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Ο ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ
στην Γ ΄ Εθνική.
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Η άν οδος κατηγορίας ήταν
το αποτέλεσµα µιας χρον ιάς µε
πολύ δουλειά, επιµον ή και πίστη
στους στόχους που έθεσε η οµάδα
ποδοσφαίρου και το ∆.Σ.

σελ. 16

Ι∆ΡΥΕΤΑΙ ΤΟ 31ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΤΟ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ σελ. 2

Εξαιρείται ο ∆ήµος Μάνδρας
– Ειδυλλίας από την εφαρµογή
της 2ετούς υποχρεωτικής
εκπαίδευσης των νηπίων.
Κανονικά µπ ορούν να εγγραφούν
στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς
τα π αιδιά π ου είναι γεννηµένα το 2014.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ & ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
σελ. 15

2-θριάσιο

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

ΚΑΡΤΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΓΙΑ 51ΧΡΟΝΗ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ

Βρέθηκε νεκρή µε δύο σφαίρες στο κεφάλι

Ασπρόπυργος

Αν των άρας ∆ηµήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663
Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

Μάνδρα
Γιάν ν ου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι, 2102322141
Αχαρν ές

Θεοφαν όπουλος Κων σταν τίν ος Α. Βαρελά Γεωργίου 23 & Κορδελιού, - Άγιος ∆ιον ύσιος, 13674,
2102476847
Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

Πυροβοληµένη
µε
δύο σφαίρες στο κεφάλι, βρέθηκε περίπου
στις 7:20 το πρωί της
Πέµπτης µια 51χρονη
γυναίκα στη Μάνδρα.
Το
πτώµα
εντοπίστηκε στον εξωτερικό µαντρότοιχο
του σπιτιού που διέµενε στην οδό Μακεδονοµάχων.
Στο σηµείο βρέθηκε
το Τµήµα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας
και
ερευνούν
το
ενδεχόµενο ο δράστης ή οι δράστες να είχαν στήσει
καρτέρι στο θύµα τους.
∆ιεξήχθη έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού και παρθηκαν καταθέσεις από τους συγγενείς της.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, το θύµα ήταν

χωρισµένο και ζούσε
µε τον έναν της γιο.
Είχε επιστρέψει τα
ξηµερώµατα
από
διασκέδαση µε µία
φίλη της, η οποία την
άφησε στο σπίτι και
έφυγε.
Την 51χρονη βρήκε
µία περαστική τα
ξηµερώµατα την ώρα
που περνούσε έξω
από την µονοκατοικία
που διέµενε και ειδοποίησε
την
αστυνοµία.
Η
γυναίκα, σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες ήταν
πρώην σύζυγος γνωστού επιχειρηµατία της Μάνδρας ο
οποίος έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο του ποδοσφαίρου και συγκεκριµένα σε ΠΑΕ της Θεσσαλίας και
της δυτικής Αττικής .

Για να αρπάξει τα κλειδιά µίας µηχανής, ένας κουκουλοφόρος δεν δίστασε να ξεκινήσει να πυροβολεί στην αυλή
καφετέριας στο Μενίδι.
Το περιστατικό συνέβη τα ξηµερώµατα της Πέµπτης ,
όταν ένας ληστής µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του,
πλησίασε τον θαµώνα µίας καφετέριας, την ώρα

που έβγαινε από το κατάστηµα, και του ζήτησε τα κλειδιά
της µηχανής του.
Εκείνος αντέδρασε και άρχισε να πυροβολεί, ευτυχώς,
όµως, χωρίς να τον τραυµατίσει.
Πριν προλάβει οποιοσδήποτε να τρέξει για βοήθεια, ο
ληστής κατάφερε και εξαφανίστηκε.

Πυροβολισµοί στην αυλή καφετέριας στο Μενίδι

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Άστατος µε βροχές
Η θερµοκρασία από 15 έως 58
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αλφαίος, Καρπός, Συνέσιος

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: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
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

∆ηµοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις

∆

Ι∆ΡΥΕΤΑΙ ΤΟ 31ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ηµοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υπ οβιβασµοί, συγχ ων εύσεις και
καταργήσεις ∆ηµοτικών Σχ ολείων και
Νηπιαγωγείων για την επόµεν η σχ ολική χ ρον ιά.
Σύµφων α µε την απόφαση του Υ πουργείου
Παιδείας σε ό,τι αφορά τους γειτον ικούς δήµους
ισχ ύουν τα παρακάτω
Α) Ιδρύον ται από το σχ ολικό έτος 2018-2019 οι
παρακάτω σχ ολικές µον άδες κατά Περιφερειακή
∆ιεύθυν ση, ωςακολούθως:
1 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 31ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ε) Καταργούν ται από το σχ ολικό έτος 20182019 οι παρακάτω σχ ολικές µον άδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυν ση,
ως ακολούθως:
1 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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θριάσιο-3

Ασπρόπυργος: Βρήκαν µηχανές παρασκευής Συνάντηση Τσουκαλά - Κοντονή
λαθραίων τσιγάρων µέσα σε φορτηγά

Σ

ε εξέλιξη ήταν
µέχρι αργά το
βράδυ
της
Τετάρτης η έρευνα
της
∆ι εύθυνσης
Οι κονοµι κής
Αστυνοµίας και της
Ασφάλει ας Θεσσαλονίκης σε χώρους
παράνοµης παραγωγής και τυποποίησης λαθραίων
τσιγάρων σε Κορωπί και Ασπρόπυργο.
Μετά από παρακολούθηση αρκετών
ηµερών αστυνοµι κοί ει σέβαλαν σε
έναν ακόµα αποθηκευτι κό χώρο στο
Κορωπί ,
όπου
εντόπισαν πάνω από 1 εκατοµµύριο πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται κοντά στον σταθµό του προαστιακού σιδηροδρόµου και στο εσωτερικό του βρέθηκαν ανυψωτικά µηχανήµατα και άλλος µηχανολογικός εξοπλισµός.
Στην περιοχή του Ασπρόπυργου εντοπίστηκαν
δύο νταλίκες, στο εσωτερικό των οποίων βρέθη

Στο επίκεντρο η δηµιουργία
Πρωτοδικείου ∆υτικής
Αττικής µε έδρα την Ελευσίνα

Π

καν ισάριθµες µηχανές παρασκευής τσιγάρων,
παρόµοιες µε εκείνες που λειτουργούσαν στο
παράνοµο καπνεργοστάσιο.
Μέχρι στιγµής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 18 άτοµα, 16 Ουκρανοί εργάτες και ένα
ζεύγος Κυπρίων στους οποίους ανήκε η έκταση
στο Κορωπί όπου γινόταν η παρασκευή και
συσκευασία των λαθραίων τσιγάρων.

ΒΕΠ: Εκδήλωση για την Προστασία
προσωπικών δεδοµένων στην Ελευσίνα

ραγµατοποιήθηκε εχθες 24 Μαΐου συνάντηση του ∆ηµάρχου και του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης
κ. Κοντονή.
Θέµα της συζήτησης ήταν η δηµιουργία Πρωτοδικείου ∆υτικής Αττικής µε έδρα την Ελευσίνα.
Εκ µέρους του ∆ήµου ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας
αναφέρθηκε στην θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου για την αποσυµφόρηση των Πρωτοδικείων και ανέδειξε τα πλεονεκτήµατα της πόλης
µας ως ιδανικού χώρου για την εγκατάσταση του
Πρωτοδικείου.
Ο κ. Κοντονής ανέφερε ότι πρόκειται για µια
εξαιρετική πρόταση, η οποία θα εξεταστεί στα
πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης, µε τους
φορείς της ∆υτικής Αττικής, που θα ξεκινήσει
σύντοµα.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα βασικά σηµεία συµµόρφωσης µε τον Νέο
Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR), που θα τεθεί σε εφαρµογή
στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Μ

ε
µεγάλη
συµµετοχ ή και
επιτυχ ία πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση για το Γεν ικό
Καν ον ισµό
Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµέν ων 2016/679,
π ου διοργάν ωσε το
Βιοτεχ ν ικό
Επ ιµελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ)
σε συν εργασία µε το
Κέν τρο ∆ια Βίου Μάθησης Academy Skills,
τη ∆ευτέρα 21 Μαΐ ου
2018, στο ξεν οδοχ είο
Elef sina Hotel, Ελευσίν α, σύµφων α µε
σχ ετική αν ακοίν ωση.
Στην
εκδήλωση
π αρουσιάστηκαν τα
βασικά σηµεία συµµόρφωσης µε τον Νέο Καν ον ισµό Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµέν ων (GDPR), που θα τεθεί
σε εφαρµογή στις 25 Μαΐ ου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Το εν διαφέρον του κοιν ού αποτυπώθηκε µέσω
και των ερωτήσεων που απηύθυν ε στους οµιλητές µετά το πέρας των εισηγήσεων .
Κύριοι οµιλητές ήταν ο κος ∆ηµήτρης Μπούκας, ∆ικηγόρος- διαµεσολαβητής, Σύµβουλος επιχ ειρήσεων σε θέµατα συµµόρφωσης µε τον Γεν ικό Καν ον ισµό Προστασίας ∆εδοµέν ων (GDPR Compliance) και Πιστοποιηµέν ος
Υ πεύθυν ος Προστασίας ∆εδοµέν ων (Certif ied DPO Executiv e), ο κος Αν δρέας Ζαφειρόπουλος, Εµπειρογν ώµον ας – Πληροφορικός, εξειδικευµέν ος σε θέµατα Ασφάλειας Προσώπων και Κρίσιµων Υ ποδοµών , Ψηφιακή Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα και Προστασία Προσωπικών ∆εδοµέν ων στις Νέες Τεχ ν ολογίες και η κα Μαρία Κυριακοπούλου, ∆ικηγόρος – Εγκληµατολόγος .
Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυν ε ο Πρόεδρος του Βιοτεχ ν ικού Επιµελητηρίου Πειραιά κ. Αν δριαν ός Μιχ άλαρος.
Τη συζήτηση συν τόν ιζε ο ∆ιευθυν τής του ΒΕΠ, κ. Μιχ άλης Γιάγκας, αν αφέρεται στην αν ακοίν ωση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΣΒΟΛΑΚΗ

H

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κληροδοτήµατος Σοφίας
χήρας Παναγιώτη Σβολάκη, ανακοινώνει ότι 20
(είκοσι) συνολικά δικαιούχοι φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ
(τέκνα δηµοτών Ελευσίνας µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα) θα λάβουν υποτροφία ύψους 1.000 ευρώ έκαστος, µετά από τον έλεγχο που διεξήγε η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής.
Παρακαλούνται όσοι δηµότες είχαν υποβάλλει
αίτηση και η οποία είχε εγκριθεί να προσέλθουν στο
∆ηµαρχείο Ελευσίνας – ∆ιεύθυνση Οικονοµικών (Χατζηδάκη και ∆ήµητρος - ισόγειο) προσκοµίζοντας την
αστυνοµική τους ταυτότητα και αριθµό λογαριασµού
όπου θα πιστωθούν τα χρήµατα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Γεώργιος Τσουκαλάς

4-θριάσιο

Το παράδοξο των Ελλήνων µε την ΕΕ.
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Τι δείχνει η νέα έρευνα του Ευρωβαρόµετρου

Τ

ην έναρξη της αντίστροφης µέτρησης (365 ηµέρες) για τις επόµενες ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν στα κράτη-µέλη της ΕΕ, µεταξύ 23 και 26
Μαϊου 2019, κήρυξε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι.

«Είµαι αισιόδοξος, διότι τα αποτελέσµατα της τελευταίας δηµοσκόπησης του Ευρωβαρόµετρου δείχνουν ότι
η στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ είναι σταθερή και αυξανόµενη, παρά το επικείµενο Brexit» δήλωσε ο
κ. Ταγιάνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριµένα, είπε
πως η έρευνα του Ευρωβαρόµετρου αποκαλύπτει ότι
κατά µέσο όρο το 60% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι
η ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ είναι κάτι θετικό, ενώ
τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων είναι πεπεισµένοι ότι η
χώρα τους έχει επωφεληθεί από την ιδιότητα του µέλους
της ΕΕ.
«Τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα που έχουν
καταγραφεί από το 1983» σηµείωσε.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το Ευρωβαρόµετρο που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα δείχνει αύξηση
στο ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν θετικό το
γεγονός της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ, αλλά ανησυχία
για την πορεία των πραγµάτων.
Το παράδοξο καταγράφεται στο γεγονός πως ενώ καταγράφεται αύξηση στο ποσοστό των ελλήνων πολιτών που
θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η χώρα είναι µέλος της ΕΕ
και αύξηση στο ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι η
φωνή τους µετράει στην Ένωση, την ίδια στιγµή καταγράφεται υψηλό ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι
δηλώνουν απογοητευµένοι µε τον τρόπο λειτουργίας της
δηµοκρατίας στην ΕΕ.
Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα, το 45% των πολιτών θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η χώρα είναι µέλος της ΕΕ,
ποσοστό που αυξήθηκε κατά 11% σε σχέση µε την καταµέτρηση της προηγούµενης χρονιάς.
Αντίστοιχη µείωση παρουσιάζει το ποσοστό των ατόµων που βλέπουν αρνητικά τη συµµετοχή της Ελλάδας

στην ΕΕ, αφού η φετινή δηµοσκόπηση
κατέγραψε ποσοστό 21% (έναντι 12% στην
ΕΕ) σε σχέση µε 31% την περσινή χρονιά.
Ένας στους τρείς Έλληνες έχει ουδέτερη
άποψη.

