
ΚΚααττέέθθεεσσεε  ππρρόότταασσηη  µµοοµµφφήήςς  κκααττάά  ττηηςς  
κκυυββέέρρννηησσηηςς  ηη  ΝΝέέαα  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα  

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις 10:00 το πρωί στο Σύνταγµα για τη Μακεδονία 

ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Το προσφυγικό ζήτηµα βρίσκεται στο επίκεντρο του

πρώτου µέρους εκδηλώσεων, µε τις οποίες µας συστήνεται 
ο θεσµός από τις 15-24 Ιουνίου.

ΜΜννηηµµόόννιιοο  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς,,  ττρριιεεττοούύςς  δδιιάάρρκκεειιααςς
Υπέγραψαν ΕΛΠΕ και Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ    
ΤΤΟΟ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  ΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Ξεκινά η Κατάρτιση
Ωφελουµένων στο

πλαίσιο της Πράξης 
«Προώθηση της απασχόλησης 
ανέργων µέσω προγραµµάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα 
σε 34 ∆ήµους (Β’ Κύκλος)»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ,

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙσσεελλ..  1155

Στο κέντρο των
Άνω Λιοσίων
«έφτασε» το
Φυσικό Αέριο  

Αρ. Φύλλου 3455 Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

σσεελλ..    1166

σσεελλ..  33--44

σσεελλ..    22

σσεελλ..    99

ΑΑµµεεττάάββλληηττηη  σσττοο  2211,,22%%  ηη  
ααννεερργγίίαα  ττοο  αα''  ττρρίίµµηηννοο

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις
γυναίκες, στα άτοµα ηλικίας 15 - 19 ετών και σε όσους 

έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις ∆ηµοτικού. σσεελλ..    22



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������
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Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα 
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Παγκάλου & Χατζηδάκη, 2105546444
Μάνδρα

Ρούτης Κων σταν τίν ος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 
Μεγάλου Αλεξάν δρου 61, 2102484258

Αχαρν ές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας

237-239, Αχαρν ές - Κόκκιν ος Μύλος, 
2102316737

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ., Φυλής 1 & Πύλου, 

- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις              

Η θερµοκρασία από 19 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αυγουστίνος, Αυγουστίνα

Αύγουστος, Αυγούστα,Ιερώνυµος,
Γερώνυµος, Ιερονύµη,Μόνικα, Μόνα

Μ
ε εντατικούς ρυθµούς προχωρά,
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, η

υλοποίηση του µεγάλου έργου υποδοµής για
την εγκατάσταση των αγωγών του Φυσικού
Αερίου στο ∆ήµο Φυλής. Τα συνεργεία της
εργολήπτριας εταιρείας έφτασαν ήδη έξω
από το ∆ηµαρχείο των Άνω Λιοσίων και είναι
θέµα λίγων ηµερών η τοποθέτηση των
αγωγών. 
Την ικανοποίηση του για την ταχύτατη πορ-
εία υλοποίησης του έργου εκφράζει ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ο οποίος
τονίζει : «Φέραµε το φυσικό αέριο στην καρ-
διά της πόλης και συνεχίζουµε µέχρι να καλ-
υφθούν όλα τα δηµοτικά κτίρια, εξέλιξη που
θα ωφελήσει ουσιαστικά και τους κατοίκους
που επιθυµούν να συνδεθούν». 

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε µε επιτ-
υχία και είναι πλέον συνδεδεµένα µε το
δίκτυο φυσικού αερίου το κολυµβητήριο
των Άνω Λιοσίων και το συγκρότηµα των
σχολείων στον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή το
Α΄ Λύκειο, το  Α’  Γυµνάσιο, το 4ο ∆ηµο-
τικό, το 3ο  Νηπιαγωγείο  και το Κλειστό
Γυµναστήριο.
«Η δεύτερη φάση του έργου, που είναι

σε εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθ-
εί τις επόµενες ηµέρες, θα συνδέσει µε
τον αγωγό φυσικού αερίου το ∆ηµαρχείο
Φυλής στα Άνω Λιόσια, το κτίριο πλησίον
του ∆ηµαρχείου (Πέτρου Λιόσια & ∆ηµα-
ρχείου) που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος για τις
ανάγκες του, και το ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων»
σηµειώνει ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών
έργων Θανάσης Σχίζας. 

ΑΑµµεεττάάββλληηττηη  σσττοο  2211,,22%%  ηη  
ααννεερργγίίαα  ττοο  αα''  ττρρίίµµηηννοο

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται 
στις γυναίκες, στα άτοµα ηλικίας 15 - 19 ετών και σε όσους 

έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις ∆ηµοτικού.

Στο 21,2% διαµο-
ρφώθηκε η ανε-

ργία στην Ελλάδα το
α' τρίµηνο του 2018,
όσο ήταν και το δ'
τρίµηνο του 2017,
σύµφωνα µε τα
στοιχεία που δηµο-
σιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ο αριθµός των

απασχολουµένων
ανήλθε σε 3.723.760
άτοµα και των ανέρ-
γων σε 1.001.191
άτοµα. 
Η απασχόληση

µειώθηκε κατά 0,3%,
σε σχέση µε το
π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο
τρίµηνο και αυξήθηκε κατά 1,8%, σε σχέση µε το
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, ενώ
ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 0,6%, σε
σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε
κατά 10,2%, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο
του προηγούµενου έτους.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα υψηλό-

τερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις

γυναίκες, στα άτοµα ηλικίας 15 - 19 ετών, στη ∆υτι-
κή Μακεδονία και στα άτοµα που έχουν ολοκ-
ληρώσει έως λίγες τάξεις ∆ηµοτικού.
Το µεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναµικού

παρατηρείται στους άνδρες, στα άτοµα ηλικίας 30
- 44 ετών, στο Νότιο Αιγαίο, στα άτοµα που έχουν
ολοκληρώσει µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση και
στα άτοµα ξένης υπηκοότητας.

Στο κέντρο των Άνω Λιοσίων «έφτασε» το Φυσικό Αέριο  
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Το Φεστιβάλ «Συνοικισµός» είναι η πρώτη
µεγάλη δράση της ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 20121, που
φιλοδοξεί να µετατρέψει την περιοχή σε

τόπο συνάντησης, προβληµατισµού και ανταλλαγής
γύρω από σηµαντικά κοινωνικά και πολιτικά φαινό-
µενα της εποχής µας µε κύριο όχηµα τις σύγχρονες
παραστατικές τέχνες. Το προσφυγικό ζήτηµα βρίσκε-
ται στο επίκεντρο του πρώτου µπουκέτου
εκδηλώσεων, µε τις οποίες µας συστήνεται ο θεσµός
από τις 15-24 Ιουνίου.

Το θέµα είναι σχεδόν αυτονόητο, αν δει κανείς
προσεκτικότερα την ιστορία της περιοχής: Η ίδια η
πόλη είναι «παιδί» προσφύγων από την Μικρά Ασία.
∆ηµιουργήθηκε το 1924 – 25, για να στεγάσει τους
2500 περίπου ανθρώπους που έφτασαν εδώ το
1922 και τα επόµενα χρόνια µε τις αναγκαστικές
µετακινήσεις πληθυσµών ανάµεσα στην Ελλάδα και
την Τουρκία.

H Κέλλυ ∆ιαπούλη, καλλιτεχνική διευθύντρια της
Ελευσίνας 2021, που επιµελήθηκε το πρόγραµµα
επισηµαίνει: «Τα έργα προσκαλούν τον επισκέπτη σε
µια βιωµατική εµπειρία, που λαµβάνει χώρα όχι σε
συµβατικούς πολιτιστικούς χώρους, αλλά σε δηµό-
σιους και ιδιωτικούς χώρους της περιοχής. 

Το Φεστιβάλ επενδύει σε πρωτότυπα site specific
έργα, που αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες ιστορίες των
ανθρώπων και όψεις της περιοχής αλλά και σε µακρ-
οχρόνια residencies, που προσφέρουν στους καλλι-
τέχνες αλλά και στους κατοίκους τον απαραίτητο
χρόνο και χώρο για να γνωριστούν και εν τέλει να
συνυπάρξουν».

