λόγω διεξαγωγής αγώνα αυτοκινήτων µε την
επωνυµία: «5ο Athens Ράλλυ Σπριντ ¨Άγιος
Μερκούριος¨», το Σάββατο 21-4-2018 και

κατά τις ώρες 12.30 µ.µ. - 23.00 µ.µ, θα πραγµα-
τοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των
οχηµάτων στην Επαρχιακή Οδό Μαλακάσας - Αγ.
Μερκουρίου – Βαρυµπόµπης, στο τµήµα της από
τη βοηθητική οδό (παράδροµος) της Ν.Ε.Ο. Αθη-
νών-Λαµίας έως το εστιατόριο µε την επωνυµία
«Λεωνίδας» και στα δύο (2) ρεύµατα κυκλοφορίας,
περιοχής ∆ήµων Αχαρνών και Ωρωπού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη
εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων
κυκλοφοριακών προβληµάτων, να αποφύγουν τη
διέλευση των οχηµάτων τους στην ανωτέρω επα-
ρχιακή οδό κατά το αναφερόµενο χρονικό διά-
στηµα και να ακολουθούν τα σήµατα και τις υπο-
δείξεις των ρυθµιστών τροχονόµων.

ΓΣΕΕ: ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ
Η Ε.Σ.Σ.Ε ΣΤΗΝ ΕΑΒ ΚΑΙ ΝΑ
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΕΥΡΥΘΜΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η ΓΣΕΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζοµένων
στην Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (ΕΑΒ ΑΕ),
ενάντια στην απαξίωση της εταιρείας αλλά και στην
καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωµά-
των.

Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της εταιρείας
έχει υπογράψει Ε.Σ.Σ.Ε µε τους εργαζόµενους, δεν
αποδέχεται την εφαρµογή της, µε το αρµόδιο Υπο-
υργείο στην ουσία να νίπτει τας χείρας του.

Η Συνοµοσπονδία, ζητά την άµεση παρέµβαση
της κυβέρνησης ώστε να διασφαλιστούν τα εναπο-
µείναντα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων
στην ΕΑΒ αλλά και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα, ώστε η συγκεκριµένη βιοµηχανία πρότυπο
στον κλάδο της αεροναυπηγικής µε ισχυρό παρε-
λθόν, να συνεχίσει να έχει ισχυρό παρόν και µέλ-
λον.

Ε
ρχεται η ώρα της
αλήθειας για την  υπο-
γραφή των  οκτώ

συµβάσεων  του οδικού
άξονα Πάτρα - Πύργος
καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, έπειτα από πολλούς
µήνες επεξεργασίας, ενέκρι-
νε τη χρηµατοδότηση του
έργου, ο συνολικός προϋπο-
λογισµός του οποίου ξεπε-
ρνά τα 450.000.000 ευρώ.

Όπως έγραψε το
euro2day.gr , µε την  έγκριση
του φακέλου «Μεγάλου
Εργου» από την  Κοµισιόν ,
το υπουργείο Υποδοµών
εξασφαλίζει κοινοτική χρηµα-
τοδότηση 293.000.000 ευρώ
για την  κατασκευή του οδι-
κού άξονα, αν  και οι υποψή-
φιοι ανάδοχοι έχουν δώσει
µεγάλες εκπτώσεις και στην
ουσία υπόσχονται πως θα
κατασκευάσουν τα 130 χιλι-
όµετρα που συνδέουν την
Πάτρα µε τον  Πύργο µε
240.000.000 ευρώ περίπου.

Η ηγεσία του υπουργείου
Υποδοµών είχε υποστηρίξει
πως όλες οι συµβάσεις θα
υπογραφούν  ταυτόχρονα
µετά την  έγκριση του έργου
από την  Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Μάλιστα οι καθυστερή-
σεις είχαν  προκαλέσει αντι-
δράσεις από την  αν τι-
πολίτευση αλλά και από
τοπικούς βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που οι
Βρυξέλλες εν έκριναν  τον
φάκελο, στην  αγορά αναµέ-
νουν τις υπογραφές.