Αυξητική είναι και η τάση µεταξύ των
Ελλήνων που πιστεύουν ότι η φωνή τους
µετράει στην ΕΕ. Ειδικότερα, το 22% των
πολιτών δηλώνουν ότι η φωνή τους µετράει
στην ΕΕ, καταγράφοντας αύξηση 6 ποσοστιαίων µονάδων σε σύγκριση µε την περσινή δηµοσκόπηση. Πάντως, η Ελλάδα καταγράφει πολύ χαµηλότερο ποσοστό σε αυτόν τον τοµέα σε
σύγκριση µε τον µέσο όρο στην ΕΕ που ανέρχεται σε
48%, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%. Παράλληλα, το 15% των Ελλήνων πολιτών δηλώνουν ότι τα
πράγµατα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, σε αντίθεση
µε το 68% που πιστεύουν ότι πάνε προς λανθασµένη
κατεύθυνση.

Όσον αφορά τη σηµασία που δείχνουν στις επερχόµενες ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019, το 41% των
Ελλήνων, έναντι 49% των πολιτών στην ΕΕ, δηλώνει πως
αυτές είναι υψίστης σηµασίας.
Η διαδικασία των «κορυφαίων υποψηφίων»
(«Spitzenkandidaten») θεωρείται θετική εξέλιξη από τους
πολίτες της ΕΕ (49%) και από τους Έλληνες πολίτες
(48%) για την ευρωπαϊκή δηµοκρατία, ενώ σχεδόν οι
µισοί από τους ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι η εν λόγω
διαδικασία τούς δίνει επιπλέον ένα κίνητρο για να πάνε
στις κάλπες. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων
πολιτών και το 87% των Ελλήνων πολιτών επιθυµούν
αυτή η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη θέση του
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνοδευθεί και
από µία πραγµατική συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέµατα
και το µέλλον της ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα που απασχολούν τους πολίτες
και που θα ήθελαν να συζητηθούν στις προεκλογικές
εκστρατείες, οι Έλληνες βάζουν ως προτεραιότητα την

Εξιχνιάστηκε δολοφονία στο Κερατσίνι: Οι δράστες σκότωσαν για εκδίκηση λάθος στόχο

Ε

ξιχ ν ιάσθηκε από το Τµήµα Εγκληµάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, η αν θρωποκτον ία 32χ ρον ου
Αλβαν ού, η οποία διαπράχ θηκε στις 12 Νοεµβρίου 2016 στο Κερατσίν ι.

Τότε, δύο εκτελεστές είχ αν πάρει συµβόλαιο θαν άτου από οµοεθν ή τους, τον οποίο ο µπατζαν άκης του
στόχ ου είχ ε καταδώσει στις Αρχ ές και πήγε φυλακή για ληστεία µετά φόν ου που είχ αν κάν ει µαζί στην Αλβαν ία.
Ο στόχ ος των εκτελεστών κρύφτηκε αλλά ο µπατζαν άκης του, τους καταδίωξε µε αυτοκίν ητο µε αποτέλεσµα ν α
σκοτώσουν εκείν ον .
∆ράστες είν αι δύο Αλβαν οί, έν ας 31χ ρον ος (φυσικός αυτουργός) και έν ας 32χ ρον ος (συν εργός). Ως προς το χ ρον ικό
της υπόθεσης, βραδιν ές ώρες της 12 Νοεµβρίου 2016, βρέθηκε εν τός του αυτοκιν ήτου του, στην περιοχ ή του Κερατσιν ίου, έν ας 32χ ρον ος Αλβαν ός τραυµατισµέν ος από πυροβόλο όπλο. Μεταφέρθηκε µε ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ σε
Νοσοκοµείο όπου διαπιστώθηκε ο θάν ατός του.
Μετά από πολύµην ες έρευν ες, του Τµήµατος Εγκληµάτων
κατά Ζωής, για την εξακρίβωση του κιν ήτρου της αν θρωποκτον ίας, των συν θηκών τέλεσης και την αν ακάλυψη των
δραστών , επετεύχ θη η ταυτοποίηση τους και η εξιχ ν ίαση
της αν θρωποκτον ίας.
Όπως εξακριβώθηκε, οι δύο δράστες εν εργούν τες κατ' εν τολή οµοεθν ή τους, είχ αν αρχ ικά σχ εδιάσει ν α δολοφον ήσουν έν αν Αλβαν ό, µε τον οποίο είχ ε ο εν τολέας τους προσωπικές διαφορές. Κατά την προσέγγισή τους
όµως στο σηµείο που βρισκόταν ο προαν αφερόµεν ος Αλβαν ός, µαζί µε τον 32χ ρον ο, αποφασίσθηκε από τους
δράστες, ύστερα από την αν τίδραση του θύµατος, ν α τον δολοφον ήσουν .
Η δικογραφία που σχ ηµατίσθηκε, υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών και η υπόθεση παραπέµφθηκε σε κυρία αν άκριση. Σε βάρος των δύο κατηγορουµέν ων εκδόθηκαν εν τάλµατα σύλληψης. Ο 32χ ρον ος είν αι ήδη προσωριν ά κρατούµεν ος Σωφρον ιστικού Καταστήµατος για υπόθεση ν αρκωτικών , εν ώ για τον
31χ ρον ο που αν αζητείται, γίν ον ται οι προβλεπόµεν ες εν έργειες για την έκδοση ∆ιεθν ούς Εν τάλµατος
Σύλληψης.

οικονοµία και την ανάπτυξη (81%), την καταπολέµηση
της ανεργίας στους νέους (76%) και το µεταναστευτικό
ζήτηµα (59%). Ωστόσο, οι µισοί Ευρωπαίοι (49%) αναφέρουν ως θέµα προτεραιότητας τον αγώνα κατά της τροµοκρατίας, ακολουθούµενο από την ανεργία των νέων
(48%), τη µετανάστευση (45%) και την οικονοµία και
ανάπτυξη (42%).

Το 46% των Ευρωπαίων πολιτών, έναντι 29% των
Ελλήνων πολιτών, δηλώνει ικανοποιηµένο µε τον τρόπο
που λειτουργεί η δηµοκρατία στην ΕΕ, ενώ απογοήτευση
δηλώνει το 42% των πολιτών στην ΕΕ και το 66% των
Ελλήνων.

Όσον αφορά τους κύριους λόγους που ψηφίζουν οι
πολίτες στις ευρωπαϊκές εκλογές, ανεξαρτήτως από το
πόσο σηµαντικό γεγονός είναι για τους ίδιους οι εκλογές,
το 48% των Ελλήνων πολιτών απάντησε ότι είναι το καθήκον τους ως πολίτες, το 50% ότι ψηφίζουν συστηµατικά στις εκλογές, το 23% ότι θέλουν να υποστηρίξουν την
κυβέρνηση της χώρας τους και το 43% ότι αισθάνονται
Ευρωπαίοι πολίτες.

Σχετικά µε τους λόγους που απέχουν οι πολίτες από τις
ευρωπαϊκές εκλογές, ανεξαρτήτως από το πόσο σηµαντικό είναι για τους ίδιους να ψηφίσουν, το 75% των Ελλήνων πολίτων απάντησε ότι η ψήφος τους δεν θα αλλάξει
κάτι, το 66% πιστεύει ότι δεν έχουν εµπιστοσύνη στο
πολιτικό σύστηµα και το 51% ότι δεν ενδιαφέρονται για
τα πολιτικά ζητήµατα ή γενικά για τις εκλογές.

Προγραµµατική συµφωνία ∆.Πειραιά – Ύπατης
Αρµοστείας για στέγαση
προσφύγων
Θα συνεχιστεί στον Πειραιά µέχρι το τέλος
του έτους, το π ρόγραµµα π ροσωρινής
στέγασης π ροσφύγων σε διαµερίσµατα

Ο δήµαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, υπογράµµισε ότι οι ∆ήµοι πρέπει να έχουν την
ευθύνη υλοποίησης αυτών των προγραµµάτων .
Μέχρι το τέλος του έτους θα συνεχιστεί στον Πειραιά το πρόγραµµα προσωρινής στέγασης προσφύγων
σε
δι αµερί σµατα.Τ ο
∆ηµοτι κό
Συµβούλιο, στη σηµερινή (Τετάρτη) συνεδρίαση
ενέκρινε την Προγραµµατική Συµφωνία µε την
Ύπατη Αρµοστεία, που προβλέπει τη στέγαση
308 προσφύγων σε 52 διαµερίσµατα της πόλης.Ο
δήµαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, εξέφρασε
την ικανοποίη ση του, υπογραµµίζοντας ότι οι
δήµοι πρέπει να έχουν την ευθύνη υλοποίησης
αυτών των προγραµµάτων.Το πρόγραµµα υλοποιούσε µέχρι τώρα η ΜΚΟ Praxis.

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Ο ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ στην Γ ΄ Εθνική

θριάσιο-5

Η άνοδος κατηγορίας ήταν το αποτέλεσµα µιας επιτυχηµένης χρονιάς µε πολύ δουλειά,
επιµονή και πίστη στους στόχους που έθεσε η οµάδα ποδοσφαίρου και το ∆.Σ.

Π

αρά της αν τίξοες συν θήκες που βίωσε η πόλη της Μάν δρας τον τελευταίο καιρό οι προσπάθειες της οµάδας ποδοσφαίρου του ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΥ είχ αν αίσιο αποτέλεσµα. Η προσήλωση στους στόχ ους, η πίστη όλων των παραγόν των στις δυν άµεις τους και η σκληρή δουλειά συν έβαλαν στην άν οδο της οµάδας στην Γ΄
Εθν ική Κατηγορία. Η ιστορική οµάδα της Μάν δρας γιόρτασε το γεγον ός µε µία παν ηγυρική εκδήλωση, την Τετάρτη 23 Μαΐ ου 2018 όπου προσήλθαν αθλητές,
φίλαθλοι και φίλοι της οµάδας.
Η ∆ήµαρχ ος, Γιάν ν α Κριεκούκη, συν εχ άρη όλους τους αθλητές και ευχ αρίστησε του φιλάθλους που πολλά χ ρόν ια τώρα στηρίζουν τον ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟ. Η κ. Κριεκούκη
απέν ειµε τιµητική πλακέτα στον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Νίκο Παπαδάκη, αν αγν ωρίζον τας την σηµαν τική προσφορά του και την συµβολή του στην άν οδο της οµάδας
εκφράζον τας παράλληλα τις ευχ αριστίες όλων των φιλάθλων και των οπαδών .
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής κ. Αθαν άσιος Μπούρας, η Πρόεδρος ∆Σ, κ. Ερασµία Στάθη, οι Αν τιδήµαρχ οι κ. Περικλής Ρόκας και κ. Σπύρος
∆ρίκος, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ. Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος του ΤΣ, κ. Νίκος Παχ ής και πλήθος κόσµου.

Μαθήµατα ευγενούς άµιλλας παρέδωσαν νέοι αθλητές στους Αγώνες «ΦΙΛΙΑΣ 2018»
∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος: Ο ∆ήµος θα είναι πάντα αρωγός σε παρόµοιες διοργανώσεις.