Το πρόγραµµα ξεκινά µε τις ∆ιαδροµές στις Ρίζες
#2 // Routes On Roots #2, ένα καλωσόρισµα στο
Συνοικισµό από τους ίδιους τους κατοίκους, προϊόν
συνεργασίας του Ευριπίδη Λασκαρίδη µε το Σύλλογο
Μικρασιατών Ελευσίνας. 

Στη συνέχεια, η Γιολάντα Μαρκοπούλου και η
οµάδα Station Athens µε τους Χαλίλ Αλιζάντα, Χοσέ-
ιν Αµιρί, Ραµζάν Μοχάµαντ, Ρεζά Μοχαµαντί και
Αϊντίµ Τζοϊµάλ φέρνουν στιγµιότυπα της ζωής τους
από την Τεχεράνη, το Μπαγκλαντές, την Καµπούλ,
το Καράτσι και την Αθήνα στα σπίτια και τους δρό-
µους του Συνοικισµού στη site-specific παράσταση
Ε_ΦΥΓΑ.

συνεχίζεται στη σελ. 4

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ::  118822  ∆∆ηηµµόόττεεςς  κκάάθθεε  ηηλλιικκίίααςς  
έέλλααββαανν  δδωωρρεεάάνν  γγννώώσσεειιςς  σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ΜΜάάθθηησσηηςς  
ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν

– Ο νέος κύκλος µαθηµάτων ξεκινά τον Σεπτέµβρη

Ολοκληρώθηκε η 4η εκπαιδευτική
σειρά µαθηµάτων για τα Τµήµατα
βασικής και προχωρηµένης γνώσης
που µε πρωτοβουλία του Προέδρου
της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτρο-
πής Νίκου Χατζητρακόσια, πραγµα-
τοποιούνται στο Κέντρο Μάθησης
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που λει-
τουργεί σε κατάλληλα διαµορφωµένη
αίθουσα στο του 1ου Γυµνασίου Άνω
Λιοσίων.

Όπως ο ίδιος αναφέρει «Κατά το
πρώτο έτος λειτουργίας του Κέντρου
Μάθησης παρακολούθησαν δωρεάν

συνολικά 182 δηµότες οιασδήποτε
ηλικίας και µε την κατάλληλη εκπαίδευση
και προετοιµασία οι περισσότεροι του
τµήµατος προχωρηµένης γνώσης απέκ-
τησαν µε εξετάσεις πτυχίο ECDL.
Γεγονός, που δικαιώνει απόλυτα τόσο
τους ίδιους όσο και τον ∆ήµο Φυλής που
µε συντονισµένες προσπάθειες
προχώρησε στη ίδρυση και λειτουργία
του Κέντρου».

«Σας ευχαριστούµε πολύ για την εµπι-
στοσύνη σας Συνεχίζουµε µε συνέπεια κι
αποτελεσµατικότητα.» καταλήγει ο Νίκος
Χατζητρακόσιας µαζί µε τις θερµές ευχές
του για ένα καλό καλοκαίρι.

Τα µαθήµατα θα συνεχισθούν από τον
Σεπτέµβρη 2018. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία της Β/Βθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Φυλής
(Αχαρνών 61-63, πρώην κτίριο της ∆ΟΥ Άνω Λιοσίων τηλ. 2131603418).

ΑΑΣΣΦΦΥΥΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  
χχρροοννοοδδιιααγγρράάµµµµαατταα  γγιιαα  ττοο

ΘΘρριιάάσσιιοο  ΑΑ’’  κκααιι  ΒΒ’’  
έέθθεεσσαανν  οοιι  ΘΘεεσσµµοοίί

ΑΑσφυκτικά χρονοδιαγράµµατα για το Θριάσιο Α’ και
Β’ έθεσαν οι Θεσµοί, όπως περιγράφονται στην 4η
αναθεώρηση του ESM Programme.

Για το Θριάσιο εµπορευµατικό κέντρο των 588 στρεµµά-
των, οι Θεσµοί υποστηρίζουν ότι, έως τα τέλη Ιουνίου, θα
πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή η σύµβαση παραχώρη-
σης.

Υπενθυµίζεται ότι για το Θριάσιο Ε/Κ ανάδοχος έχει ανακ-
ηρυχτεί η κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair για περίοδο 60
ετών.

Αντίστοιχα, για το Θριάσιο Β’ των 1.600 στρεµµάτων, το
οποίο θα κατασκευαστεί µέσω Σ∆ΙΤ, οι Θεσµοί υπο-
στηρίζουν ότι τα τεύχη προκήρυξης του διεθνούς διαγωνι-
σµού θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ    
ΤΤΟΟ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  ΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ

ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ
ΜΜΕΕΣΣΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ

Το Κίνηµα Χωρίς µεσάζοντες του ∆ήµου Ελευσίνας
προχωρά στην 36η ∆ράση του το Σάββατο 16 Ιου-
νίου, στο χώρο απέναντι από το κτίριο της Περιφέρ-

ειας, και ώρες οκτώ το πρωί έως µία το µεσηµέρι. 
Στον ίδιο χώρο θα γίνει και δωρεάν διανοµή φυτών από

το φυτώριο της υπηρεσίας πρασίνου.
Θα διατεθούν αγροτικά προϊόντα καθώς και ελαιόλαδο,

τσίπουρο, ξύδι , µέλι τυριά κι άλλα πολλά 

ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Το προσφυγικό ζήτηµα βρίσκεται στο επίκεντρο του πρώτου µέρους
εκδηλώσεων, µε τις οποίες µας συστήνεται ο θεσµός από τις 15-24 Ιουνίου.
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Από την άλλη όχθη της Μεσογείου, το Λίβανο, η
Τάνια Ελ Κουρί, εξέχουσα περίπτωση της σύγχρον-
ης Live Art, δηµιουργεί µία ιδιότυπη συνάντηση ανά-
µεσα σε έναν πρόσφυγα και ένα θεατή, µε τίτλο Ως
Εκεί Που Φτάνουν Τα ∆ακτυλικά Μου Αποτυπώµατα.
Επίσης από το Λίβανο, οι Dictaphone Group παρου-
σιάζουν τη βιωµατική εγκατάσταση Ιστορίες Καταφυ-
γίου, που στηρίζεται σε τρία βίντεο που δηµιούργ-
ησαν σε συνεργασία µε µία οµάδα Σύρων προ-
σφύγων στο Μόναχο.

Τέλος, τη θεµατική του προσφυγικού ολοκληρώνει
η έκθεση του Ιταλού εικαστικού Alfredo Romano
ΣΧΙΣΜΕΣ – ΣΥΡΡΑΦΕΣ, Η αιωνιότητα είναι το αντίθ-
ετο του αφανισµού.

Η εφήµερη φωτιστική εγκατάσταση “Φωτοσύναξη”

της οµάδας Beforelight, έρχεται να «ταράξει» αισθητικά το άδειο οικόπεδο επί της οδού ∆αρδανελίων και να
το επανατοποθετήσει ως ένα ευέλικτο κέντρο συνάθροισης στο χάρτη της Ελευσίνας, που διαµορφώνεται ανά-
λογα µε τις ανάγκες των χρηστών του. Εδώ η Λένα Κιτσοπούλου και οι συνεργάτες της προσκαλούν το κοινό
σε µια βραδιά µε ρεµπέτικα και λαϊκά τραγούδια, ενώ κάθε απόγευµα πραγµατοποιείται το Καφενείο η
Β(β)ουλή, µια σειρά συζητήσεων µε τη συµµετοχή θεωρητικών από διάφορους χώρους και κατοίκων του
Συνοικισµού, που επιµελήθηκε η Μυρσίνη Ζορµπά.

Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ ολοκληρώνεται µε µια σειρά παράλληλων δράσεων όπως εργαστήρια για παι-
διά και µεγάλους, περιπάτους στο Συνοικισµό, επισκέψεις στο Μουσείο Μικρασιατών Ελευσίνας, συναυλίες
στην Πλατεία Λαού µε την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής και το πρότζεκτ Home New Home,
µία σειρά ντοκιµαντέρ που δηµιουργήθηκαν από πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιορδανία, το Λίβα-
νο και την Παλαιστίνη και αφηγούνται τις προσωπικές ιστορίες αυτών των ανθρώπων.

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας θα ξεκινήσει σήµερα
στις 10:00 το πρωί στο Σύνταγµα για τη Μακε-
δονία, από την Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότ-
ητα της Μακεδονίας.
Η επιτροπή καλεί όλους τους Έλληνες στη συγκέν-
τρωση στο Σύνταγµα. Στην ίδια συγκέντρωση δια-
ρκείας αναµένεται το Σάββατο, στις 20:00 το
βράδυ, να µιλήσει -όπως χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται- µια εµβληµατική προσωπικότητα.
Παράλληλα, η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότ

ητα της Μακεδονίας προετοιµάζει τη διαδήλωση
στις Πρέσπες ενάντια στην υπογραφή της συµφ-
ωνίας για το όνοµα «Βόρεια Μακεδονία» από τους
πρωθυπουργούς Ελλάδας και Σκοπίων.

Η ηµέρα και η ώρα της συγκέντρωσης θα ανακοι-
νωθούν όταν υπάρξει και η οριστικοποίηση της
ηµέρας και της ώρας συνάντησης Τσίπρα – Ζάεφ.
Από τώρα ωστόσο έχει προσδιοριστεί ως τόπος
της συγκέντρωσης η πλατεία του χωριού Λαιµός.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
��� ��������� ��� Πανόραµα

Παραδοσιακών χορών το
Σάββατο 16 Ιουνίου 2018
στο ΠΑΛΑΤΑΚΙ Χαϊδαρίου 

και ώρα 20.15

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
Συγκέντρωση για τη Μακεδονία στο Σύνταγµα

ΤΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΜΟΙ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΥΠΕΣ:Κατανοµή 
106.669.018,49 ευρώ 

στους δήµους από ΚΑΠ
Κατανέµεται, από τον λογαριασµό του Υπο-

υργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεν-
τρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», ποσό
106.669.018,49 €, το οποίο αποδίδεται ως έκτη
(ΣΤ΄) τακτική επ ιχορήγηση έτους 2018 σε
όλους τους ∆ήµους της Χώρας, σύµφωνα µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου
Σκουρλέτη.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 245.941,36 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 784.860,60
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 375.843,12
ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 163.865,93
ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 280.177,81
ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 410.564,45
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ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  

γγιιαα  ττοο  ««∆∆ιιεευυρρυυµµέέννοο  
ΚΚέέννττρροο  ΝΝεεόόττηηττααςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν»»  

Τ
ην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλο-

ποίηση της πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ
∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)» στο

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09,
του ∆ήµου Αχαρνών, που εδρεύει στον ∆ήµο
Αχαρνών

Ηµεροµηνία υποβολή αιτήσεων από
13/6/2018 έως 22/6/2018

Περίεργο περιστατικό: ΠΠυυρροοββόόλληησσαανν  µµεε  
ααεερροοββόόλλοο  εεννααννττίίοονν  λλεεωωφφοορρεείίοουυ
Αν αστάτωση προκλήθηκε στον  οδηγό

και τους επιβάτες εν ός αστικού λεωφορ-
είου , στο κέν τρο της Αθήν ας.

Λίγο µετά τις 12 το µεσηµέρι, οδηγός
του αστικού λεωφορείου της γραµµής
891 που εκτελούσε το δροµολόγιο Αιγά-
λεω-Αττική και εν ώ βρισκόταν  στο κέν -
τρο της Αθήν ας, στη συµβολή των  οδών
Λιοσίων  και Αγίου Μελετίου, αν τιλήφθη-
κε θόρυβο στο παρµπρίζ του και είδε
τρεις οπές, µε αποτέλεσµα ν α εν ηµε-
ρώσει την  Αστυν οµία.

Από πλευράς των  Αρχών  θεωρείται
πως πρόκειται για βολές από αεροβόλο, από τις οποίες ευτυχώς δεν  τραυµατίστηκε ο οδηγός
ή κάποιος επιβάτης και για το περιστατικό διεν εργείται έρευν α.

Καταγγελία «σοκ» για βιασµό στη Χασιά – Αναζητείται ο δράστης!

Έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψη 58χρονου άνδρα διεξήγαγε  τις τελευταίες ώρες η
αστυνοµία, µετά τις κατηγορίες µιας  κοπέλας ότι έπεσε θύµα βιασµό στη Χασιά, το βράδυ της  11ης
Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας οδήγησε την κοπέλα µε το αυτοκίνητό του στους
πρόποδες της Πάρνηθας στη Φυλή Αττικής (Χασιά) όπου ασέλγησε πάνω της, βιάζοντάς την πολλές
φορές.

Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία, ο φερόµενος ως δράστης (ο οποίος βάσει της καταγγελίας της
κοπέλας την οδήγησε µε τη βία στο αυτοκίνητό του) και η νεαρή γυναίκα δεν ήταν άγνωστοι, καθώς
στο παρελθόν διατηρούσαν ερωτικό δεσµό.Ο άνδρας είναι γνωστός στην αστυνοµία, και όπως ανα-
φέρουν οι αρχές, είναι θέµα χρόνου η σύλληψη του.

Οι νέοι Έλληνες στρέφουν 
την πλάτη τους στη θρησκεία

Στη δεύτε-
ρη θέση των
χωρών µε τη
µ ε γαλύ τε ρ η
διαφορά ανά-
µεσα στους
νέους και
τ ο υ ς
µεγαλύτερους
όσον αφορά
τα θέµατα
π ί σ τ η ς

βρίσκεται η Ελλάδα σύµφωνα µε έρευνα του ινι-
στιτούτου Pew.

Μόνο η Πολωνία έχει µεγαλύτερο ποσοστό
στη διαφορά ανάµεσα στην ηλικιακή οµάδα 18-
39 ετών και την οµάδα των άνω των 40.

Την πρώτη πεντάδα µε χώρες στις οποίες η
ποσοστιαία διαφορά ξεπερνά το 20%
συµπληρώνουν η Χιλή, η Ρουµανία και η Πορ-
τογαλία.

Είναι εντυπωσιακό, δε, ότι στο σύνολο των
106 χωρών στις οποίες διεξήχθη η έρευνα,

µόνο σε δύο – στη Γεωργία και τη Γκάνα – η
οµάδα 18-39 ετών έδωσε περισσότερες καταφα-
τικές απαντήσεις στο ερώτηµα «αν η θρησκεία
είναι σηµαντική για εσάς».

Συνολικά σε 46 χώρες η θρησκεία δεν φαίνε-
ται να παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο στα άτοµα
ηλικίας 18-39 ετών ενώ υπάρχουν και 58 χώρες
που υπάρχει «ισοπαλία» ανάµεσα στις δύο ηλι-
κιακές οµάδες.

Σύµφωνα µε τους συντάκτες της έρευνας µε
τίτλο The Age Gap in Religion Around the
World, η πιο απλή εξήγηση για την εικόνα αυτή
είναι ότι «οι νέες 

γενιές γίνονται όλο και λιγότερο θρησκόλ-
ηπτες όσο υπάρχει οικονοµική ανάπτυξη –
καθώς η καθηµερινή επιβίωση είναι µικρότερη
και τα τραγικά γεγονότα λιγότερο συχνά. Με βάση
αυτό το σκεπτικό σε µια σταθερά αναπτυσσόµενη
κοινωνία κάθε γενιά θα γίνεται λιγότερο θρη-
σκόληπτη σε σχέση µε τις προηγούµενες».

Άλλες αιτίες, σύµφωνα µε τους συντάκτες,
είναι η καλύτερη εκπαίδευση αλλά και η τάση
των ανθρώπων να προσεγγίζουν περισσότερο
τη θρησκεία όσο πλησιάζουν προς το βιολογικό
τους θάνατο.