Ο όµιλος Καλογρίτσα, µέσω
των θυγατρικών Τοξότης και
Οµάδα Κατασκευών , είχε
µειοδοτήσει στους διαγωνι-

σµούς για τα τέσσερα πρώτα
τµήµατα του άξονα Πάτρα -
Πύργος µε πολύ υψηλές
εκπτώσεις. Στη συνέχεια, τα
προβλήµατα του οµίλου
εν τάθηκαν , ενώ στην
κατασκευαστική αγορά θεωρ-
ούν πως δύσκολα θα υλο-
ποιηθούν οι συµβάσεις µε
αυτές τις εκπτώσεις.
Συνεπώς δεν  βρίσκον ται
εύκολα και αντικαταστάτες,
αν  υποθέσουµε πως απο-
συρθεί ο όµιλος Καλογρίτσα.
Βέβαια, υπάρχει και η άλλη
πλευρά, η οποία υποστηρίζει
πως επειδή τα τιµολόγια των
δηµόσιων έργων είναι απα-
ρχαιωµένα, οι εκπτώσεις δεν
είναι και τόσο παράλογες
όσο τις εµφαν ίζουν οι αντα-
γωνιστές των εταιρειών που
µειοδότησαν.

Ο τελευταίος είχε προσφ-
έρει έκπτωση 53,05% για το
πρώτο τµήµα (Πύργος - ∆ου-
ναίικα), 55,32% για το δεύτε-
ρο (∆ουναίικα - Αµαλιάδα),
57,45% για το τρίτο (Αµαλιά-
δα - Κυλλήνη) και 50,39% για
το τέταρτο (Κυλλήνη -
Βάρδα). Για τα επόµενα τµή-

µατα είχαν  µειοδοτήσει άλλες
εταιρείες, επίσης µε µεγάλες
εκπτώσεις: Για το τµήµα
Βάρδα - Σαγαίικα η κοινοπρ-
αξία Ξανθάκης-Ιντερκάτ µε
έκπτωση 49,90%, για το
τµήµα Σαγαίικα - Κάτω Αχα-
γιά η DG Inf rastrutture
(53,40%) και για το Κάτω
Αχαγιά - ΒΙΠΕ Πάτρας, η
Ιν τερκάτ µε έκπτωση
50,99%. Προ ηµερών, προ-
σωρινός µειοδότης στην
τελευταία (όγδοη) εργολαβία
που αφορά το τµήµα Μιν-
τιλόγλι - ΒΙΠΕ Πάτρας είχε
ανακηρυχθεί πάλι η GD
Inf rastrutture (που συνεργά-
ζεται µε τη Μηχαν ική ΜΗΧΚ
0,00%), µε έκπτωση 52,4%.

Με πρωτοβουλία του υπο-
υργού Υποδοµών Χρήστου
Σπίρτζη, ο άξονας Πάτρα-
Πύργος τεµαχίστηκε σε οκτώ
εργολαβίες. Αρχικά ο υπο-
υργός Υποδοµών είχε υπο-
στηρίξει αρχ ικά πως οι
συµβάσεις θα υπογράφον-
ταν  την  Ανοιξη του 2017 και
για τα οκτώ τµήµατα, όµως
ακόµα και σήµερα είναι
άγνωστη η ηµεροµην ία υπο-

γραφής. Χρειάστηκαν µήνες
παζαριών  µε την  οµάδα
Jaspers (οµάδα Τεχν ικών
Συµβούλων, από στελέχη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων), ώστε να
υποβληθεί ο Φάκελος Μεγά-
λου Εργου (ΦΜΕ) στην  Ευρ-
ωπαϊκή Επιτροπή, όπως
απαιτείται για τα σηµαντικά
έργα, και να εγκριθεί η
χρηµατοδότησή του.

Οι κοινοτικοί αξιωµατούχοι
είχαν  εκφράσει τον  προβ-
ληµατισµό τους σχετικά µε
την  επιλογή της διατοµής του
αυτοκινητοδρόµου, λαµβά-
νοντας υπόψη τους προβ-
λεπόµενους κυκλοφοριακούς
φόρτους, οι οποίοι κρίθηκαν
χαµηλοί. 

Ετσι δεν  δικαιολογούνται η
διατοµή αλλά και το κόστος,
κάτι που τελικά ενέκρινε η
Κοµισιόν .