T

o Σαββατοκύριακο 19 & 20 Μαΐ ου ο ∆ήµος
Χαϊδαρίου φιλοξέν ησε τους ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΙΑΣ 2018
που διοργάν ωσε ο σύλλογός Α.ΞΙ.Α στο κλειστό
γήπεδο Χαϊδαρίου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΟΥ ΡΑΚΗΣ».
Όπως σηµειών εται σε ∆ελτίο Τύπου του Συλλόγου:
«Η έν αρξη των αγών ων έγιν ε το Σάββατο 19/05 µε το
ΚΥ ΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥ Σ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ –
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ U13 µε την συµµετοχ ή 34 αθλητών
και 33 αθλητριών .
Για µια ακόµη φορά οι αθλητές–τριες παρέδωσαν
µαθήµατα ευγεν ούς άµιλλας και χ ειροκροτήθηκαν από
τους γον είς για την προσπάθειά τους.
Στην κατηγορία αυτή οι αθλητές του συλλόγου µας
Απ οστολόπ ουλος Μάν ος και Καν έλλος Χρήστος
κατέκτησαν το Χάλκιν ο µετάλλιο της 3ης θέσης.
Οι αγών ες συν εχ ίστηκαν την Κυριακή 20 Μαΐ ου µε τους ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ
U10 µε την συµµετοχ ή 26 αθλητών και 24 αθλητριών .
Ακόµη µια µέρα αγών ων γεµάτη χ αµόγελα, έν ταση και αγων ία από τους µικρούς
αθλητές- τριες . Στους αγών ες αυτούς ο σύλλογός µας κατέκτησε 5 θέσεις στην
οκτάδα αγοριών µε τους αθλητές : Σταυράκη Μιχ αήλ 1η θέση, Τσούκα Σωτήρη 5η
θέση, Γλυκόπουλο Άρη 6η θέση , Μπαταγιάν ν η Βασίλη 7η θέση , Ορφαν ίδη Θοδωρή
8η θέση , καθώς και 4 θέσεις στην οκτάδα κοριτσιών µε τις αθλήτριες : Γκάτη
Βασιλική 2η θέση, Στεϕαν άτου Λυδία 3η θέση, Χριστολουκά Χριστίν α 6η θέση
,Σταυράκη Ζωή 8η θέση.
Γν ωρίζον τας ότι Το Πολλαπλάσιο του «Εµείς» προς τα «Εγώ» είν αι ο καλύτερος
δείκτης της αν άπτυξης µια οµάδας ευχ αριστούµε θερµά τους γον είς του συλλόγου µας
κ.κ. Αθαν ασίου Νίκο, Αποστολόπουλο Στάθη, Καν έλλο Γιώργο, Κον τογιαν ν όπουλο
Σταύρο, Πήλιουρα Φίλιππο, Σταυράκη Νίκο, Στεϕαν άτο Κώστα καθώς και τους κ.κ.

Κών στα Κυριάκο και Σακκά Χρήστο για την βοήθεια και συµπαράστασή τους στην
διοργάν ωσηI»
Ως ∆ηµοτική Αρχ ή, είν αι µεγάλη µας χ αρά ν α φιλοξεν ούµε στην πόλη µας τέτοιους
αγών ες που συµµετέχ ουν εκατον τάδες παιδιά, τα οποία µέσα από το αγών ισµα
καλλιεργούν και προωθούν τις αξίες της άµιλλα και της διεκδίκησης.
Στους Αγών ες παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου Μιχ άλης Σελέκος και ο
Αν τιδήµαρχ ος Αθλητισµού και Πολιτισµού Νίκος Καραγιάν ν ης. Στις απον οµές, ο
∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου, συν εχ άρη του µικρούς αθλητές. Τόν ισε ότι ο αθλητισµός είν αι
βασικό στοιχ είο για ν α πλάσει καν είς την προσωπικότητά του, γι’ αυτό και αποτελεί
δικαίωµα για όλους. Συν εχ άρη τους προπον ητές των οµάδων γιατί µέσα από τον
αγών α µαθαίν ει καν είς την αξία της συλλογικής διεκδίκησης, γεγον ός που αποτελεί
τεράστιο εφόδιο για τους ν εαρούς αθλητές. Τέλος, συν εχ άρη το σύλλογο ΑΞΙΑ για την
άρτια διοργάν ωση των αγών ων , τον ίζον τας ότι ο ∆ήµος θα είν αι πάν τα αρωγός σε
παρόµοιες διοργαν ώσεις.

6-θριάσιο

ΑΝΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία το Τουρνουά Ποδοσφαίρου
∆ηµοτικών Σχολείων του Χαϊδαρίου για το 2018

Τ

ο Σάββατο 19 και Κυριακή
20 Μαΐου ολοκληρώθηκαν η
ηµιτελική και τελική φάση
του Σχολικού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου για το 2018 στο ∆ήµο Χαϊδαρίου. Η διοργάνωση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων
των ∆ηµοτικών Σχολείων και της
Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων Χαϊδαρίου. Στο φετινό τουρνουά συµµετείχαν εκατοντάδες µαθητές, αγόρια
και κορίτσια, από τα Σχολεία του
Χαϊδαρίου και πραγµατοποιήθηκαν
δεκάδες αγώνες. Η συµµετοχή για
όλους ήταν δωρεάν.
Πρωταθλητής αναδείχθηκε το 3ο
∆ηµοτικό, το οποίο νίκησε στον
τελικό της Κυριακής µε σκορ 1-0 το
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο, ενώ στο µικρό
τελικό την τρίτη θέση κατέκτησε το 8ο
∆ηµοτικό Σχολείο το οποίο επικράτησε στον αγώνα µε το 11ο µε σκορ 42 στα πέναλτι.
Τίµησε µε την παρουσία του ο
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ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Για την «Ουτοπική Πόλη»
10η Οµαδική εικαστική
έκθεση Ελευσίνας

Αγαπητοί καλλιτέχνες,
Ποδοσφαιριστής
της
Super
League Κόρµπος Παναγιώτης που
φέτος αγωνίστηκε µε την οµάδα του
Πανιωνίου. Το παρόν έδωσε
σύσσωµη η ∆ηµοτική Αρχή και αρκετοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Στο φετινό τουρνουά, όπως και στο
περσινό δόθηκε συνέχεια στην καλλιέργεια του ευ αγωνίζεσθε, προήχθησαν οι αξίες της συλλογικότητας
και της συνεργασίας µέσα από το
παιχνίδι, ξεχώρισαν ιδιαίτερα ταλέντα στο ποδόσφαιρο αλλά κυρίως
ευχαριστήθηκαν όλα τα παιδιά µε τη
συµµετοχή τους, είτε κέρδιζαν, είτε
έχαναν. Το τελευταίο έχει τη
µεγαλύτερη αξία για όλους µας.
Σε µια εποχή που ο αθλητισµός
είναι εµπόρευµα και ιδιαίτερα το
ποδόσφαιρο αξιοποιείται για την
προώθηση πολιτικών στόχων, τα
παιδιά µας έστειλαν ένα τεράστιας
σηµασίας κοινωνικό µήνυµα. Ανέδειξαν ότι ο αθλητισµός πρέπει να είναι
για όλους, να µπορεί η νεολαία να

έχει ανεµπόδιστη πρόσβαση στις
αθλητικές δραστηριότητες.
Το επόµενο διάστηµα ακολουθούν το ∆ιήµερο Αγώνων Κλασσικού Αθλητισµού «Σουκατζίδεια
2018», το Τουρνουά Basket 3on3
για µικρούς και µεγάλους σε συνεργασία µε τον ΠΣΑΚ και την ΕΟΚ
στις 16 & 17 Ιουνίου στο Αθλητικό
Κέντρο Χαϊδαρίου και φυσικά το
Καλοκαιρινό Camp του ∆ήµου µας
που ξεκινά στις 25 Ιουνίου και θα
διαρκέσει για 28 ηµέρες συνολικά,
οι δυο σεζόν.
Από τη µεριά µας, ως ∆ηµοτική
Αρχή, θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε
διοργανώσεις όπως το Σχολικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου και να
συµβάλλουµε τα µέγιστα στην
προώθηση τέτοιων κοινωνικών
µηνυµάτων γιατί είναι βαθειά µας
πεποίθηση, ότι ο αθλητισµός είναι
δικαίωµα όλων, αφού συµβάλει στην
ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου.

Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων για τους Παιδικούς
Σταθµούς του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Μ

έχ ρι την Παρασκευή 8 Ιουν ίου 2018 µπορούν οι γον είς ν α
καταθέτουν τις αιτήσεις για την φιλοξεν ία των παιδιών στους
Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Μάν δρας - Ειδυλλίας. Όσοι
εν διαφέρον ται θα πρέπει ν α προσέλθουν στο ∆ηµαρχ είο της
Μάν δρας και ν α παραλάβουν το αν τίστοιχ ο έν τυπο της αίτησης.
Η υπηρεσία του ∆ήµου θα δέχ εται τις αιτήσεις καθώς και τα επισυν απτόµεν α δικαιολογητικά καθηµεριν ά από την Πέµπτη 24
Μαΐ ου µέχ ρι και την Παρασκευή 8 Ιουν ίου από τις 9.00 έως τις
13.30 στον 2ο όροφο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι:

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου γον έα
Άδεια παραµον ής (σε περίπτωση αλλοδαπού)
Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατάστασης
Βεβαίωση µον ίµου κατοικίας
Πιστοποιητικό γέν ν ησης παιδιού ή ληξιαρχ ική πράξη
Βεβαίωση εργοδότη για εργαζόµεν ους γον είς ή βεβαίωση ότι πρόκειται ν α εργασθούν σύν τοµα
Βεβαίωση εν σήµων ασφαλιστικού φορέα
Βεβαίωση αν εργίας από τον ΟΑΕ∆ ή κάρτα αν εργίας όπου φαίν εται η ισχ ύ της
Αν τίγραφο του βιβλιαρίου υγείας µε τα εµβόλια (πρώτη σελίδα και σελίδες εµβολιασµών )
Αν τίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος τρέχ ον τος έτους

Επιθυµούµε, να σας ευχαριστήσουµε για το ένθερµο
ενδιαφέρον σας, προκειµένου να συµµετάσχετε στη
10η Οµαδική εικαστική έκθεση καλλιτεχνών, που διοργανώνεται από το Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίνας, σε επιµέλεια, της κας Αναστασίας ∆άλµα, µε
προγραµµατισµένα εγκαίνια στις 8/7/2018, στο διαµορφωµένο χώρο του Αναψυκτηρίου, Παραλία Ελευσίνας.
Σας ενηµερώνουµε ότι οι συµµετοχές µε έργα των
καλλιτεχνών (ζωγραφική, φωτο, video κ.ά), έχουν ήδη
συµπληρωθεί και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα για ένταξη στην έκθεση επιπλέον εικαστικών
έργων.
Για όσους δεν πρόλαβαν, την προθεσµία συµµετοχής, ευελπιστούµε να τους υποδεχτούµε του χρόνου
και µε χαρά να τους συµπεριλάβουµε στην 11η εικαστική έκθεση καλλιτεχνών.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ Π.ΑΚ.Π.Π.Α
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

Εθελοντική Αιµοδοσία στο Κέντρο Υγείας
Μεγάρων την Κυριακή 3 Ιουνίου

Την 16η εθελοντική αιµοδοσία διοργανώνει η
Εθελοντική Οµάδα Κούρος στο Κέντρο Υγείας
Μεγάρων την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 από 09:00
έως 12:00
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Απεργίες στις συγκοινωνίες Τετάρτη 30 και Πέµπτη 31 Μαΐου

θριάσιο-7

Εργασίες καθαρισµού
στην Οινόη.

Κλαδέµατα και καλλωπισµός σε
όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Μ

ε απεργίες και στάσεις εργασίας θα συµµετέχουν οι εργαζόµενοι στις συγκοινωνίες της Αθήνας στην
‘Πανεθνική Ηµέρα ∆ράσης’ και την 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 30 και Πέµπτη 31 Μαΐου

2018.
Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, τα Λεωφορεία θα κινούνται από τις 9:00 π.µ. – 21:00. Η αποκατάσταση
της κυκλοφορίας αναµένεται έως τις 10:00 π.µ., ενώ τα οχήµατα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις
20:00. Σηµειώνεται ότι στην απεργία θα συµµετέχουν όλες οι γραµµές Λεωφορείων του ΟΑΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών Express Αεροδροµίου.
Την Πέµπτη 31 Μαΐου 2018 οι εργαζόµενοι στα Λεωφορεία θα πραγµατοποιήσουν 24ωρη απεργία.
Σηµειώνεται ότι στην απεργία θα συµµετέχουν όλες οι γραµµές Λεωφορείων του ΟΑΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών Express Αεροδροµίου. Τις κινητοποιήσεις στα Λεωφορεία εξήγγειλε το Σωµατείο
Εργαζοµένων ΟΑΣΑ που αντιδρά στο κλείσιµο του αµαξοστασίου Ελληνικού και στη συρρίκνωση του
συγκοινωνιακού έργου.Αναµένονται αποφάσεις για το πως θα κινηθούν τα υπόλοιπα µέσα.

Τ

ις τελευταίες ηµέρες τα συν εργεία καθαρισµού
του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας βρίσκον ται
στην Τοπική Κοιν ότητα της Οιν όης επεµβαίν ον τας σε όλους τους κοιν όχ ρηστους χ ώρους
αλλά και στις παρυφές των αγροτικών δρόµων .
Οι εκτεταµέν ες εργασίες περιλαµβάν ουν επίσης το
κλάδεµα, το κόψιµο χ ορταριών και τον καλλωπισµό
όλων των δηµόσιων περιβαλλόν των χ ώρων αποκαθιστών τας την εικόν α που δηµιούργησαν οι καιρικές συν θήκες του χ ειµών α.
Παρά τις δυσκολίες που έχ ουν δηµιουργηθεί από
την πληµµύρα του Νοεµβρίου στην πόλη της Μάν δρας και τις τεράστιες αν άγκες που πρέπει ν α καλυφθούν ωστόσο ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας και οι
υπηρεσίες καθαριότητας επιταχ ύν ουν τους ρυθµούς
των εργασιών τους ώστε ν α προσφέρουν , εν όψει
του καλοκαιριού, έν α καθαρό περιβάλλον και ν α
βελτιώσουν την καθηµεριν ότητα των κατοίκων και
των επισκεπτών .