Συνάντηση Πατούλη Συνάντηση Πατούλη 
µε Βίτσα-Μπαλάφαµε Βίτσα-Μπαλάφα

Ο
ι τρόποι ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στη
διαχείριση των προσφυγών-µεταναστών απασχόλ-
ησαν τη συνάντηση εργασίας που πραγµατο-

ποίησαν στις 12 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης
και µέλη του ∆Σ της Ένωσης µε τον υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής ∆. Βίτσα και τον Υφ. Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ.
Μπαλάφα.

Από την πλευρά της ΚΕ∆Ε στη συνάντηση µετείχαν τα µέλη
του ∆Σ Απ. Κοιµήσης, ∆. Μπίρµπας και Μ. Αγγελόπουλος.

Η συζήτηση εστιάστηκε στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες
που θα µπορούσαν να υποστηριχθούν από την Τοπική Αυτο-
διοίκηση µε τα απαιτούµενα χρηµατοδοτικά εργαλεία, προκει-
µένου να γίνει ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη η διαδικασία
διαχείρισης των προσφύγων- µεταναστών στη χώρα.

Παράλληλα από την πλευρά της ΚΕ∆Ε υπογραµµίστηκε η
ανάγκη αποσυµφόρησης των νησιών, επισηµαίνοντας τους
κινδύνους και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και στον
τουρισµό.

Ζήτησαν επίσης τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για
τους πρόσφυγες και µετανάστες που βρίσκονται στα νησιά και
αναλογική κατανοµή τους, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
ευρωπαϊκό.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε επισήµανε πως οι ∆ήµοι στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων και έκαναν το καθήκον τους
σηκώνοντας στις πλάτες τους το κύριο βάρος της προσφυγι-
κής κρίσης. Παράλληλα υπογράµµισε την ανάγκη ενός σοβαρ-
ού αναπτυξιακού και κοινωνικού προγράµµατος για την
καλύτερη διαχείριση των προσφύγων-µεταναστών αλλά και για
την αντιστάθµιση της µεγάλης ζηµιάς που έχουν υποστεί εδώ
και δύο χρόνια οι τοπικές κοινωνίες και οι οικονοµίες, εξαιτίας
της αναποτελεσµατικής αντιµετώπισης από πλευράς των
εθνικών και διεθνών αρχών».

Σε δηλώσεις του αµέσως µετά τη συνάντηση τόνισε τα εξής:
« Με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταναστευτικής

Πολιτικής είχαµε µία ιδιαίτερα εποικοδοµητική συζήτηση για το
πώς η Αυτοδιοίκηση θα µπορέσει να συνεχίσει να στηρίζει µε
αποτελεσµατικότητα τη διαδικασία διαχείρισης των προ-
σφύγων, µε προτεραιότητα τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίω-
σης τους αλλά και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Κατά τη συζήτηση επισηµάναµε πως οι ∆ήµοι έχουν πλέον την
εµπειρία και την τεχνογνωσία να συµβάλλουν στην εθνική
προσπάθεια. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθ-
ούν στην Αυτοδιοίκηση οι αρµοδιότητες και οι πόροι που απαι-
τούνται, προκειµένου οι όποιες προσπάθειες γίνονται να έχουν
ουσιαστικό αντίκρισµα».
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Με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου συναντήθηκε ο
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών συζήτησε µε τον Αρχηγό του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ενδεχόµενα συνερ-
γασίας µε τον ∆ήµο Αχαρνών, αξιοποιώντας την Αερο-
πορική Βάση στη ∆εκέλεια, η οποία βρίσκεται στα διοικ-
ητικά όρια του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου ανέλαβε
καθήκοντά Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας τον
Ιανουάριο 2017, έχοντας την ευθύνη για την οργάνωση,
στελέχωση, εξοπλισµό, εκπαίδευση, αξιολόγηση και
ετοιµότητα του συνόλου του στρατιωτικού και πολιτικού
προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας. 

Μετά το πέρας της συνάντησης του µε τον Αρχηγό του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο
Χριστοδούλου ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ

σαβός δήλωσε: "Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστο-
δούλου έχει καταγράψει µια αξιόλογη πορεία στην
Ελληνική Πολεµική Αεροπορία, καθώς έχει υπηρετήσει
µε συνέπεια, υψηλό φρόνηµα και αποτελεσµατικότητα,
σε διάφορες επιτελικές θέσεις υψηλών απαιτήσεων. 

Πρόκειται για ένα διαπρεπές στέλεχος των Ελληνικών
Ένοπλων ∆υνάµεων, για τον οποίο γνωρίζουµε τη δυνα-
µική του αλλά και την κοινωνική του ευαισθησία από τη
θητεία του ως ∆ιοικητής της ∆ιοίκησης Αεροπορικής
Υποστήριξης (∆ΑΥ) στη ∆εκέλεια. Με αυτά τα χαρακτηρ-
ιστικά προσβλέπουµε στην περαιτέρω συνεργασία µας
µε την Πολεµική Αεροπορία σε εκπαιδευτικά και επιµορ-
φωτικά θέµατα, όπως η ανάδειξη του Μουσείου της
Πολεµικής Αεροπορίας που εδρεύει στην Αεροπορική
Βάση ∆εκέλειας στο Τατόι, αλλά και σε θέµατα που
προάγουν το κοινωνικό πρόσωπο της Πολεµικής Αερο-
πορίας."

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον Αρχηγό
του Γενικού Επιτελείο Αεροπορίας

Περαιτέρω συνεργασία  σε εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά θέµατα, όπως η
ανάδειξη του Μουσείου της Πολεµικής Αεροπορίας που εδρεύει στο Τατόι

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρ-
ων και ο Σύλλογος Επιστηµόνων
Μεγάρων έχουν τη χαρά να σας
προσκαλέσουν στον εορτασµό της
Ευρωπαϊκής Ηµέρας Μουσικής, την
Πέµπτη 21 Ιουνίου στον αύλειο χώρο
του Μουσείου.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ηµέρας Μουσικής διοργανώνεται, µε
τη στήριξη του ∆ήµου Μεγαρέων,

συναυλία Κλασσικής Μουσικής µε
τους Duo Arioso (Σοφία Μαυρο-
γενίδου φλάουτο και Άρης Χατ-
ζησταύρου κιθάρα), τον Σπύρο
Παπανικόλα (κιθάρα) και την Ρένα
Χατζοπούλου  (πιάνο).

Ώρα έναρξης 21:00
Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες: 22960 22426/22960

81771

ΣΣχχεεδδόόνν  220000  κκιιλλάά  ααννθθρρώώππιιννηηςς  
ρρύύππααννσσηηςς  ««έέββγγααλλαανν»»  
δδύύττεεςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Σε συνεργασία µε την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ο Όµιλος
Αυτοδυτών Λουτρακίου καθάρισε το βυθό στον λιµενίσκο της Α.Ε.Ν. Ασπρ-

οπύργου.
Απολογισµός κατάδυσης 194 κιλά ή 454 τεµάχια ανθρώπινης ρύπανσης! Πλαστικά

µπουκάλια, κουτάκια αλουµινίου, καπάκια καφέ, σακούλες, πλαστικά ποτήρια, κοµ-
µάτια πλαστικό, µεταλλικές καρέκλες + σκαµπό κλπ . Η οµάδα απαρτιζόταν από 5
δύτες, 3 στην ξηρά και στρατιωτικό προσωπικό Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής της Ακαδηµίας.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα 
«Θαλάσσια Μπάνια»

στον Οργανισµό Άθλησης και 
Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης

Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου

••  ΚΚααθθηηµµεερριιννάά  κκααιι  σστταα  33  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Πρόεδρος του
Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας, κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµερώνει
τους ενδιαφερόµενους ότι, ξεκίνησαν οι εγγραφές
για το Πρόγραµµα «Θαλάσσια Μπάνια», που θα
αρχίσει στις 2 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 28
Ιουλίου 2018. 
Όσοι, επιθυµούν να δηλώσουν συµµετοχή, στο εν

λόγω Πρόγραµµα, θα πρέπει να προσέλθουν στη
Γραµµατεία και των τριών (3) ΚΑΠΗ του ∆ήµου
Ασπροπύργου,( Κέντρο, Παραλία, Γκορυτσά), µαζί
µε την κάρτα µέλους έως τις 27 Ιουνίου 2018. 
Το Πρόγραµµα θα υλοποιείται έξι (6) ηµέρες την

εβδοµάδα και το κόστος θα είναι τρία (3) ευρώ την
ηµέρα. 
Αν κάποιος,  δεν έχει προµηθευτεί την κάρτα µέλο-
υς, µπορεί να απευθυνθεί στις Γραµµατείες των
ΚΑΠΗ, αλλά και στα τηλέφωνα, 210 5577862,
2105598125, 2105573549.     