Οι κοινοτικοί αξιωµατούχοι
είναι προσεκτικοί καθώς µια
έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα
έργα µε συµβάσεις παρ-
αχώρησης στην  Ευρώπη,
που κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα, περιέχει µια ενδιαφέρου-
σα παρατήρηση: Σε κάποια
τµήµατα των οδικών αξόνων
µε συµβάσεις παραχώρησης
στην Ελλάδα υπήρξαν φου-
σκωµένες εκτιµήσεις για την
κυκλοφορία, προκειµένου
να δικαιολογηθεί η κατασκε-
υή δαπανηρών έργων, µε
χαρακτηριστικότερα παρα-
δείγµατα το τµήµα Λεύκτρο -
Σπάρτη (κατασκευάστηκε)
και το Πάτρα - Τσακώνα που
ακυρώθηκε κατά το ήµισυ
αφού προωθείται µόνο το
Πάτρα - Πύργος.

Εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του 
Πάτρα - Πύργος από την Κοµισιόν
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφ όρος ∆ηµοκρατίας 141

193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    

Πληροφ ορίες: Γράτσου Μαρία                                              
Αρ. Τηλεφ ών ου  :2132006480                                                

Αρ. τηλεοµοιότυπου  :
21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο :  grat-
sou.m@gmail.com             

Ασπρόπυργος, 19 Απριλίου
2018                                           
Αρ. πρωτ.:10112                              

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ TH

ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ  ΚEΠ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψη του:

• Τις δ/ξεις του άρθρ

ου194 του Ν. 3463/2006 µε τίτλο:
«Νέος  Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτή-
των.
• Τις δ/ξεις του  Π/∆τος
270/1981, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
• Τ ις δ/ξεις του  Ν.
3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης».  
Προκηρύσσει, δηµοπρασία, µειο-
δοτική, φανερή και προφορική για
τη: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ  ΚEΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». Το
ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειος
οικία ή κατάστηµα επιφάνειας 60-
70 τετραγωνικών µέτρων περίπου,
το οποίο θα βρίσκεται εντός του
κέντρου του κεντρικού ιστού του
∆ήµου Ασπροπύργου και θα χρη-
σιµοποιηθεί για τη στέγαση του
«ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ»  Ασπροπύργου. 
Ως εκ τούτου, ο ∆ήµος καλείται ,
να µισθώσει κτίριο, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που επιβάλλουν η
νοµοθεσία και οι σχετικές εγκύκλι-
οι. Υπάρχει εξασφαλισµένη πίστω-
ση στον κωδικό 15.6232.000, του
προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθ-
εσµία είκοσι (20) ηµερών από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρµόδια ∆ηµοτική
Υπηρεσία, στη διεύθυνση που
αναφέρεται παρακάτω, και παρ-
αδίδονται στη συνέχεια στην αρµό-
δια επιτροπή του άρθρου 7 του
Π∆ 270/81, η οποία µε επιτόπιο
έρευνα, κρίνει περί της καταλ-
ληλότητας των προσφεροµένων
ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της οικείας
διακηρύξεως, συντασσόµενης σχε-
τικής εκθέσεως, εντός δέκα (10)
ηµερών από της λήψεως των προ-
σφορών. 
Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινή-
του  αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. Πληροφορίες και αντίγρα-
φα της διακήρυξης της δηµοπρ-
ασίας παρέχονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, αρµόδια: Γράτσου
Μαρία, διεύθυνση  Αθανασίου ∆ιά-
κου & Σαλαµίνος, Τηλέφωνο
21320064080.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΑΪΝΤΑΝΙΟΥΚ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΚΑΡΟΒΑ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΓΚΕΪ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΑΡΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ

ΤΑΣΚΕΝ∆Η ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ



Τ
ην Παρασκευή 4/5/2018 από της 11:00
π.µ. έως της 20:00µ.µ. στην πλατεία
Συντάγµατος, η Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. σε

συνεργασία µε την Coco-Mat και υπό την αιγίδα
του ∆ήµου Αθηναίων ενώνουν τις δυνάµεις τους για
να «Ζωγραφίζουµε όλοι µαζί ένα αισιόδοξο µέλ-
λον»

Πολλές υφασµάτινες καρδιές, στις οποίες, θα
ζωγραφίσουν οι περαστικοί, σχολεία, αλλά και φορ-
είς, που θα συµµετέχουν και θα µπορούν να γρά-
ψουν το µήνυµά τους. 