Κ. Γαβρόγλου:

∆ωρεάν µαθήµατα Πληροφορικής
και Αγγλικών για κρατικά
πιστοποιητικά από τον
Σεπτέµβριο στα σχολεία

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου. µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι
“από Σεπτέµβρη θα έχουµε στα σχολεία, στην Γ’
Γυµνασίου, µετά την ολοκλήρωση του ωραρίου, δωρεάν
µαθήµατα για Πληροφορική και για Αγγλικά που θα
οδηγούν σε κρατικά πιστοποιητικά”.
Παράλληλα, ο Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε ότι “από
τον Σεπτέµβριο του 2019 θα έχουµε κάθε Σεπτέµβριο
µεγάλο αριθµό προσλήψεων στα σχολεία. ∆ώσαµε
1.000 θέσεις στα ΑΕΙ και διαπιστώσαµε ότι πολλά πανεπιστήµια αργούν ενώ δεν επέλεξαν καµία από τις υποψηφιότητες.”
Ο υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι “τον Οκτώβριο
θα ανακοινώσουµε το σχέδιο και τον αριθµό των διορισµών στην Εκπαίδευση σε βάθος τριετίας. Συζητάµε µε
τους θεσµούς το σύστηµα πρόσληψης.” Ανέφερε δε ότι
“θα µοριοδοτηθεί η προϋπηρεσία.”
Ακόµη, ο Κώστας Γαβρόγλου µίλησε και για άλλα
ζητήµατα, όπως αυτό της Παραπαιδείας, το νέο
σύστηµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια, καθώς και για τις
συνέργειες ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι “από Σεπτέµβριο
θα ξεκινήσει µεγάλο πρόγραµµα επιµορφώσης των
εκπαιδευτικών, πρώτα του Λυκείου και µετά οι υπόλοιποι.”

8-θριάσιο

Π ε ρί π ο υ έ ν α σ τ α π έ ν τ ε π α ι δ ι ά
σ τ η ν Ε λ λ ά δ α ε ί ν α ι πα χ ύ σ α ρ κ α

Τ

α
υψηλότερα
ποσοστά παιδικής
π αχ υσ αρκ ίας
π αρατηρούν ταν στην
Ελλάδα και σε άλλες
χ ώρες
της
ν ότιας
Ευρώπ ης
(Ιταλία,
Ισπ αν ία,
Κύπ ρος,
Μάλτα). Περίπ ου έν α
στα
π έν τε
π αιδιά
(π οσοστό 18% έως
21% αν άλογα µε τη
χ ώρα) είν αι παχ ύσαρκο.
Αυτό προκύπτει από
τα τελευταία στοιχ εία για τα έτη 2015-2017 που παρουσίασε ο Παγκόσµιος Οργαν ισµός Υ γείας (ΠΟΥ ) στο
συν έδριο της Ευρωπαϊκής Έν ωσης για την Μελέτη της
Παχ υσαρκίας στη Βιέν ν η. Τα χ αµηλότερα ποσοστά
παιδικής παχ υσαρκίας, από 5% έως 9% του συν όλου
των παιδιών , υπάρχ ουν σε Γαλλία, Νορβηγία, Ιρλαν δία, Λετον ία και ∆αν ία.
Ο δρ. Ζοάο Μπρέν τα, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Γραφείου του ΠΟΥ για την Πρόληψη και τον Έλεγχ ο
των Μη Μεταδιδόµεν ων Ασθεν ειών , δήλωσε ότι «σε
χ ώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπαν ία και η
Ελλάδα, παρόλο που τα ποσοστά είν αι υψηλά, έχ ει
υπάρξει µια σηµαν τική µείωση, που οφείλεται στην
πολύ σηµαν τική προσπάθεια, την οποία αυτές οι
χ ώρες έχ ουν κάν ει τα τελευταία χ ρόν ια για τον έλεγχ ο
της παιδικής παχ υσαρκίας».
«Είν αι σηµαν τικό ν α αυξηθεί η καταν άλωση
φρούτων και λαχ αν ικών από τα παιδιά και, αν τίθετα,
ν α µειωθεί η καταν άλωση γλυκών και αν αψυκτικών µε
ζάχ αρη», πρόσθεσε.
Αυξηµένος ο κίνδυνος για 12 καρκίνους
Στο ίδιο συν έδριο τον ίσθηκε ότι υπέρβαροι και
παχ ύσαρκοι κιν δυν εύουν περισσότερο µε τουλάχ ιστον 12 διαφορετικούς καρκίν ους, πέν τε περισσότερους από ό,τι πριν µια δεκαετία, σύµφων α µε µια ν έα
έκθεση του Παγκόσµιου Ταµείου Έρευν ας για τον
Καρκίν ο (WCRF), που δόθηκε στη δηµοσιότητα.
Οι καρκίν οι αυτοί είν αι του ήπατος, των ωοθηκών ,
του προστάτη (προχ ωρηµέν ος), του στοµάχ ου, του
στόµατος και του λαιµού, του εν τέρου, του µαστού
(µετά την εµµην όπαυση), της ουροδόχ ου κύστης,
των ν εφρών , του οισοφάγου, του παγκρέατος και της
µήτρας (εν δοµητρίου).
Ο κίν δυν ος καρκίν ου αυξάν ει µε την τακτική καταν άλωση αν αψυκτικών µε ζάχ αρη, επειδή αυτά αυξάν ουν την παχ υσαρκία. Η σωµατική άσκηση µειών ει
τον κίν δυν ο τριών καρκίν ων (εν τέρου, µαστού και
µήτρας), όπως και η υγιειν ή διατροφή µε λίγα κόκκιν α
και επεξεργασµέν α κρέατα. Το αλκοόλ αυξάν ει σηµαν τικά τον κίν δυν ο έξι καρκίν ων (στοµάχ ου, παχ έος
εν τέρου, ήπατος, στόµατος-λαιµού, οισοφάγου και
µαστού).
Η µελέτη τον ίζει ότι η σωµατική αδράν εια, σε

συν δυασµό µε το γρήγορο και επεξεργασµέν ο φαγητό, που ευν οούν την αύξηση του
π άχ ους, οδηγούν σε
δραµατικές
αυξήσεις
στα
π οσοστά
των
καρκίν ων
διεθν ώς.
Περίπου έν ας στους έξι
θαν άτους π αγκοσµίως
οφείλεται σε καρκίν ο.
Με πάν ω από 3,7 εκατοµµύρια ν έα περιστατικά και 1,9 εκατοµµύρια
θαν άτους
κάθε
χ ρόν ο, ο καρκίν ος αν τιπ ροσωπ εύει τη δεύτερη
σηµαν τικότερη αιτία θαν άτου στην Ευρώπη. Παγκοσµίως ο καρκίν ος σκοτών ει περίπου 8,2 εκατοµµύρια
αν θρώπους ετησίως (13% ου συν όλου). Η Ευρώπη
έχ ει το έν α όγδοο του παγκόσµιου πληθυσµού, αλλά
το έν α τέταρτο των περιστατικών καρκίν ου (3,7 εκατ.
ν έοι ασθεν είς κάθε χ ρόν ο).
Υπέρβαροι έφηβοι, καρκίνος του εντέρου και
καρδιακή ανεπάρκεια

Μια ν έα έρευν α π ου π αρουσιάσθηκε στο ίδιο
συν έδριο, δείχ ν ει ότι τα υπέρβαρα παιδιά που αυξάν ουν πολύ το βάρος τους κατά την εφηβεία, κιν δυν εύουν περισσότερο από καρκίν ο του παχ έος
εν τέρου, όταν µεγαλώσουν . Τα υπέρβαρα αγόρια
στην παιδική ηλικία, που όµως δεν βάζουν παραπαν ίσια κιλά κατά την εφηβεία, δεν αν τιµετωπίζουν
αυξηµέν ο κίν δυν ο ως εν ήλικες.
Οι Σουηδοί ερευν ητές, µε επικεφαλής τον δρα Τζίµι
Σέλιν τ του Παν επιστηµίου του Γκέτεµποργκ, αν έλυσαν στοιχ εία για σχ εδόν 38.000 αγόρια, που παρακολουθήθηκαν για 38 χ ρόν ια. Όσα παιδιά στα οκτώ
χ ρόν ια τους ήταν υπέρβαρα ή παχ ύσαρκα και στη
συν έχ εια, κατά την εφηβεία, πάχ υν αν και άλλο,
είχ αν κατά µέσο όρο 48% µεγαλύτερο κίν δυν ο για
καρκίν ο του παχ έος εν τέρου µετά την εν ηλικίωσή
τους, σε σχ έση µε τους πιο αδύν ατους συν οµηλίκους
τους.
Μια άλλη σουηδική µελέτη που αν ακοιν ώθηκε στο
ίδιο συν έδριο, δείχ ν ει ότι τα υπέρβαρα αγόρια στην
εφηβεία κιν δυν εύουν περισσότερο από καρδιακή
αν επάρκεια ως εν ήλικες. ∆εν υπάρχ ει κίν δυν ος για τα
υπέρβαρα που παιδιά που αδυν ατίζουν ως έφηβοι.
Η µελέτη επίσης του Παν επιστηµίου του Γκέτεν µποργκ, µε επικεφαλής τη δρα Μαρία Μπίτζελ, έγιν ε
στα ίδια 38.000 παιδιά.
∆ιαπιστώθηκε ότι τα αγόρια µε φυσιολογικό βάρος
στην ηλικία των οκτώ ετών , που έγιν αν υπέρβαρα
στην εφηβεία, είχ αν τριπλάσια πιθαν ότητα ν α διαγν ωσθούν µε καρδιακή αν επάρκεια αργότερα στη ζωή
τους.
Ο κίν δυν ος ήταν τόσο µεγαλύτερος, όσο περισσότερα κιλά είχ ε πάρει ο έφηβος.
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Έρχεται νέα αξιολόγηση για
τα επιδόµατα αναπηρίας
Επείγουσα προτεραιότητα η άµεση στήριξη των
πλέον ευάλωτων πολιτών παραδέχονται οι
δανειστές. Με νόµο θα προσδιοριστούν τα
εισοδηµατικά κριτήρια καταβολής
του επιδόµατος στέγασης, µε τη συµβουλή της
Παγκόσµιας Τράπεζας.

Έ

ως το τέλος του 2018 θα πρέπει το υπουργείο
Εργασίας ν α ν οµοθετήσει σε εθν ικό επίπεδο
το ν έο τρόπο αξιολόγησης της αν απηρίας, µε
σκοπό την εφαρµογή µιας ν έας αξιολόγησης σε όλα τα
επιδόµατα αν απηρίας, συµπεριλαµβάν ον τας και τις
συν τάξεις. Η ν οµοθεσία θα στηριχ θεί στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του τρέχ ον τος πιλοτικού
προγράµµατος, το οποίο θα επεκταθεί σταδιακά, όπως
προβλέπεται στην επικαιροποιηµέν η συµφων ία µε
τους δαν ειστές.
Παράλληλα, θα πρέπει ν α ξεκιν ήσει η εφαρµογή της
µεταρρύθµισης του συστήµατος των επιδοτήσεων στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, µετά την εισαγωγή των ηλεκτρον ικών εισιτηρίων .
Όσο για το επίδοµα στέγασης, η συµφων ία προβλέπει ότι µε ν όµο, θα προσδιοριστούν τα εισοδηµατικά
κριτήρια καταβολής του επιδόµατος στέγασης, µε τη
συµβουλή της Παγκόσµιας Τράπεζας.
Σύµφων α µε το ρεπορταζ του euro2day .gr στη ν έα
συµφων ία, επισηµαίν εται ότι η άµεση στήριξη των
πλέον ευάλωτων πολιτών παραµέν ει η πιο επείγουσα
προτεραιότητα για την κυβέρν ηση, στον τοµέα της
πρόν οιας. Μάλιστα, γίν εται ιδιαίτερη αν αφορά στο Κοιν ων ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για το οποίο οι
δαν ειστές παραδέχ ον ται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχ ώς
σε εθν ικό επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2017, εν ώ στη
συν έχ εια θεσπίστηκε και το σύστηµα επίλυσης διαφορών και αν απτύχ θηκε µια εσωτερική διαδικασία
αξιολόγησης και ελέγχ ου.
Παραµέν ει ως στόχ ος η πρόσβαση στις υφιστάµεν ες
διαθέσιµες κοιν ων ικές υπηρεσίες (όπως η ψυχ οκοιν ων ική και η υγειον οµική υποστήριξη και η ν οµική
συµβουλευτική) µε απώτερο σκοπό την έν ταξη των
δικαιούχ ων στην αγορά εργασίας. Τα άτοµα στα ν οικοκυριά δικαιούχ ων που µπορούν ν α εν ταχ θούν
στην αγορά εργασίας θα πρέπει ν α έχ ουν πρόσβαση
σε εξατοµικευµέν α µέτρα για την εν εργή έν ταξη στην
αγορά εργασίας.
Τα µητρώα των κοιν ων ικών υπηρεσιών και των
παρόχ ων άρχ ισαν ν α λειτουργούν στα τέλη Φεβρουαρίου 2018 και θα εν ηµερών ον ται σε πραγµατικό
χ ρόν ο. Οι συν δέσεις µεταξύ των Κέν τρων Κοιν ότητας, των δηµοτικών κοιν ων ικών υπηρεσιών και των
παρόχ ων υπηρεσιών αν απτύσσον ται περαιτέρω,
µεταξύ άλλων µε την καθιέρωση αυτόµατης αν ταλλαγής
πληροφοριών µε µεγάλους παρόχ ους υπηρεσιών .
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«ΚΑΙΕΙ» Η ΒΕΝΖΙΝΗ ! Φόβοι για ντόµινο ανατιµήσεων