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής 
στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού

Μουσείου Μεγάρων  



ΠΠόόττεε  θθαα  ππλληηρρωωθθοούύνν  
οοιι  σσυυννττάάξξεειιςς  ΙΙοουυλλίίοουυ,,  

ααννάά  ΤΤααµµεείίοο

Από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου θα πληρ-
ωθούν οι συντάξεις µηνός Ιουλίου 2018 απο
όλα τα Ταµεία µε την αρχή να γίνεται από τους

συνταξιούχους των ΙΚΑ και ∆ηµοσίου.
Συγκεκριµένα, οι ηµεροµηνίες πληρωµής ανά Ταµείο

είναι οι εξής: 
Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου 2018

στις 29 Ιουνίου 2018 ηµέρα Παρασκευή
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου 2018 στις

29 Ιουνίου 2018 ηµέρα Παρασκευή
Για τα υπόλοιπα Ταµεία οι συντάξεις του Ιουλίου 2018

θα πληρωθούν ως εξής:
Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου 2018 στις

29 Ιουνίου 2018 ηµέρα Παρασκευή
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου 2018 στις

02 Ιουλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου 2018 στις

02 Ιουλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα
Τα υπόλοιπα ταµεία του Υπουργείου Εργασίας θα

καταβάλλουν τις συντάξεις Ιουλίου 2018 στις 29 Ιουνίου
2018 ηµέρα Παρασκευή.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων ∆υνάµεων, Σωµά-
των Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώµατος του Ιουλίου
2018 θα καταβληθούν στις 29 Ιουνίου 2018 ηµέρα Παρ-
ασκευή.

Επικουρικές Συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) Ιουλίου 2018 –
Πληρωµή στις 03 Ιουλίου 2018 ηµέρα Τρίτη.
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Το Τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας  την Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018 παρουσίασε στον
υπαίθριο χώρο του νεοκλασικού «Λυκίσκος» (Επί των Οδών Καραϊσκάκη και Λάσκου), την οµαδική έκθεση του
εργαστηρίου ζωγραφικής, µε τίτλο «Μικρές εκµυστηρεύσεις της Ελευσίνας», µε δεκάδες αντιπροσωπευτικά έργα
παιδιών, εφήβων, ενηλίκων.

Την ευθύνη και διδασκαλία του εργαστηρίου ζωγραφικής για την περίοδο 2017-2018 είχε ο καθηγητής κ.
Γεράσιµος Θωµάς.

Περίπου 140 έργα ήταν τοποθετηµένα µε αρµονικό τρόπο, φωτισµένα µε µικρούς λαµπτήρες ,οι οποίοι προ-
σέδιδαν ιδιαίτερο κάλος και οµόρφυναν τον χώρο.

Εκτέθηκαν στον χώρο για δύο ηµέρες και είχαν την δυνατότητα να τα απολαύσουν µαθητές ,γονείς και φίλοι της ζωγραφικής. Όλοι οι µαθητές παρέλαβαν µε
χαρά τα αναµνηστικά της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον καθηγητή του εργαστηρίου κ. Γεράσιµο Θωµά, σε όσους έλαβαν µέρος µε πίνακες ζωγραφικής και θερµές ευχαριστίες για την
φιλοξενία στον χώρο. 

«Μικρές εκµυστηρεύσεις της Ελευσίνας», µε δεκάδες 
αντιπροσωπευτικά έργα παιδιών & εφήβων της Ελευσίνας 
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Τ
ο Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισµού 2018 σηµατο-
δοτεί τη λήξη της περιόδου του Προγράµµατος
"’Άθληση για Όλους 2017-2018", που υλοποιεί η

∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.), µε τους αθλ-
ητές και τις αθλήτριες των τµηµάτων του Προγράµµατος,
να παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό πρόγραµµα αθλητικών
επιδείξεων. 

Το Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισµού 2018 είναι µια Αθλ-
ητική Γιορτή, όπου µικροί και µεγάλοι αθλητές έσµιξαν
και πρόσφεραν πλούσιο θέαµα, εκτελώντας άψογα και
µε µεγάλο ενθουσιασµό τα προγράµµατά τους, υπό την
καθοδήγηση των γυµναστών τους και καταχειροκρο-
τούµενοι από εκατοντάδες θεατές. 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών
(∆Η.Φ.Α.) κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης, στον σύντοµο χαιρε-
τισµό του στην εκδήλωση, έκανε λόγο για την τεράστια
προσπάθεια των εργαζοµένων και των γυµναστών στη
∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.), η οποία προ-
σπάθεια έχει απτό αποτέλεσµα και δίνει την ευκαιρία σε
εκατοντάδες παιδιά να ασχοληθούν συστηµατικά µε το
αγαπηµένο τους άθληµα και να βιώσουν τα, σωµατικά,
πνευµατικά και κοινωνικά, οφέλη του Αθλητισµού. Ενώ
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους γονείς των παιδιών
που ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τα παιδιά τους να
ασχοληθούν µε τον Αθλητισµό και παράλληλα εµπι-
στεύονται τις, υψηλών προδιαγραφών, υπηρεσίες που
προσφέρουν οι άνθρωποι της ∆ηµοτικής Φροντίδας
Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) µέσω του Προγράµµατος "Άθληση
Για Όλους". 

Στο Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισµού 2018 παραβρέθη

κε και ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός, ο οποίος εξέφρασε
την απόλυτη ικανοποίησή
του, τόσο για τη συµµετοχή
των παιδιών στο Πρόγραµ-
µα "Άθληση Για Όλους",

όσο και για το εντυπωσιακό αποτέλεσµα των προσπαθ-
ειών των παιδιών και δήλωσε: "Η προσπάθεια µας, για
την προαγωγή και την υποστήριξη προγραµµάτων µαζι-
κού αθλητισµού είναι µια συνειδητή στρατηγική µας επι-
λογή. 

Τα οφέλη της ενασχόλησης των παιδιών µε τον Αθλ-
ητισµό δεν σχετίζονται µόνο µε την σωµατική διάπλαση
και την ψυχαγωγία των παιδιών, αλλά κυρίως µε την
καλλιέργεια σηµαντικών ανθρώπινων αξιών που προά-
γει ο Αθλητισµός. 

Η ικανοποίηση και η χαρά εκατοντάδων παιδιών, που 

κάθε βδοµάδα ακολουθούν µε προσήλωση τις οδηγίες 
των προπονητών στα γυµναστήρια και τα γήπεδα, µας

δίνει δύναµη να συνεχίσουµε και να διευρύνουµε τις επι-
λογές άθλησης που προσφέρει το Πρόγραµµα "Άθληση
Για Όλους" στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Το διακριτό αποτέλεσµα που καµαρώνουµε στο Φεστι-
βάλ Μαζικού Αθλητισµού της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχα-

ρνών, είναι έργο µιας συλλογικής και συγκινητικής προ-
σπάθειας, παιδιών, γυµναστών, γονιών και εργαζοµέ-
νων και χρέος µας είναι αυτή την προσπάθεια να την
υποστηρίξουµε µε κάθε τρόπο και να την εξελίξουµε."