Γωνίες δηµιουργικής απασχολήσεις σε συνδυα-
σµό µε τα τραγούδια και τα διαφορά event, θα
δίνουν µια ξεχωριστή νότα & θα γεµίζουν τις ψυχές
των παιδιών µας µε χαρά και χαµόγελα. 

Ένα τεράστιο κοµµάτι ύφασµα θα µας περιµένει
µαζί µε το Βανάκι & ξύλινα ποδήλατα, για να ζωγρ-
αφιστούν και αυτά για να µεταφέρουν ένα αισιόδο-
ξο µήνυµα σε όλο τον κόσµο, και τέλος στρώµατα
από τη δράση COCO-MAT Cares, για έναν µεγάλο
διαγωνισµό.

Έτσι τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή µε την «δια-
φορετικότητα», θα βάλουν κι αυτά το λιθαράκι τους
στο µηδενισµό των διακρίσεων και θα συµβάλουν
στην συνύπαρξη όλων των κοινωνικών οµάδων.

Με πολλή µουσική, χορευτικά και, δια δραστικά
παιχνίδια, κλόουν, & ο Μάγος Ελοχιµ, θα γεµίσουν
µε ρυθµό και ενέργεια, για να αγκαλιάζουµε όλοι
µαζί τη µαγεία του να είσαι διαφορετικός.

Σκοπός της ∆ράσης αυτής είναι η εξωτερίκευ-
ση του πλούσιου ψυχικού κόσµου των παιδιών της
Γέφυρας Ζωής, που µαζί µε τα αλλά παιδιά & τους
γονείς τους για να µπορέσουν να συνειδητοποιή-
σουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην καθ-
ηµερινότητα τους, αλλά κυρίως την  ανιδιοτελή
προσφορά χαράς και παιχνιδιού σε αυτά τα παιδιά
που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τη στήριξη, την
αγάπη και τη φροντίδα µας. 

Όπως επίσης ότι µέσα από αυτή τη δράση θα
γίνουµε κι εµείς καλύτεροι και «σοφότεροι» γιατί
όταν δίνεις, πάντα κάτι παίρνεις σαν «αντάλλαγ-
µα».

Ίσως επειδή δεν έχουµε αντιληφθεί ότι η δική
τους καθηµερινότητα εξαρτάται άµεσα από τον
τρόπο που βλέπουµε εµείς την κάθε µέρα.  

Πολύτιµος συµπαραστάτης µας στην διάδοση
αυτού του µηνύµατος , ο ∆ήµος Αθηναίων και ο
∆ήµαρχος Γιώργος Καµίνης,  που αποδεικνύει για
µια ακόµη φορά την κοινωνική του ευαισθησία και
την αµέριστη  στήριξή του στις ευπαθείς οµάδες .

Συνεργάτες σε αυτήν την εκδήλωση κοινωνικο-
ποίησης των παιδιών µέσα από αυτήν την  δράση
χαράς και δηµιουργίας,  η εταιρία Cocomat, η Top
Sound Ηχητική & Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ,
& ο ∆ηµήτρης Καφετζής Στούντιο Φωτογραφίας dk
.Σας περιµένουµε όλους και όλες την Παρασκευή
4/5/2018 από της 11:00 π.µ. έως της 20:00µ.µ.
στην πλατεία Συντάγµατος για να γίνουµε όλοι παι

διά και να «Ζωγραφίζουµε ένα αισιόδοξο µέλ-
λον».Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση
για την δηµοσιοποίησή της εκδήλωσης , γνωρίζον-
τας την ευαισθησία σας προς τα άτοµα µε αναπ-
ηρία.Εσείς  θα είστε  Μαζί µας ;  Σας περιµένουµε
! Να Ζωγραφίζουµε όλοι µαζί ένα αισιόδοξο µέλλον

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.
Γιατί εµείς µαζί µε όλους εσάς  «Αγκαλιάζουµε τη

µαγείαPτου να είσαι διαφορετικός
Με εκτίµηση  

η οµάδα της ΓΕΦΥΡΑ Ζώης 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφ όρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
Πληροφ ορίες: Γράτσου Μαρία                                              
Αρ. Τηλεφ ών ου  :2132006480                                                