Σ

ύγκρυο
πιάνει
τους
Έλληνες οδηγούς κατά την
άφιξή τους σε πρατήρια
υγρών καυσίµων καθώς διαπιστώνουν ότι η τιµή της βενζίνης έχει
πάρει «φωτιά» ως απόρροια της
αύξησης των διεθνών τιµών του
πετρελαίου, έπειτα και από την
τεταµένη κατάσταση στην Μέση
Ανατολή και την απόφαση των ΗΠΑ
να αποσυρθούν από τη συµφωνία
µε το Ιράν. Η µέση πανελλαδική
τιµή της αµόλυβδης βενζίνης των
95 οκτανίων ανέρχεται στο 1,6424
ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε νησιά των
Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων η
πώληση της βενζίνης των 100
οκτανίων µπορεί και να ξεπερνάει
τα 2 ευρώ. Η HuffPost Greece επικοινώνησε µε διάφορους αρµόδιους
φορείς οι οποίοι µεταξύ άλλων
αποδίδουν την αύξηση στα καύσιµα
και στη µεγάλη φορολογική επιβάρυνση.
Πιο ειδικά , όπως αναφέρει το
huffingtonpost.grη
Πανελλήνια
Οµοσπονδία Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ) µε

ανακοίνωσή της σηµειώνει ότι:
«...η τελευταία αυτή αύξηση
οφείλεται στην άνοδο των διεθνών
τιµών του αργού πετρελαίου, από
την γενικότερη πολύχρονη αστάθεια στον ευρύτερο χώρο της Μέσης
Ανατολής, η οποία επηρεάζει καθοριστικά διεθνώς την διαµόρφωση
των τιµών του πετρελαίου, στην
οποία προστέθηκε και η απόφαση
των Ηνωµένων Πολιτειών να
αποχωρήσουν από την συµφωνία
του πυρηνικού προγράµµατος µε το
Ιράν». Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι οι τιµές του αργού πετρελαίου
(BRENT) που διαµορφώθηκαν στα
υψηλότερα επίπεδα 77,47 δολάρια
το βαρέλι στις 10/5/2018, από τα
47,86 στις 8/6/2017, δηλαδή
αύξηση 60% περίπου».
Επιπλέον σύµφωνα µε δηλώσεις
του προέδρου της ΠΟΠΕΚ στη
HuffPost Greece, του κ. Γεωργίου
Ασµάτογλου, στην Ελλάδα ο
βασικός παράγοντας των υψηλών
τιµών, έχει σχέση µε την υψηλή
φορολόγηση των καυσίµων(ΕΦΚ &
ΦΠΑ), όταν π.χ. σε ένα λίτρο αµόλ-

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ:

υβδης βενζίνης οι φόροι είναι
περίπου 0,94 €. Η Ελλάδα είναι
χώρα µε πολύ υψηλό ΕΦΚ και ΦΠΑ
στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στο
σύνολο των χωρών της Ε.Ε., αναφέρει.
«Η βενζίνη έχει αυξηθεί 15 λεπτά
στα αστικά κέντρα», σηµειώνει και
προσθέτει «Φυσικά, στα νησιά
υπάρχει µεγαλύτερη αύξηση λόγω
του µεταφορικού κόστους. Είµαστε
η πρώτη χώρα στην επιβολή του
ΦΠΑ επί των καυσίµων. Πρέπει να
µειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης» επεσήµανε ελπίζοντας σε
κάποια πρωτοβουλία από την
κυβέρνηση.
Άλλωστε η ΠΟΠΕΚ επιµένει ότι η αύξηση του ΕΦΚ και
του ΦΠΑ δεν έφερε και δεν
θα φέρει την προσδοκώµενη
αύξηση των δηµοσίων εσόδων, ούτε θα συµβάλει στην
οικονοµική ανάπτυξη, αλλά
αντιθέτως θα επιφέρει:
α) πτώση των πωλήσεων
και µείωση των δηµοσίων
εσόδων, β) κλείσιµο επιχειρήσεων της Αγοράς Πετρελαιοειδών (π.χ. πρατήρια)
και
γ) αύξηση του λαθρεµπορίου και της παράνοµης
διακίνησης καυσίµων και
έξαρση του αθέµιτου ανταγωνισµού, σε βάρος των
υγιών επιχειρήσεων, των
καταναλωτών και της εθνικής οικονοµίας.
Την άµεση µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ζητεί και ο
πρόεδρος του Οργανισµού Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ), ο κ. Μιχάλ-

ης Κιούσης. Σύµφωνα µε τον ίδιο
πανελλαδικά το τελευταίο δίµηνο
έχει σηµειωθεί αύξηση της τάξεως
του 30%. Επιπλέον αναφέρει ότι
αναλογικά η αύξηση είναι η ίδια
πανελλαδικώς και διευκρινίζει ότι
επειδή υπάρχει διαφορά περίπου 25
λεπτά από τα µεγάλα αστικά κέντρα
στα αποµακρυσµένα νησιά, εκεί η
τιµή φτάνει και τα 2 ευρώ.
«Στην Ελλάδα κυριαρχεί η παγκόσµια κερδοσκοπία, κοιτούν τη
τσέπη τους» σχολιάζει στη HuffPost
Greece και προσθέτει: «Αυτό που
µπορούµε να κάνουµε είναι η µείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ειδικά στο αργό πετρέλαιο που
συµπαρασύρει εκατοντάδες προϊόντα. Βρισκόµαστε σε τουριστική
περίοδο και η αύξηση των καυσίµων αποτελεί πλήγµα. Είµαστε η
τρίτη χώρα µε τα ακριβότερα
καύσιµα στην Ευρώπη, µετά
την ∆ανία και την Ολλανδία.
∆εν έχουµε τα ίδια εισοδήµατα
όµως µε αυτούς».
Αναφορά έκανε και για το πετρέλαιο κίνησης που όπως τόνισε
συµπαρασύρει εκατοντάδες προϊόντα. Σχολίασε δε και την «άσχηµη
συγκυρία» εννοώντας την έναρξη
της τουριστικής περιόδου, υπογραµµίζοντας για ακόµη µια φορά την
άµεση ανάγκη µείωσης των ειδικών
φόρων κατανάλωσης.
Πράµατι η αύξηση των τιµών
των καυσίµων σηµειώνεται λίγο
πριν την έναρξη της τουριστικής
περιόδου και εάν συνεχιστεί η ανοδική πορεία των τιµών ενδέχεται να
επιφέρει διάφορες επιπτώσεις στην
οικονοµία καθώς υπάρχει όχι µόνο
το ενδεχόµενο µείωσης της κατανά-

λωσης αλλά πολύ περισσότερο
µετακύλιση των αυξήσεων σε
προϊόντα και υπηρεσίες που εκ των
πραγµάτων θα φέρουν ανατιµήσεις.
«Αν συνεχιστούν οι αυξήσεις
των καυσίµων δε θα κυκλοφορούν
πια ελληνικά φορτηγά στους δρόµους», δήλωσε στη HuffPost
Greece ο πρόεδρος της Οµοσπονδία
Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ( ΟΦΑΕ), ο κ. Απόστολος
Κενανίδης.
Ο ίδιος υποστήριξε πως ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης είναι πολύ
υψηλός και επέρριψε ευθύνες στην
κυβέρνηση για το γεγονός, όπως ο
ίδιος είπε, ότι η κυβέρνηση δεν έχει
καταφέρει να ισορροπήσει την
αύξηση του αργού πετρελαίου µε
την κατανάλωση όπως γινόταν στο
παρελθόν.
Στο ίδιο πνεύµα και ο πρόεδρος
της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας
Αυτ/στών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), ο κ. Σοφοκλής
Φάτσιος.
«Τα ΚΤΕΛ θα αντιµετωπίσουν
µεγάλο πρόβληµα καθώς το πετρέλαιο αποτελεί για αυτούς το ηµερήσιο λειτουργικό κόστος». Ο κ.
Φάτσιος αν και ευελπιστεί σε µια
σταθεροποίηση της κατάστασης,
δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο
µετακύλισης του κόστους.
Αυτή τη στιγµή οι υψηλότερες
τιµές καταγράφονται στα πρατήρια
υγρών καυσίµων στα βόρεια και τα
νότια προάστια της Αττικής, ενώ
στην υπόλοιπη Ελλάδα στα νησιά
και τις ακριτικές περιοχές, σύµφωνα
µε την κυρία Σωτηρία Χατζηµήτρου, υπεύθυνη πρατηρίου υγρών
καυσίµων στην Ελευσίνα.

Επιστροφή στην κερδοφορία
το πρώτο τρίµηνο

Σ

την κερδοφορία επέστρεψε το πρώτο τρίµηνο του
έτους η τσιµεντοβιοµηχανία Τιτάν, παρά τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ, που λειτούργησαν επιβαρυντικά για τις σηµαντικές δραστηριότητές της και τις δυσµενείς µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, που έθεσαν υπό πίεση τα έσοδα.
∆υσµενείς µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
είχαν ως αποτέλεσµα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών
να περιοριστεί κατά 11% σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, στα 322,5 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων µειώθηκαν
κατά 15% στα 43,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο σε καθαρή βάση,
µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για
φόρους, η εταιρεία είχε κέρδη ύψους 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 3,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του Τιτάνα, µε σταθερές
συναλλαγµατικές ισοτιµίες ο ενοποιηµένος κύκλος
εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά 35,9 εκατ. ευρώ και
τα λειτουργικά κέρδη κατά 5,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή θα
κινούνταν σε αντίστοιχα µε τα περσινά επίπεδα.
Ο καθαρός δανεισµός του οµίλου στο τέλος του
πρώτου τριµήνου διαµορφώθηκε σε 738 εκατ. ευρώ και
ήταν κατά 15 εκατ. υψηλότερος σε σχέση µε το τέλος του
2017. Οι επενδυτικές δαπάνες το πρώτο τρίµηνο ήταν 19
εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017 και αφορούσαν κατά το µεγαλύτερο
µέρος επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Οι επιδόσεις ανά περιοχή

Στην Ελλάδα, η οικοδοµική
δραστηριότητα διατηρήθηκε σε
εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα.
Η οικοδοµική δραστηριότητα
για κατοικίες παρέµεινε ουσιαστικά αδρανής, ενώ η
εκκίνηση νέων µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων
καθυστερεί περαιτέρω. Μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο,
σύµφωνα µε την εταιρεία, είναι η αυξηµένη κατασκευαστική δραστηριότητα που συνδέεται µε τον τουρισµό.
Τα περιθώρια των εξαγωγών τσιµέντου περιορίστηκαν από τις δυσµενείς µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τοµέα Ελλάδας και
∆υτικής Ευρώπης το πρώτο τρίµηνο του 2018 µειώθηκε
κατά 8% στα 52,9 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη,
EBITDA, περιορίστηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ 4,4 εκατ.
ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2017.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι
αντίξοες καιρικές
συνθήκες που επικράτησαν σε σύγκριση µε τον ήπιο
χειµώνα του 2017 επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσµατα. Συνολικά στις χώρες που δραστηριοποιείται η
εταιρεία η ζήτηση ήταν µειωµένη.
Ο κύκλος εργασιών σηµείωσε πτώση κατά 10% στα
34,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν
κατά 4% στα 3,9 εκατ. ευρώ.

Στην Αίγυπτο οι επιδόσεις βελτιώθηκαν σε σύγκριση µε
το τελευταίο τρίµηνο του 2017 κυρίως χάρη στην ανάκαµψη των τιµών το 1ο τρίµηνο του 2018. Η αγορά,
σε σύγκριση µε τα προ ενός έτους επίπεδα, κατέγραψε αύξηση της ζήτησης κατά 3% περίπου. Η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ επηρέασε τα
οικονοµικά αποτελέσµατα, τα οποία ενώ σε τοπικό
νόµισµα παρουσίασαν βελτίωση, σε ευρώ κατέγραψαν
κάµψη.
Στον τοµέα της Ανατολικής Μεσογείου ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίµηνο 2018 σηµείωσε πτώση 1% στα 44,8
εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, διαµορφώθηκαν στα 8,4 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 6%.
Στην Τουρκία η ζήτηση τσιµέντου βασίστηκε στα
µεγάλα έργα υποδοµής, η διολίσθηση της τουρκικής
λίρας όµως δεν επέτρεψε τη βελτίωση των αποτελεσµάτων σε ευρώ.
Στη Βραζιλία, η θετική πορεία της αγοράς οδήγησε
στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιµών,
επιτρέποντας τη βελτίωση των επιδόσεων της Cimento
Apodi έναντι του 1ο τριµήνου του 2017.