Στο Φεστιβάλ Μαζικού Αθλητισµού 2018 παραβρέθη-
κε επίσης, ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας
Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) κ. Κώστας Σασαρίδης, ο Αντιδήµα-
ρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχα-
ρνών κ. Θεόδωρος Συρινίδης και η Γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών κ. Όλγα Ποιµενίδου

ΣΣεε  έένναα  φφαανντταασσµµααγγοορριικκόό  ααθθλληηττιικκόό
σσόόοουυ  µµεεττααττρράάππηηκκεε  ττοο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  
ΜΜααζζιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ  22001188  

που διοργάνωσε η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 
στο Κλειστό Γυµναστήριο "Μπάµπης Χολίδης". 
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ΜΜννηηµµόόννιιοο  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς,,  ττρριιεεττοούύςς  δδιιάάρρκκεειιααςς
Υπέγραψαν ΕΛΠΕ και Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μ
νηµόνιο Συνεργασίας, τριετούς διάρκειας, µε
στόχο την υποστήριξη των νέων Επιστηµόνων
και της Εκπαιδευτικής κοινότητας, συνυπέγρα-

ψαν την  Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018, στα κεντρικά γραφεία
του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Πρύτανης του Οικο-
νοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθ. Εµµανουήλ Α. Για-
κουµάκης.

Ο Όµιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο του εκτεταµένου προ-
γράµµατος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
υλοποιεί, αναλαµβάνει µέχρι και την Ακαδηµαϊκή χρονιά
2020-2021 την υποστήριξη του ∆ιατµηµατικού Προγράµ-
µατος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τµηµάτων,  Οργά-
νωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας του  Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
µε τίτλο «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ». 

Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος θα επιχορηγήσει το εν
λόγω ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, µε τη συγκεκριµένη χορηγία να περιλαµβάνει και την
απονοµή 6 υποτροφιών - κατ’ ελάχιστο αριθµό - σε φοιτ-
ητές του Προγράµµατος. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συµφωνίας θα υπάρξει
συνεργασία ανάµεσα σε ΕΛΠΕ και ΟΠΑ σε τοµείς κοινού
εκπαιδευτικού και επιστηµονικού ενδιαφέροντος µε
γνώµονα την Αριστεία, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση θα δοθεί στη Οργάνωση και
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Ενέργειας και
Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για
την επίτευξη των ακόλουθων, ενδεικτι-
κά αναφερόµενων δράσεων:

• Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων 

(σεµινάρια, ηµερίδες, συνέδρια κ.ά.).
• Την από κοινού διαµόρφωση προτά-

σεων διεκδίκησης και εκπόνησης ερευ-
νητικών προγραµµάτων και έργων µε
χρηµατοδότηση από εθνικούς και ευρω-
παϊκούς πόρους, σε τοµείς κοινού ενδιαφ-
έροντος.

• Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
εµπειρίας, κατάρτιση και υλοποίηση δρά-

σεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών 

επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηµατικότ-
ητας και της καινοτοµίας στους φοιτητές του ΜΒΑ.

• Τη συγκρότηση οµάδων εργασίας µε εκπρ-
οσώπους των δύο φορέων ή και τρίτων, εφόσον κάτι
τέτοιο κριθεί σκόπιµο, για θέµατα ενδιαφέροντος που από
κοινού θα συµφωνούνται.

• Το σχεδιασµό και υλοποίηση εξειδικευµένων
προγραµµάτων συνεχιζόµενης («δια βίου µάθησης») για
στελέχη της ΕΛΠΕ, σε γνωστικά αντικείµενα ενδιαφέρον-
τος, τα οποία διδάσκουν οι καθηγητές του ΜΒΑ.

Στόχος η Στόχος η 
υποστήριξη τωνυποστήριξη των

νέων Επιστηµόνων νέων Επιστηµόνων 
και της και της 

ΕκπαιδευτικήςΕκπαιδευτικής
κοινότηταςκοινότητας

Πρόταση µοµφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε
η  Νέα ∆ηµοκρατία, ενώ δριµύτατη ήταν η κριτική
του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρωθυπουργό για
το Σκοπιανό . Υποστήριξε ότι κρύβεται και τον
χαρακτήρισε «αόρατο»

«Η συµφωνία για τα Σκόπια είναι η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι και θα κάνω ό,τι µπορώ για να
το αποτρέψω αυτό. Η συµφωνία για την µακεδονι-
κή εθνότητα και τη µακεδονική γλώσσα είναι µια
εθν ική υποχώρηση µη αποδεκτή. Από τη στιγµή
που αποδέχεστε µακεδον ική εθνότητα και
γλώσσα, δεν έχει κανένα ουσιαστικός λόγος ύπα-
ρξης ο γεωγραφικός προσδιορισµός. Αυτή η εξέλιξη
έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το αίσθηµα των
Ελλήνων», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε µετά το πέρας της οµιλίας του
κ. Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, η
συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας της Ν∆ εναντίον
της κυβέρνησης θα ξεκινήσει στις 18:00 την Πέµπτη και θα
ολοκληρωθεί στις 24:00 το Σάββατο (16/06/2018), µε τη διε-
νέργεια της ονοµαστικής ψηφοφορίας.

Η Ν∆ εκτιµά πως στο κείµενο της συµφωνίας υπάρχουν
αρκετά «προβληµατικά σηµεία», ενώ στέκονται και στο
γεγονός ότι ο όρος «Severna Makedonija» δεν αναφέρεται
πουθενά ούτε µέσα στο ελλην ικό ούτε µέσα στο αγγλικό
κείµενο που έλαβαν απο την κυβέρνηση κι ότι δεν διασφ-
αλίζεται το erga omnes ως προς το ονοµατολογικό.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση ξεκαθάρισε χθες ότι η
κατάθεση πρότασης µοµφής είναι συνταγµατικό δικαίωµα της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης και κάλεσε τη Νέα ∆ηµοκρατία
να προβεί σε αυτή την κίνηση, υπογραµµίζοντας, παράλ-
ληλα ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών είναι
απολύτως νοµινοποιηµένοι να διαπραγµατευτούν µε τέτοια
συµφωνία. 

Μιλώντας, το βράδυ της Τετάρτης στην τηλεόραση της
ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός υπογράµµισει ότι η ελλην ική κυβέρν-

ηση επιδίωξε λύση µε αµοιβαίο σεβασµό χωρίς να υποχωρή-
σει των εθν ικών της θέσεων. Κατά τη διάρκεια της συνέντε-
υξής του, ο πρωθυπουργός αποδόµησε τις κατηγορίες της
αντιπολίτευσης για τη συµφωνία, ξεκαθάρισε ότι αυτή δεν
αναγνωρίζει «έθνος Μακεδον ικό» και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι θα περάσει στη Βουλή µε µεγάλη πλειοψηφία.

Ο Αλέξης Τσίπρας καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη
«πολιτική τζογαδόρου» και χαρακτήρισε τη στάση του απέ-
ναντι στο εθν ικό αυτό θέµα «ανεύθυνη».

Μάλιστα, ανέφερε πως τους τελευταίους µήνες ο πρόεδρ-
ος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης άλλαξε διάφορες θέσεις,
τον ίζοντας πως τους τελευταίους µήνες παρουσιάζει άλλες
θέσεις στο εξωτερικό και άλλες στο εσωτερικό.

Εκτίµησε δε, ότι αν ο κ. Μητσοτάκης κρατούσε µια έντιµη
στάση ως προς τις ιδέες του και επωφελή για τη χώρα, τότε
θα αντιµετώπιζε µεγάλα προβλήµατα στο εσωτερικό του κόµ-
µατός του.«Πήρα χτες τον κ. Μητσοτάκη να τον ενηµερώσω
και µου είπε: “∆ώσε µου τη συµφωνία, δεν θέλω να µε ενηµε-
ρώσεις”» είπε ο πρωθυπουργός, παραλληλίζοντας τη στάση
του αυτή του Προέδρου της πΓ∆Μ Γκιόρκι Ιβάνοφ.Αναφερ-
όµενος στη στάση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο πρωθυ-

πουργός τόν ισε πως όταν ξεκίνησε η κυβερνητική
συνεργασία δεν «υπήρχε ορίζοντας να υπάρξει συµφ-
ωνία» για το ονοµατολογικό.