Αρ. τηλεοµοιότυπου  :
21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο :  grat-
sou.m@gmail.com             

Ασπρόπυργος, 19 Απριλίου
2018                                           
Αρ. πρωτ.:10097

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ     ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
–ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψη του:
• Τ ις δ/ξεις του άρθρ-
ου194 του Ν. 3463/2006 µε τίτλο:
«Νέος  Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτή-
των.
• Τις δ/ξεις του  Π/∆τος
270/1981, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
• Τ ις δ/ξεις του  Ν.
3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης».  
Προκηρύσσει, δηµοπρασία, µειο-
δοτική, φανερή και προφορική για
τη: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ«ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
–ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειος,
καλυµµένος χώρος  επιφάνειας
1.200- 1.400 τετραγωνικών µέτρ-
ων τουλάχιστον, το οποίο θα
βρίσκεται  στη Θέση  Γκορυτσά
και θα χρησιµοποιηθεί για  τη στέ-
γαση των πολιτιστικών-αθλητικών
δραστηριοτήτων.  
Υπάρχει εξασφαλισµένη πίστωση
στον κωδικό 15.6232.000, του
προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθ

εσµία είκοσι (20) ηµερών από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρµόδια ∆ηµοτική
Υπηρεσία, στη διεύθυνση που
αναφέρεται παρακάτω, και παρ-
αδίδονται στη συνέχεια στην αρµό-
δια επιτροπή του άρθρου 7 του
Π∆ 270/81, η οποία µε επιτόπιο
έρευνα, κρίνει περί της καταλ-
ληλότητας των προσφεροµένων
ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της οικείας
διακηρύξεως, συντασσόµενης σχε-
τικής εκθέσεως, εντός δέκα (10)
ηµερών από της λήψεως των προ-
σφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού
ενός ακινήτου  αιτιολογούνται επα-
ρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες
και αντίγραφα της διακήρυξης της
δηµοπρασίας παρέχονται τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Ασπροπύργου, αρµόδια: Γράτσου
Μαρία, διεύθυνση  Αθανασίου ∆ιά-
κου & Σαλαµίνος, Τηλέφωνο
21320064080.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α
ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Ε. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευσίνα, 19/04/2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αρ. ∆ιακήρυξης: 01/2018

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερεια-
κή Ενότητα ∆υτικής Αττικής
(Π.Ε.∆.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ.
917/2018 (Α∆Α: 6ΚΓΘ7Λ7-Τ1Σ)
απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-
πής, διενεργεί Επιµέρους Ηλεκτρο-
νικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την
προµήθεια ειδών γραφικής ύλης
και αναλώσιµων (µελάνια,
τύµπανα κ.λ.π.) για την κάλυψη
των αναγκών των ∆/νσεων της
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ.
Αττικής, των ∆/νσεων Α/θµιας &
Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆υτ. Αττι-
κής καθώς και του ΚΕ.∆.∆.Υ. ∆υτ.
Αττικής για το έτος 2018, µε κρι-
τήριο κατακύρωσης τη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάση της
τιµής ανά οµάδα ειδών στα πλαίσια
της Εφαρµογής ∆υναµικού Συστή-
µατος Αγορών (∆ΣΑ) του άρθρου 33
του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋ-
πολογισµού 40.000,00€ συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Περιλαµβάνονται τρεις (3)
ΟΜΑ∆ΕΣ: 
ΟΜΑ∆Α Α΄, που αφορά στην προ-
µήθεια αναλώσιµων ειδών (µελάνια,
τύµπανα κ.λ.π.)
ΟΜΑ∆Α Β΄: που αφορά στην προ-
µήθεια Γραφικής ύλης και 
ΟΜΑ∆Α Γ΄: που αφορά στην προ-
µήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε
τις οµάδες:

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί ύστερα από προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την αποστολή
της πρόσκλησης υποβολής προ-
σφορών, µέσω του Συστήµατος,
σε όσους οικονοµικούς φορείς
έχουν γίνει αποδεκτοί στο ∆ΣΑ
δυνάµει της υπ’ αρ. 819/2018
(Α∆Α: 63ΜΩ7Λ7-Ψ0Π & της υπ’
αρ. 971/2018 (Α∆Α: ΩΑ∆57Λ7-
39Ν) Αποφάσεων της Οικονοµικής
Επιτροπής, κατόπιν της αρχικής
∆ιακήρυξης 1/2018 του Κεντρικού
Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής.