10-θριάσιο

Ραγδαίες εξελίξεις : ∆όθηκε άσυλο στον Τούρκο αξιωµατικό
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- Αµεση αντίδραση της Άγκυρας, ανησυχία για τους Κούκλατζη και Μητρετώδη

ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε
στάση λεωφορείου
Ένας νεκρός και τρεις τραυµατίες
Την αντίδρασή του υπουργείου εξωτερικών της
Τουρκίας προκάλεσε η παραχώρηση ασύλου
στον έναν από του οκτώ Τούρκους αξιωµατικούς
το οποίο µε ανακοίνωσή του τονίζει ότι «για
ακόµη µια φορά η Ελλάδα προστατεύει τους
πραξικοπηµατίες».
Το Τουρκικό ΥΠΕΞ αυτήν την φορά ρίχνει τα
βέλη του στην ελληνική δικαιοσύνη και όχι στην
κυβέρνηση για την χορήγηση ασύλου.

Η αν ακοίν ωση
«Η ελληνική ∆ικαιοσύνη χωρίς να λάβει υπόψιν
τους κανόνες του ∆ι εθνούς ∆ι καί ου έδωσε
δικαίωµα ασύλου στον έναν από τους οκτώ
Τούρκους αξιωµατικούς. Για ακόµα µια φορά η
Ελλάδα δείχνει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι µια
χώρα που προστατεύει τους πραξικοπηµατίες.
Καταδικάζουµε απερίφραστα την απόφαση αυτή,
που πληγώνει την τουρκι κή κοι νωνί α και
ευχόµαστε µελλοντικά η ελληνική ∆ικαιοσύνη να
µην κάνει παρόµοια λάθη».

Άσυλο στον έν αν από τους οκτώ Τούρκους

Προχθες το απόγευµα η Ολοµέλει α του
Συµβουλί ου της Επι κρατεί ας µε ι σχυρή
πλει οψηφί α, απέρρι ψε το αί τηµα του τότε
υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη
Μουζάλα µε το οποίο ζητούσε να ακυρωθεί η
απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφύγων
µε την οποία είχε χορηγηθεί άσυλο στον Τούρκο
συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου.
Κατά συνέπεια, µόλις δηµοσιευθεί η απόφαση
της Ολοµέλειας του ΣτΕ, η οποία αναµένεται µέσα
στο αµέσως επόµενο διάστηµα, θα πάρει στο χέρι
του ο Τ ούρκος αξι ωµατι κός την απόφαση
χορήγησης ασύλου της 3ης Ανεξάρτητης Αρχής
Προσφύγων, η οποία θα φέρει και τις επίσηµες
κρατικές σφραγίδες.
Στη συνέχεια θα πρέπει να του χορηγηθούν τα
αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα προκειµένου να
µπορεί να µεταβεί σε άλλη χώρα, όπως έχει
εκφράσει την επιθυµία.

Ανατίναξη ATM στην Εκάλη τα ξηµερώµατα

Έν α ακόµη «χτύπηµα» σε µηχάν ηµα ΑΤΜ
σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της Πέµπτης. Ειδικότερα, άγν ωστοι δράστες αν ατίν αξαν , στις 04:30, ΑΤΜ
το οποίο βρίσκεται στο 20ο χλµ της εθν ικής οδού
Αθην ών - Λαµίας, στο ύψος της Εκάλης. Οι δράστες, αφού πήραν τις κασετίν ες µε τα χρήµατα,
τράπηκαν σε φυγή.
Η αστυν οµία διεν εργεί έρευν ες για τον εν τοπισµό και τη σύλληψή τους.
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Τροχ αίο δυστύχ ηµα, σηµειώθηκε χ θες το πρωί στη
Μεταµόρφωση, όταν αυτοκίν ητο έπεσε πάν ω σε
στάση λεωφορείου π ου βρίσκεται επ ί της οδού
Παπαν δρέου, µε αποτέλεσµα ν α χ άσει τη ζωή του έν α
άτοµο.
Το ΙΧ αυτοκίν ητο, π αρέσυρε δύο άτοµα π ου
βρίσκον ταν στη στάση, εν ώ τραυµατίστηκαν και οι
επιβαίν ον τες σε αυτό.
Σύµφων α µε τις πρώτες πληροφορίες, έν ας 50χ ρον ος άν δρας έχ ασε τη ζωή του.
Στο ν οσοκοµείο µεταφέρθηκαν τρία άτοµα.
Πιο συγκεκριµέν α στο ΚΑΤ µεταφέρθηκαν τραυµατισµέν οι έν ας ηλικιωµέν ος και ο οδηγός του ΙΧ εν ώ έν α
αν ήλικο κορίτσι - που φέρεται ν α είν αι κόρη του
οδηγού - µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Παίδων .
Στο σηµείο έσπευσαν και δυν άµεις της Τροχ αίας για
ν α εξακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό
γεγον ός.

Σπάρτη: Κρεοπώλης βρέθηκε
κρεµασµένος µέσα στο ψ υγείο
της επιχείρησής του
∆ίπλα του υπήρχε ένα σηµείωµα.
Συγκλονισµένη η τοπική κοινωνία

Σοκ έχ ει προκαλέσει στην πόλη της Σπάρτης η
είδηση ότι έν ας 55χ ρον ος κρεοπώλης της περιοχ ής
βρέθηκε κρεµασµέν ος µέσα στο ψυγείο της επιχ είρησής του και δίπλα του υπήρχ ε έν α σηµείωµα.
Ο επιχ ειρηµατίας δεν είχ ε δώσει σηµεία ζωής από το
απόγευµα της Τετάρτης. Η Αστυν οµία µπήκε στο κρεοπωλείο µαζί µε κλειδαρά όπου και αν τίκρισε το αποτρόπαιο θέαµα.
Οι Αρχ ές εξετάζουν τόσο το σηµείωµα που βρέθηκε
δίπλα στον απαγχ ον ισµέν ο άν δρα όσο και όλα τα
εν δεχ όµεν α για τους λόγους που τον οδήγησαν στο
απον εν ν οηµέν ο διάβηµα.
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Ετήσια Έκθεση των παιδικών & εφηβικών τµηµάτων
Ζωγραφικής της ∆Η.Κ.Ε.Α. στις Αχαρνές
23 – 31 Μαΐου 2018 Εικαστικό
Εργαστήριο ∆ήµου Αχαρνών «Χρήστος
Τσεβάς», Αρχαίου Θεάτρου 42
(Σαλαµίνος) & Λιοσίων, 1ος όροφος

Τ

ο Εικαστικό Εργαστήριο της ∆Η.Κ.Ε.Α.
εγκαινίασε την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018,
ώρα 18:30 στις αίθουσες διδασκαλίας του,
την Ετήσια Έκθεση των παιδικών και εφηβικών
τµηµάτων Ζωγραφικής µε τη δουλειά µιας ολόκληρης χρονιάς! Πενήντα παιδιά και έφηβοι παρουσιάζουν έναν εντυπωσιακό αριθµό έργων, φιλοτεχνηµένων µε ποικιλία τεχνοτροπιών και υλικών,
βασισµένα σε θεµελιώδεις έννοιες της εικαστικής
γλώσσας, όπως το σχήµα, το χρώµα, την αρµονία,
την αντίθεση, την ισορροπία, την προοπτική. Με
αφορµή θέµατα εµπνευσµένα από διάσηµους καλλιτέχνες και ρεύµατα της Ιστορίας της Τέχνης, από
εφαρµοσµένες τέχνες (σκηνογραφία, ενδυµατολογία, διακοσµητική, χαρακτική, γραφικές τέχνες
κ.α.), αλλά και µελετώντας εκ του φυσικού, τα παιδιά συνδέουν τη γνώση µε τη δηµιουργική διαδικασία, εκφράζοντας τις δικές τους ιδέες, συναισθήµατα και εµπειρίες.

Συµµετέχουν:
ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Σοφία Αλεξάκη, Άννα Αυγερινού, Ραφαήλ Βασιλειάδης, Κατερίνα Γεωργαλή,
Ζωή Γλυνού, Ειρήνη ∆αϊδινίδη, Εβελίνα ∆ραγουµάνου, Έλενα Ζαµπούρα, Μαρίνα Καραπαναγιώτη, Ράνια Καρβουνιάρη, Εβελίνα Καψιώτη,
Ιωάννα Κελεκίδου, Τζοάννα Κοροβέση, ∆ηµήτρης
Κουζουβουνάς, Αναστασία Κουρέα, Μαρίνα
Κουρµέντζα, Μελίνα Κωστελίδου, Μαρία Λεβέντη,
Γρηγόρης Λεµοντζάβα, Στέλιος Λεωνίδας, Χρήστος
Μιχάλακας, Μαρία Μπιλάλη, Ξανθή Μπιλάλη,
Μάξιµος Νικητάκης, Ειρήνη Ντάλλα, Μαρία Ντάλλα, Γιώργος Παπαµάρκος, ∆ήµητρα Παπουτσή,
Στέλλα Παπουτσή, Λάµπρος Σκέπας, Χαράλαµπος
Στάµενας, Παναγιώτης Τρυφιάτης, ∆ηµήτρης Τσάτωβ, Ελένη Φωτίου.
ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Ειρηλένα Αλεπίδη, Χάρης
Αντωνάτος, ∆ανάη Βάγγαλη, Γιάννης Βεντούρης,
Γιώργος Γεωργίου, Σοφιάννα Καβαλλάρη,
Θεοδώρα Καλτσά, Άρτεµις Κούµπου, Ναταλία
Λιβάνιου, Αναστασία Μαρκοπουλιώτη, Κασσάνδρα
Παπασωτηρίου, Χρύσα Πασλή, Αναστασία
Τερζίδη, Νότης Τσελεπής, ∆ήµητρα Χατζηπέτρου,

Εκδήλωση για την ανάσχεση του brain drain από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Η