Ξεκαθάρισε, µάλιστα, πως δεν ζητά από τον Πάνο
Καµµένο να αλλάξει τη θέση αρχής του. Του ζητά, όπως
είπε, να αναγνωρίσει και να µη θέσει σε κίνδυνο τη
διακυβέρνηση, την πορεία της χώρας, την κρίσιµη αυτή
στιγµή που «είµαστε κοντά να ολοκληρωθεί αυτή η δια-
δικασία».

«Ο Π. Καµµένος έχει τις αρχές και τις αξίες του αλλά
δεν είναι έµπορος πατριωτισµού» υπογράµµισε ο
πρωθυπουργός, σηµειώνοντας ότι δεν θα ρίξει την
κυβέρνηση για να κάνει καριέρα όπως έκανε ο κ. Σαµα-
ράς στον κ. Μητσοτάκη.

"Όχι" από Γεννηµατά 

Με ενδιαφέρον αναµένεται και η στάση που θα κρατή-
σουν τα υπόλοιπα κόµµατα καθώς η Φώφη Γεννηµετά εµφ-
αν ίστηκε αρνητική για την συµφωνία, χαρακτηρίζοντάς την
ως ένα βήµα όχι ως ολοκληρωµένη λύση βάζοντας δύο προϋ-
ποθέσεις προκειµένου αυτή να γίνει αποδεκτή. 

Παράλληλα, πάντως, το Ποτάµι έχει εκφραστεί θετικά για
τη συµφωνία, ενώ και εντός της κοινοβουλευτικής οµάδας
της ∆ΗΣΥ φαίνεται να υπάρχουν θετικές γνώµες. 

Το αδιέξοδο εντός του Κινήµατος Αλλαγής έγινε ιδιαιτέρως
εµφανές κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης του
Πολιτικού Συµβουλίου καθώς στην ψηφοφορία που ακο-
λούθησε τη συζήτηση πέντε µέλη του οργάνου τάχθηκαν
υπέρ της συµφωνία και µόνο η Φώφη Γεννηµατά εµφ-
αν ίστηκε αρνητική. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες  Στ. Θεοδωράκη, Γ. Παπαν-
δρέου, -Θ. Θεοχαρόπουλος-Ν. Ανδρουλάκης και Γ. Καµίνης
τοποθετήθηκαν θετικά για τη συµφωνία, όµως το «βέτο» της
επικεφαλής κατέστησε την  έκδοση κοινού κειµένου
αδύνατη.

ΡΡααγγδδααίίεεςς  πποολλιιττιικκέέςς  εεξξεελλίίξξεειιςς::  
ΚΚααττααττέέθθηηκκεε  ππρρόότταασσηη  µµοοµµφφήήςς  ααππόό  ττηη  ΝΝέέαα  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα
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EWG: Εποπτεία τέσσερις φορές το χρόνο και µετά τα µνηµόνια

Ο
πρόεδρος του
Eu rowork i ng
Group Xανς

Φάιλµπριφ αναφέρει ότι η
εποπτεία, µετά το πρόγρ-
αµµα, θα είναι πιο
ενισχυµένη σε σχέση µε
τις άλλες πρώην µνηµο-
νιακές χώρες

Την πεποίθηση ότι στο
Eurogroup της 21ης Ιουλίου θα υπάρξει µία «αξιόπιστη»
συνολική λύση για την έξοδο της Ελλάδας από το πρό-
γραµµα του ESM, εξέφρασε σήµερα ο πρόεδρος του
Euroworking Group, Xανς Φάιλµπριφ.

Mιλώντας σε δηµοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ο κ.
Φάιλµπριφ εκτίµησε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στον
δρόµο της ανάκαµψης», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι
βρισκόµαστε στην αρχή της εξόδου της χώρας από το
πρόγραµµα και σε καµία περίπτωση οι αποφάσεις δεν θα
µετατεθούν στο Eurogroup του Ιουλίου.

Σχετικά µε το τι µέλλει γενέσθαι µε το ∆ΝΤ, ο πρόε-
δρος του Εuroworking Group ανέφερε ότι παραµένει η
διαφωνία µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς για το ύψος της
αναγκαίας ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Σηµείω-
σε, ωστόσο, ότι το ∆ΝΤ θα συµµετάσχει µε τον έναν ή
τον άλλο τρόπο, τόσο στην ολοκλήρωση του ελληνικού
προγράµµατος, όσο και στη µεταµνηµονιακή εποχή, µε
τεχνική µορφή. Ο ίδιος τόνισε ότι η ανάλυση της βιω-
σιµότητας του ελληνικού χρέους (DSA), πάνω στην
οποία θα βασιστούν οι αποφάσεις, θα είναι έτοιµη την

21η Ιουνίου, ενώ για το DSA
του ∆ΝΤ εκτίµησε ότι θα περιλ-
ηφθεί στην έκθεση του άρθρου
4 του Ταµείου.

Στη συνέχεια, ο κ. Φάιλµπρ-
ιφ επισήµανε ότι εφόσον η
Ελλάδα εκπληρώσει τα 88 προ-
απαιτούµενα της τελευταίας
αξιολόγησης, θα ακολουθήσει
µία σηµαντική εκταµίευση, η

τελευταία δόση των δανείων, ύψους 11-12 δισ. ευρώ. Η
τελική δόση των δανείων θα είναι σηµαντική, προκειµέ-
νου να αυξηθεί το ταµειακό απόθεµα που δηµιουργείται
για την Ελλάδα.

Για τη µεταµνηµονιακή εποχή, ο πρόεδρος του
Εuroworking Group υπογράµµισε ότι η Ελλάδα θα
υπαχθεί στη λεγόµενη «ενισχυµένη εποπτεία»
(Εnhanced Surveillance), η οποία προβλέπει αξιολογή-
σεις των συµφωνηθέντων τέσσερις φορές τον χρόνο.
Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα που
έλαβε µέτρα για την ελάφρυνση του χρέους και ως εκ
τούτου η εποπτεία, µετά το πρόγραµµα, θα είναι πιο
ενισχυµένη σε σχέση µε τις άλλες πρώην µνηµονιακές
χώρες.

Ερωτηθείς ποια είναι η βασική πολιτική που θα πρέπει
να ακολουθήσει η Ελλάδα τα πρώτα δύο χρόνια µετά την
έξοδό της από το πρόγραµµα, ο κ. Φάιλµπριφ απάντησε
ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η δηµοσιονοµική σταθερότ-
ητα, αλλά και η πολιτική σταθερότητα και να µην υπάρ-
ξουν «πισωγυρίσµατα» στη µεταρρυθµιστική πολιτική.