Οι οικονοµικές προσφορές
ισχύουν και δεσµεύουν τους
διαγωνιζόµενους για δέκα (10)
µήνες από την επόµενη της διε-
νέργειας του διαγωνισµού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους εγγεγραµµένους οικονοµι-
κούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα στην ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/τ. Α/2013),
της υπ’ αριθµ. 56902/215/19-05-
2017 (ΦΕΚ τ. Β΄/1924/02-06-
2017) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε
θέµα: «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και στο Ν.
4412/2016.

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 21η
Απριλίου 2018

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής
των προσφορών είναι η 30η
Απριλίου 2018 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ηµεροµηνίας και ώρας
υποβολής προσφορών, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.

Οι εγγυήσεις συµµετοχής είναι το
2% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης προ Φ.Π.Α. της/των
ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ για την/τις οποία/ες
υποβάλλουν προσφορά, ισχύος
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρ-
ες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
των προσφορών. 

Τεχνικές Προδιαγραφές
υπάρχουν. 

Πληροφορίες για τους όρους της
∆ιακήρυξης: Μαρία Λιόση Τηλέφ-
ωνο: 213 2047 008, Ελένη Βαρδή
Τηλέφωνο: 2013 2047 015 FAX:
213 2047075 Email :
maria.liosi@patt.gov.gr & evar-
di@patt.gov.gr 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        

Η οµάδα της ΓΕΦΥΡΑ Ζώης 
ΕΕλλάάττεε  νναα  ζζωωγγρρααφφίίζζοουυµµεε  όόλλοοιι  µµααζζίί

έένναα  ααιισσιιόόδδοοξξοο  µµέέλλλλοονν
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθε-
ται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι -
σµός του. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και θέση

στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό 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 - γραφ-
εία (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,
AIRCONDITION,
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 διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

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., ισό-
γεια, 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, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051
(ώρες 10:00-13:00 )  (7.1.17)

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 γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ: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, α-
ποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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 περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπ-
υργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.g
r. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    
ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ
ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ
112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  
ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  
ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς

∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι

ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  

ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 

ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ΜΜηηττρρώώοουυ  ΩΩφφεελλοουυµµέέννωωνν  
σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  ««ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  µµέέσσωω  ΠΠρροογγρρααµµµµάάττωωνν  
ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΧΧααρραακκττήήρραα  σσεε  1177  ∆∆ήήµµοουυςς,,  

θθύύλλαακκεεςς  υυψψηηλλήήςς  ααννεερργγίίααςς  ((ΒΒ  ΚΚύύκκλλοοςς))

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου εν ηµερών ει τους εν διαφερό-
µεν ους ότι, αν ακοιν ώθηκε στις 17/04/2018 το Μητρώο Ωφελούµεν ων  για την
∆ράση Κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχ όλησης

µέσω προγραµµάτων  κοιν ωφελούς χ αρακτήρα σε 17 ∆ήµους θύλακες υψηλής αν ε-
ργίας, συµπεριλαµβαν όµεν ης της κατάρτισης των  συµµετοχ ών  για 3.494 θέσεις
πλήρους απασχ όλησης (Β Κύκλος)» (Αρ. Πρωτ. 8.4222/15-3-2018).
Για περισσότερες πληροφορίες οι Ωφελούµεν οι µπορούν  ν α επισκεφτούν  την  ηλεκ-
τρον ική διεύθυν ση https://www.v oucher.gov .gr/project  ή ν α απευθυν θούν  στο
Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, Σαλαµίν ος 20, καθηµεριν ά από τις 9:00 έως τις 15:30, στο τηλ: 2132006489 και
στο e- mail: inf o@apasxolisiasp.gr . Επισηµαίν εται ότι, το χ ρον ικό περιθώριο για
την  έν ταξη στα τµήµατα Κατάρτισης είν αι δέκα πέν τε (15) ηµέρες, έως 1/5/2018. 