µεγαλύτερη συνάντηση φοι τητών, πανεπι στηµι ακών και εκπροσώπων επι χει ρήσεων µε στόχο τη ανάσχεση του brain
drain στη χώρα και την επαγγελµατι κή αποκατάσταση των νέων επι στηµόνων στην Ελλάδα, έγι νε εχθές από το
Οι κονοµι κό Πανεπι στήµι ο Αθηνών, στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι . Έτσι , οι εκπρόσωποι από εβδοµήντα τρει ς
επι χει ρήσει ς της χώρας συνάντησαν πάνω από 500 απόφοι τους του Ιδρύµατος ψάχνοντας τα αυρι ανά στελέχη τους.
Πρόκει ται γι α µι α µεγάλη εκδήλωση που δι οργανώνεται από το Ίδρυµα και το Γραφεί ο ∆ι ασύνδεσης του επί 25 έτη. Τα
τελευταί α από αυτά όµως, η «συνάντηση» αυτή, έχει ενι σχυθεί και επεκταθεί µε στόχο την απορρόφηση από µεγάλες εται ρεί ες
των νέων υπερεξι δει κευµένων επι στηµόνων που βρί σκονται αυτή τη στι γµή στο χώρα.
Πάντως, όπως λένε οι υπεύθυνοι της δι οργάνωσης, σε σχέση µε πέρυσι το ποσοστό συµµετοχής των εται ρι ών αυξήθηκε
σηµαντι κά. «Αξί ζει να σηµει ωθεί ότι από την ανατροφοδότηση προκύπτει ότι πάνω από 50% των συµµετεχόντων φοι τητών και
αποφοί των βρί σκει εργασί α εντός 6 µηνών από την εκδήλωση» δηλώνει χαρακτηρι στι κά στο in.gr η καθηγήτρι α του Ιδρύµατος
κυρί α Ει ρήνη Νι κάνδρου, επι στηµονι κή υπεύθυνη του Μονάδας Πρακτι κής Άσκησης και ∆ι ασύνδεσης του µε την Αγορά
Εργασί α.
Στην εκδήλωση συµµετεί χε και ο πρύτανης του Οι κονοµι κού Πανεπι στηµί ου Αθηνών κ. Εµµ. Γι ακουµάκης που δήλωσε ότι «οι
Ηµέρες Καρι έρας αποτελούν σηµαντι κή ευκαι ρί α, αφενός γι α την αγορά εργασί ας να γνωρί σει νέους επι στήµονες υψηλής
κατάρτι σης, και αφετέρου γι α τους φοι τητές µας να δι εκδι κήσουν θέσει ς απασχόλησης». «Επί σης, αποτελεί ευκαι ρί α γι α το
πανεπι στήµι ο να καταγράψει ανάγκες της αγοράς εργασί ας και να τι ς λάβει υπόψη του στην αναθεώρηση των προγραµµάτων
σπουδών του. Στόχος µας εί ναι να παρέχουµε στους φοι τητές µας υψηλή επι στηµονι κή κατάρτι ση µε προοπτι κή
απασχόλησης».
«Τέτοι ου εί δους εκδηλώσει ς επι βεβαι ώνουν µι α ουσι αστι κή σχέση εµπι στοσύνης και συνεργασί ας µεταξύ εκπαι δευτι κής
και επι χει ρηµατι κής κοι νότητας, µε κοι νούς στόχους, τη δι εύρυνση των επαγγελµατι κών προοπτι κών των νέων και την
υποστήρι ξη των υγι ών επι χει ρήσεων µε το ανθρώπι νο δυναµι κό, που θα τι ς βοηθήσει να µεγαλώσουν και να αναπτυχθούν» λέει
από την πλευρά της στο in.gr η κυρί α Τέσσα Μί χου εκπρόσωπος στην εκδήλωση από την πλευρά του ΣΕΒ.
Τι δήλωσαν γι α τα παραπάνω οι εκπρόσωποι των επι χει ρήσεων; Από την πλευρά της Grant Thornton η κυρί α Σταυρί να
Χι ώτη αναφέρει ότι «Χαι ρόµαστε που ήµασταν κοµµάτι όλης αυτής της συντονι σµένης προσπάθει ας. Εί µαστε πάντα κοντά σε
κάθε πρωτοβουλί α που ενι σχύει τους ανθρώπους που βρί σκονται σε αναζήτηση εργασί ας. Η κυρί α Βασι λι κή Βολι ώτη από την
Mars Hellas Α.Ε. προσθέτει ότι «στόχος της εται ρί ας µας εί ναι να γνωρί σουµε ταλέντα τα οποί α θα ενταχθούν στην οµάδα µας
και θα εξελι χθούν µαζί µας και ο στόχος αυτός επετεύχθη».
«Γι α µένα όλο αυτό ήταν πολύ σηµαντι κό καθώς µου δόθηκε η ευκαι ρί α να έρθω σε επαφή µε όλες τι ς µεγάλες εται ρί ες του
κλάδου και το σηµαντι κότερο, µου παρουσί ασαν τι ς προοπτι κές απασχόληση στο παρόν και στο µέλλον» δηλώνει από την
πλευρά του ο φοι τητής ∆ηµήτρης Ψαραδέλλης, ενώ αι σι όδοξη γι α την πορεί ας της καρι έρας της δήλωσε και η απόφοι τος του
Ιδρύµατος ∆έσποι να Κουβάτσου που δήλωσε στο in. gr ότι «Μέσα από την επαφή µου µε τι ς εται ρί ες έκανα αι τήσει ς γι α
θέσει ς εργασί ας και πήρα πολύτι µες συµβουλές γι α την αρχή της επαγγελµατι κής µου πορεί ας»
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία
Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού
15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr

Αθήν α, 24-05-2018
Aρ. Πρωτ.: 101069

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
ΕσωτερικώνΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 27948/1766/18 έγγραφο η µελέτη ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων µε:

Α) τίτλο έργου: «Βιοµηχανία
‘Ετοιµου Σκυροδέµατος», υποκατηγορία Α2, οµάδα 9η µε α/α:
222 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
µε ή χωρίς ψύξη) και κατηγορία Β,
οµάδα 9η µε α/α: 125 (Παραγωγή
έτοιµου σκυροδέµατος)
Β) θέση έργου: Θέση: ‘Πάτηµα’,
στο ∆ήµο Ασπροπύργου, στην
Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ)
φορέα
έργου
την:
‘’ΕΡΓΟΜΠΕΤ ΟΝ ΑΒΕΤ Ε’’
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχε-

τικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:0015:00, τηλ. 210-6984302)
ΣΤ ) στα πλαίσια της ανανέωσης
της µε αρ. απόφασης 5117/07/113-08, όπως αυτή παρατάθηκε µε
την Φ423/2932/9-7-13 απόφαση
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

θριάσιο-11

Τατιάνα Χριστοφορίδου.∆ιδασκαλία: Νάντια
Βλαχοπούλου, ΖωγράφοςΤο Εικαστικό Εργαστήριο ∆ήµου Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς» ιδρύθηκε το
1993 από το γνωστό λαϊκό ζωγράφο και περιλαµβάνει τµήµατα Ζωγραφικής όλων των βαθµίδων
και ηλικιών. Οι µαθητές του Εργαστηρίου εισάγονται στις πρωταρχικές έννοιες, τα υλικά, τα εργαλεία
και τις τεχνικές της ζωγραφικής και του σχεδίου.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός
Η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α. Μαρία Χρ. Ναυροζίδου

12-θριάσιο

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

Α

Έτοιµη να δώσει λύση στον Κορινθιακό µε τις µέδουσες η Περιφέρεια Πελοποννήσου

υτή τη στιγµή φαίνεται ότι
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα µε µέδουσες στις ακτές
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον
Κορινθιακό» ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος
Τατούλης
στο
Περιφερειακό
Συµβούλιο την Τετάρτη 23 Μαΐου
2018.
«Έχουµε µεριµνήσει για την προστασία του συνόλου των απειλούµενων περιοχών στον Κορινθιακό
κόλπο, όχι µόνο του Λουτρακίου και
της Βουλιαγµένης» τόνισε ο κ.
Τατούλης σηµειώνοντας ότι «έχουµε
εξασφαλίσει τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τις απαιτούµενες πιστώσεις
για να αντιµετωπίσουµε συνολικά το
πρόβληµα».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

69 Ηµέρες
- 30000
Χιλιόµετρα
13 Χώρες

Τη ∆ευτέρα 4
Ιουνίου 2018
στις 8 µ.µ.
στην αίθουσα
Εκδηλώσεων του
∆ηµαρχείου
Χαιδαρίου

υπογράµµισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για τη σωστή
επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήµατος, γιατί την προηγούµενη χρονιά
υπήρξε πολύ µεγάλη οικονοµική
ζηµιά της περιοχής από τα επικοινω-

Σας προσκαλούµε
να παρακολουθήσετε
ένα συναρπαστικό
οδοιπορικό από τον
Μεσσηνιακό κόλπο
έως τη Θάλασσα της
Ιαπωνίας

νιακά λάθη, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαιρετική συνεργασία µε το ∆ήµαρχο Λουτρακίου –
Αγίων Θεοδώρων, τους οργανισµούς
της περιοχής και τα µέλη της περιφερειακής αρχής.
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Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
Συµπλήρωµα
της
Επίσηµης Εφηµερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και
ηλεκτρονικά
έντυπα: http://simap.ted.europa.eu

Προκήρυξη σύµβασης – υπηρεσίες
κοινής ωφελείας
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τµήµα I: Αναθέτων φορέας
Ι.1) Επωνυµία και διευθύνσεις
ΕΘΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(∆ΕΣΦΑ)
Α.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 15231
ΕΛΛΑ∆Α, Αρµόδιος για πληροφορίες: κα
Αικ. ∆ασκαλοπούλου, Τηλέφωνο: +30
2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: procurement@desfa.gr, Φαξ: +30 210
6749504
Κωδικός NUTS: EL3
∆ιεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική
διεύθυνση: www.desfa.gr
Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
Ι.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα
για απεριόριστη, πλήρη, άµεση και δωρεάν
πρόσβαση στη διεύθυνση: www.marketsite.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής
πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: www.marketsite.gr
Ι.6) Κύρια δραστηριότητα: Παραγωγή, µεταφορά και διανοµή αερίου και θερµότητας
Τµήµα II: Αντικείµενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύµβασης
ΙΙ.1.1)
Τίτλος:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΚΕΝΤΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA) ΚΕΝΤΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΦΟΡΤΙΟΥ (ΚΕΦΚ). Αριθµός αναφοράς:
689/17
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:
42961200
ΙΙ.1.3.) Είδος σύµβασης: Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντοµη περιγραφή: Αναβάθµιση
γραφικού περιβάλλοντος συστήµατος
SCADA Κέντρων Ελέγχου - Προµήθεια και
Εγκατάσταση νέου συστήµατος Τηλεεποπτείας και Τηλεχειρισµού (SCADA) Κέντρων Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου
(ΚΕΚΦ).
ΙΙ.1.5) Εκτιµώµενη συνολική αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.900.000,00 EUR
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά µε τα
τµήµατα
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα: όχι
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30, EL522
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύµβασης: Όπως
περιγράφεται στην παράγραφο II.1.4) παραπάνω
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιµή
ΙΙ.2.6) Εκτιµώµενη αξία: Αξία χωρίς
ΦΠΑ: 1.900.000,00 EUR
ΙΙ.2.7) ∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 17
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα
προαίρεσης
∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε
ποσοστό 30% επί του συµβατικού τιµήµατος
ήτοι, κατ' ανώτατο όριο 570.000€, πλέον
ΦΠΑ. Συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης ο συνολικός προϋπολογισµός, µπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το
ποσό των 2.470.000€, πλέον ΦΠΑ.
ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά µε τα
Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Αναβάθµιση γραφικού
περιβάλλοντος συστήµατος SCADA Κέντρων Ελέγχου
ΙΙ.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες
Τµήµα III: Νοµικές, οικονοµικές,
χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές
πληροφορίες
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συµµετοχής

ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των
όρων:
Εταιρείες που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό αυτοτελώς ή ως µέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, θα υποβάλουν
σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία της χώρας
τους, πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο σύµφωνα µε την Οδηγία
2014/24/ΕΕ και το Παράρτηµα XI αυτής.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό, αυτό δύναται να αντικατασταθεί µε δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, δηλώνοντας επίσης ότι η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά.
Κάθε Συµµετέχουσα εταιρεία, ή στην
π ε ρ ί π τ ω σ η
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, κάθε
εταιρία µέλος, πρέπει να υποβάλει:
Καταστατικό επικαιροποιηµένο σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης της
εταιρίας που συµµετέχει καθώς επίσης και
τα ακόλουθα:
α) Για εταιρείες που διέπονται από το
Ελληνικό ∆ίκαιο, πιστοποιητικό από το
Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) που ν’
αποδεικνύει τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία, το ισχύον καταστατικό, την τρέχουσα
σύνθεση του εν ενεργεία ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για ΑΕ και τον καθορισµό των
νόµιµων εκπροσώπων.
β) Για τις αλλοδαπές εταιρείες, αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν τα
πρόσωπα που εκπροσωπούν και
δεσµεύουν την εταιρεία.
Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση
που οι Συµµετέχουσες επικαλούνται και
κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής ή/και
της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής
ικανότητας Οικονοµικών Φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 79 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ,
θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα έγγραφα
που αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία πρέπει να
υποβάλει δήλωση ότι έχει µελετήσει και
αποδέχεται όλους τους όρους του ∆ιαγωνισµού και του συστήµατος της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία
είναι αληθή και γνήσια και ότι δεν υπάρχουν
λόγοι αποκλεισµού της, επιπλέον δε ότι σε
περίπτωση που αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος
(σε
περίπτωση
Κοινοπραξίας/Σύµπραξης κάθε εταιρεία
µέλος), πρέπει να υποβάλει έγγραφα που
θα αποδεικνύουν ότι:
(Α) (i) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί καµία
διαδικασία εις βάρος της για την κήρυξή της
σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή
άλλη παρόµοια κατάσταση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην εθνική Νοµοθεσία, ii)
δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, (iii) δεν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε σχετικό µε την πρακτική της ή την
επαγγελµατική της ακεραιότητα και συµπεριφορά·
(Β) το φυσικό πρόσωπο του Συµµετέχοντα
που είναι µέλος του διοικητικού οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης σε αυτό δεν
έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα
ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, ε) νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, στ) παιδική
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων·
(Γ) (i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της σχετικά µε τις πληρωµές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (ii) έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως
προς την πληρωµή φόρων σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστηµένη ή την ελληνική νοµοθεσία
στην περίπτωση που ήδη έχει αναπτύξει
δραστηριότητες στην Ελλάδα·
(∆) τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας µε
τελεσίδικη ισχύ που να αφορούν επιβολή
προστίµου για (i) 3 πράξεις «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας ή (ii) 2 πράξεις για αδήλωτη εργασία.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των
κριτηρίων επιλογής:
Κάθε Συµµετέχουσα εταιρεία ή στην
π ε ρ ί π τ ω σ η
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης κάθε
εταιρεία µέλος πρέπει να υποβάλει
-∆ηµοσιευµένα ή επικυρωµένα αντίγραφα
των ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος
κύκλος εργασιών της. Ο µέσος όρος του
ανωτέρω ετήσιου κύκλου εργασιών των
τριών (3) τελευταίων ετών, θα πρέπει να

είναι θετικός.
-Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά της
(συµπεριλαµβανοµένων των ποσών που
αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) για ελάχιστο ποσό 190.000€. Σε
π ε ρ ί π τ ω σ η
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, το
παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανότητας
θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα
µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των
κριτηρίων επιλογής:
1.Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δοµή, την οργάνωση και την υποδοµή της συµµετέχουσας, σύµφωνα µε
όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
2.Κατάλογο συµβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία 8 χρόνια,
σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ορίζονται στα
τεύχη της ∆ιακήρυξης.
3.Κατάλογο συµβάσεων που βρίσκονται
υπό εκτέλεση, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
4.Επί ποινή αποκλεισµού κάθε Συµµετέχουσα στο ∆ιαγωνισµό πρέπει:
i.να έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει
επιτυχώς αυτοτελώς ή ως µέλος
αναδόχου Κοινοπραξίας/Σύµπραξης/Ένωσης µε ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής
στην Κοινοπραξία/Σύµπραξη/Ένωση 50%
κατά την τελευταία πενταετία δύο (2)
αντίστοιχης φύσεως, µεγέθους και πολυπλοκότητας συστήµατα SCADA, εκ των
οποίων το ένα (1) τουλάχιστον να αφορά
σε δίκτυο αγωγών αερίου ή πετρελαίου,
µήκους κατ’ ελάχιστον 600km και τους
σταθµούς αυτού.
ii.να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την
τελευταία πενταετία τουλάχιστον µία (1)
σύµβαση τεχνικής υποστήριξης κα
συντήρησης του προσφερόµενου συστήµατος SCADA ή προηγούµενης έκδοσής
του.
Σε
περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης
η
ελάχιστη ως ανωτέρω απαιτούµενη εµπειρία µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα
µέλη αυτής.
5.Επί ποινή αποκλεισµού κάθε Συµµετέχουσα στο ∆ιαγωνισµό ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης
κάθε µέλος της, πρέπει να υποβάλει: i)
Πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το ISO 9001 ή
ισοδύναµά του ή αποδεικτικά στοιχεία διασφάλισης τήρησης ισοδύναµων µέτρων,
σύµφωνα µε το άρθρο 81 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι
σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς
ii) να υποβάλει πιστοποιητικά βιοµηχανικής
ασφάλειας ή έγγραφα από ανεξάρτητο
φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και
διαχείρισης κινδύνων για πληροφοριακά
συστήµατα που να αποδεικνύουν ότι το
προσφερόµενο σύστηµα SCADA ή µια
προηγούµενη έκδοσή του συµµορφώνεται
µε τα πρότυπα συστήµατα ασφάλειας βιοµηχανικού αυτοµατισµού και ελέγχου όπως
ISA/IEC – 62443, NIST SP 800-82 ή
ισοδύναµα.
6.Οι Συµµετέχουσες, θα πρέπει να υποβάλουν µε την τεχνική τους προσφορά
στοιχεία που αφορούν: α) Την Οργανωτική
διάρθρωση, β) Το Σχέδιο Εκτέλεσης, γ)
Το Προσχέδιο Εγχειριδίου Ποιότητας και
Σχεδίου Ποιότητας, δ) Στοιχεία για την
Μελέτη και την Προµήθεια των υλικών,
που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της
Προσφοράς, ε) Όποια άλλα στοιχεία θεωρεί ο Συµµετέχων σκόπιµο.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.4) Αντικειµενικοί κανόνες και κριτήρια συµµετοχής
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:
α)οικονοµικοί φορείς σύµφωνα µε την
Οδηγία 2014/25/ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη ή κατασκευή λογισµικού συστηµάτων SCADA που έχουν
συσταθεί σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία κράτους-µέλους της ΕΕ ή ΕΟΧ ή κράτους που
έχει υπογράψει µε την ΕΕ συµφωνία
σύνδεσης ή διµερή συµφωνία και επιτρέπεται η συµµετοχή τους σε ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς φορέων στον τοµέα του Φυσικού Αερίου και έχουν κεντρική διοίκηση ή
την έδρα τους σε κράτος-µέλος της ΕΕ, του
ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει µε
την ΕΕ συµφωνία σύνδεσης ή διµερή
συµφωνία η οποία επιτρέπει τη συµµετοχή
σε ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς Φορέων
στον τοµέα του Φυσικού Αερίου.
β)Κοινοπραξίες/Συµπράξεις/Ενώσεις
µεταξύ των ανωτέρω οικονοµικών
φορέων.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.

ΙΙΙ.1.6) Απαιτούµενες εγγυήσεις:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού
πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00€).
2. Για την υπογραφή της σύµβασης θα
κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το δέκα (10%) τοις
εκατό του συµβατικού τιµήµατος και σύµφωνα µε τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού.
3. Επιπλέον κρατήσεις ύψους δέκα τοις
εκατό (10%) επί των εκάστοτε τιµολογίων
πληρωµής, µε δυνατότητα αντικατάστασης
των κρατήσεων µε Εγγυητικές Επιστολές.
4. Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει
να εκδίδονται από τράπεζα που λειτουργεί
νόµιµα σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της
Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτος-µέλος της
Συµφωνίας για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, όπως
κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997(ΦΕΚ Α'
139), το οποίο έχει το δικαίωµα σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ή από το
TΜΕ∆Ε. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα
εκδοθούν στην ελληνική ή στην αγγλική
γλώσσα.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά
στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Ενδεχόµενοι τρόποι χρηµατοδότησης:
Από ιδίους πόρους και συγχρηµατοδότηση
από δηµόσια δαπάνη.
Η δηµόσια δαπάνη θα χορηγείται µέσω του
Π∆Ε και θα συγχρηµατοδοτείται εν µέρει
από εθνική συµµετοχή και εν µέρει από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στα πλαίσια της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Η σύµβαση
περιλαµβάνεται στο έργο "Έργα Πληροφορικής και Αναβάθµιση γραφικού περιβάλλοντος συστήµατος SCADA Κένρων
Ελέγχου" για το οποίο έχει γίνει αίτηµα
συγχρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ 20142020.
-Προκαταβολή έντοκος ύψους δέκα τοις
εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατος µε
κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα τεύχη του ∆ιαγωνισµού.
-Οι πληρωµές θα καταβάλλονται τµηµατικά,
µε την πρόοδο της σύµβασης, σύµφωνα
µε τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού..
ΙΙΙ.1.8) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει
ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο
θα ανατεθεί η σύµβαση:
-∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
έχουν Οικονοµικοί Φορείς ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συµπράξεις αυτών, υπό τις
προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο ΙΙΙ.1.4 ανωτέρω.
-Σε
περίπτωση
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, κατά
τη φάση υποβολής της προσφοράς αρκεί η
υποβολή προσυµφώνου σύστασης της
Ένωσης/Κοινοπραξίας, δεσµευτικό για τα
µέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την
υπογραφή της σύµβασης θα απαιτηθεί το
σύµφωνα µε το νόµο έγγραφο σύστασης
της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύµπραξης.
-Κάθε διαγωνιζόµενη Ένωση/Κοινοπραξία/Σύµπραξη οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των µελών που
την αποτελούν και το οποίο θα πρέπει να
έχει επί ποινή αποκλεισµού, ελάχιστο
ποσοστό συµµετοχής στην Ένωση/ Κοινοπραξία/Σύµπραξη πενήντα τοις εκατό
(50%).
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύµβαση
ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύµβασης:
Σύµφωνα µε όσα αναλυτικά ορίζονται στα
τεύχη του ∆ιαγωνσιµού.
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά µε το προσωπικό που αναλαµβάνει την εκτέλεση της
σύµβασης
Τµήµα IV: ∆ιαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Προµηθειών (GPA)
Η σύµβαση καλύπτεται από τη Συµφωνία
περί ∆ηµοσίων Προµηθειών: όχι
IV.2) ∆ιοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσµία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων
συµµετοχής
Ηµεροµηνία 29/06/2018
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες µπορούν να
υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συµµετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
∆ιάρκεια σε µήνες: 8 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών
Ηµεροµηνία: 29/06/2018
Τοπική ώρα: 12:30µ.µ.

Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359,
GR 152 31 Χαλάνδρι. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα
και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Εκπρόσωποι των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τα τεύχη της διακήρυξης.
Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις
Πρόκειται για επαναλαµβανοµένη δηµόσια
σύµβαση: όχι
VI.2) Πληροφορίες σχετικά µε τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3) Συµπληρωµατικές πληροφορίες:
1) Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διεξαγωγής διαγωνισµών
tenderONE της εταιρείας cosmoONE
(www.marketsite.gr).
Η επικοινωνία µε το ∆ΕΣΦΑ για θέµατα
σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό γίνεται αποκλειστικά µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
διεξαγωγής διαγωνισµών tenderONE
(www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης.
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας διεξαγωγής διαγωνισµών tenderONE, επιλέγοντας το
φάκελο του εν λόγω ∆ιαγωνισµού.
Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
γίνεται αδαπάνως και πραγµατοποιείται µε
την συµπλήρωση των απαιτούµενων
στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.cosmo-one.gr/register και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήµατος.
Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της
∆ιακήρυξης.
2) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται από το
Συµµετέχοντα ηλεκτρονικά, εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από το Συµµετέχοντα
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και σε κάθε
περίπτωση ισχύουν όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
3) Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισµό Ανάθεσης και Εκτέλεσης
Προµηθειών του ∆ΕΣΦΑ και το Νόµο
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), Βιβλίο ΙΙ. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη
της ∆ιακήρυξης.
4) Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της
Αθήνας. Οι διαφορές που αναφύονται κατά
τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού διέπονται από
το Νόµο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-082016), Βιβλίο ΙV.
5) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη
και τον ισχύοντα Κανονισµό Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Προµηθειών του ∆ΕΣΦΑ.
6) Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς του ∆ιαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
7) Οι Συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν έγγραφα σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών και δήλωση ότι δεν
είναι εξωχώριες και ότι δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις της παρ. 4 εδαφ. α του άρθρου 4
του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει, σύµφωνα
µε όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη
της ∆ιακήρυξης.
8) Σηµειώνεται ρητά ότι η Σύµβαση που θα
υπογραφεί, υπόκειται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν. 3310/2005
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του
από το Ν. 3414/2005. Επίσης ισχύουν οι
συνέπειες της συνδροµής ασυµβίβαστων
ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του ανωτέρω Νόµου.
9) Οι Συµµετέχοντες πρέπει σε κάθε
περίπτωση να υποβάλλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης.
VI.4) ∆ιαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες
προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198,
18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Τηλέφωνο:
+30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr, Φαξ:
+30 2132141229, ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο:
www.aepp-procurement.gr
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την (τις)
προθεσµία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ
147 Α’/08-08-2016), Βιβλίο ΙV: “ΕΝΝΟΜΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 22/05/2018.

θριάσιο-13

14-θριάσιο

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 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 Ασπροπύργου, 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 νεόδµητη πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη θέρµανση,
θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
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mini market.
6977982173

Τιµή συζητήσιµη.

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

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

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,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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, 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, µο-

νοκατοικία 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
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 ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 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 νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, 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

Ασπρόπυργος: πωλούνται 7,5
στρέµµατα θέση Κατσουλιέρη κοντά
στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη
κοντά στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977646768.

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ6986712390. Κα Βάσω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικήςΑττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ. 6994948553.

Ιδιωτικόςσεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και
υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει
τη φύλαξη χώρων και σπιτιών. Τηλ.
επικοινωνίας 6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.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 εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

Ζητείται 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

Ασπρόπυργος: πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοινωνίας: 6948560208
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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 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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
· Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι ΓυµνασίουΑπόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ
3DΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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Εξαιρείται ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας από την εφαρµογή
της 2ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων

Κανονικά µπορούν να εγγραφούν
στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς τα παιδιά
που είναι γεννηµένα το 2014.

Τ

α επιχειρήµατα και το δίκαιο αίτηµα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας κατανόησε η ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας και προχώρησε µε ειδική ρύθµιση στην εξαίρεση των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Μάνδρας από την εφαρµογή της 2ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης των νηπίων για το σχολικό έτος 2018-2019.
Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, ευχαριστεί προσωπικά τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο
Γαβρόγλου ο οποίος απέδειξε ότι κατανόησε τα προβλήµατα που θα δηµιουργούσε η εν λόγω
εφαρµογή.
«Ο υπουργός, κ. Γαβρόγλου, είναι ένας άνθρωπος µε ευρεία αντίληψη και δυναµική σκέψη.
∆εν ήταν δυνατό να µην αντιληφθεί πόσο επικίνδυνη και αδιανόητη θα ήταν η εφαρµογή της
2ετούς εκπαίδευσης των νηπίων την φετινή χρονιά.
Τόσο προσωπικά όσο και εκ µέρους όλων των γονιών, οι οποίοι είχαν σοβαρά θορυβηθεί
και εναντιωθεί σε µια τέτοια εξέλιξη, θέλω να ευχαριστήσω στον Υπουργό.», δήλωσε η κ. Κριεκούκη σχετικά µε το ζήτηµα.