ΟΒΕ: Ικανοποίηση για την εξάρθρωση σπείρας νόθευσης καυσίµων
Πάγια θέση της Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος είναι η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των εµπλεκοµένων 
κλάδων στα καύσιµα και η συνεχής αποµακρυσµένη παρακολούθησή τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της

Την ικανοποίησή της για την εξάρθρωση σπείρας που εισήγαγε χηµικά από τη Βουλγαρία για τη νόθευση καυσίµων
εκφράζει η Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος.
«Η Οµοσπονδία µας έχει καταγγείλει επανειληµµένως την παραβατικότητα στον τοµέα καυσίµων που εντοπίζεται
κυρίως στη λαθρεµπορία, στη νοθεία, στα ναυτιλιακά καύσιµα, στις εικονικές εξαγωγές, στις ανεξέλεγκτες εισαγω-
γές επικίνδυνων χηµικών υποκατάστατων, στην κλοπή καταναλωτών κ.α. ∆υστυχώς, µέχρι τώρα τα φαινόµενα
αυτά εξακολουθούν να υφίστανται και να δηλητηριάζουν την αγορά καυσίµων», τονίζει η ΟΒΕ.
«Η πάταξη της παραβατικότητας απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των κυκλωµάτων που την προωθούν σε βάρος
των νοµίµων βενζινοπωλών, των καταναλωτών και των εσόδων του κράτους. ∆εν είναι δυνατόν να βλέπουµε
«περίεργες» τιµές που πλησιάζουν ή είναι ίδιες µε τις τιµές διυλιστηρίου. 
Πάγια θέση της Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος είναι η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των εµπλεκοµένων
κλάδων στα καύσιµα και η συνεχής αποµακρυσµένη παρακολούθησή τους. Μόνο αυτό θα φέρει νοµιµότητα στην
αγορά των καυσίµων».
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Στα πλαίσια των Σεµιναριακών Προγραµµάτων της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών
(∆Η.Κ.Ε.Α.) ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία –

σύµφωνα µε την αξιολόγηση από τους συµµετέχοντες- ο
Πρώτος από τους Τέσσερις Άξονες – Πυλώνες που είχε
συµπεριληφθεί στα συγκεκριµένα Σεµιναριακά Προγράµ-
µατα για την χρονική περίοδο 2018-2019.

Ο Πρώτος Άξονας – Πυλώνας αφορούσε την Παιδική
και Εφηβική Ηλικία και την Τέταρτη 4η Βιοµηχανική Επα-
νάσταση. Παράλληλα ασχολήθηκε µε την Ενίσχυση των
∆ραστηριοτήτων σχετικά µε θέµατα Πολιτισµού και
Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας και Αθλητι-
σµού. Οι Τέσσερις (4) Ενότητες αποτέλεσαν ισάριθµες
παρουσιάσεις σε αντίστοιχες ηµεροµηνίες.

Πιο συγκεκριµένα:
1η Ενότητα 21 Απριλίου 2018 «Παιδική – Εφηβική

Ηλικία – ∆ιαπροσωπικές Επικοινωνιακές Σχέσεις στο
Σήµερα.»

2η Ενότητα 5 Μαϊου2018
«Τέχνη και Συναισθήµατα: Ζωγραφική – Μουσική, Τρό-

πος Έκφρασης και Θεραπείας.»
3η Ενότητα 19 Μαΐου2018
«Σεξουαλικότητα: Παιδική Εφηβική Ηλικία – Ενήλικη

Ζωή… Βαθιά Γεράµατα.»
4η Ενότητα 2 Ιουνίου2018
«Ενδοοικογενειακές Σχέσεις – (από το Εκεί και Τότε…

στο Εδώ και Τώρα) Πώς Επηρεάζουν, ∆ιαµορφώνουν και
Καθορίζουν τον
Ψυχικό Κόσµο
του κάθε Μέλους
της Οικογένειας.»

Κάθε Ενότητα
απαρτιζόταν από
δύο µέρη µεταξύ
των οποίων
υπήρχε διάλειµµα
ενός τετάρτου
της ώρας. Το
πρώτο µέρος
ήταν αφιερωµένο
σε Θεωρητικές
Εισηγήσεις µε διαθέσιµο χρόνο για διάλογο ερωτήσεις και
απορίες επί των θεµάτων που είχαν παρουσιαστεί. Το δε,
δεύτερο µέρος ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωµένο στη βιω-
µατική Οµάδα. Οι συµµετέχοντες της κάθε ενότητας και
µέλη της Οµάδας είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν
ελεύθερα προκειµένου να γνωριστούν και να εκφραστούν
αβίαστα µε τα συναισθήµατά τους (ευχάριστα, δυσάρε-
στα και ανάµεικτα).

Οι σχέσεις µεταξύ των µελών έγιναν πιο ισχυρές, ενώ η
“απαίτηση” όλων ήταν να επαναληφθούν τέτοιου είδους
Οµάδες, αφού η εφαρµογή όσων βίωναν τους βοήθησε

στην καθηµερινότητά τους κατά τη δική τους οµολογία
στη τελική αξιολόγηση που έγινε στη τελευταία συνάν-
τηση.

Ο Συντονισµός του Συγκεκριµένου Προγράµµατος και
της Επιστηµονικής Εποπτείας σε ότι αφορά την υλο-
ποίηση του Πρώτου Άξονα- Πυλώνα σε Θεωρητικό, όσο
και σε Βιωµατικό επίπεδο ήταν από τον κ. ∆ηµήτριο Για-
κουµάκη και τους συνεργάτες του. Η δε Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αχα-
ρνών (∆Η.Κ.Ε.Α) κ. Μαρία Χρ. Ναυροζίδου αναδεικνύον-
τας το Ανθρώπινο πρόσωπο και την ευαισθησία όλης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε θάρρος και ήθος ψυχής
µεταξύ των άλλων τόνισε: «Η ανάδειξη του ∆ήµου Αχα-

ρνών και του
συγκεκριµένου
ρόλου της
∆ηµοτικής Κοι-
ν ω φ ε λ ο ύ ς
Ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς
Α χ α ρ ν ώ ν
(∆Η.Κ.Ε.Α) -ως
ιστορικό τόπο
της ∆υτικής
Αττικής- έχει
πάρει την πρω-
τοβουλία της
α ν ά π τ υ ξ η ς

µεγάλης εµβέλειας δραστηριοτήτων Κοινωνικών, Ψυχο-
λογικών, Καλλιτεχνικών και Πολυ-πολιτισµών πρωτοβου-
λιών. Με κυρίαρχη σκέψη το όφελος όλων των δηµοτών
εµψυχώνει και ενδυναµώνει αυτούς µε κάθε τρόπο προ-
κειµένου να αναδείξει τη ∆Η.Κ.Ε.Α. ως ένα σύγχρονο και
βιώσιµο αυτοδιοικητικό οργανισµό.»

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου Άξονα-
Πυλώνα οι συµµετέχοντες παρέλαβαν τις Βεβαιώσεις
τους για κάθε Νόµιµη χρήση, ενώ ευχή όλων ήταν να
επαναληφθούν σύντοµα τέτοιου είδους πρωτοβουλίες
προς όφελος όλων των ∆ηµοτών.

Ολοκληρώθηκε ο 1ος άξονας Σεµιναριακών Προγραµµάτων
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών

Α
ναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη
του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στη

διεύθυνση www.oaed.gr και στην ενότητα
«Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακ-
τήρα», οι ακόλουθοι πίνακες για το πρόγρ-
αµµα κοινωφελούς χαρακτήρα στο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις
αποκεντρωµένες διοικήσεις για την αντιπ

υρική προστασία των δασικών οικο-
συστηµάτων της χώρας: Προσωρινός
πίνακας επιτυχόντων, προσωρινός πίνακας
επιλαχόντων και προσωρινός πίνακας
αποκλειοµένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση του ΟΑΕ∆, τυχόν αιτιολογηµένες
ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των
παραπάνω πινάκων

µπορούν να υποβληθούν εντός τριών
εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της
έκδοσης των προσωρινών αποτελεσµά-
των, δηλαδή από την Τετάρτη 13 Ιουνίου
2018 και ώρα 10.00 το πρωί έως και την
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00
το µεσηµέρι.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά
µε ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποι-

ηµένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης
του Οργανισµού, µε τη χρήση των
κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάµενοι υπο-
βάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είτε ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά
την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης
είτε καταθέτοντάς τα στα αρµόδια ΚΠΑ2,
µέχρι τις 15:00 το µεσηµέρι της Παρασκε-
υής 15ης Ιουνίου 2018, προκειµένου να
επισυναφθούν από τους αρµόδιους υπαλ-
λήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική
ένστασή τους, συνοδευόµενα από τυχόν
σηµειώσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας
(ΚΠΑ2).

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα
να ενηµερωθούν για την πορεία της ηλεκ-
τρονικής αίτησής τους, όπως και για τη
µοριοδότησή τους µε τους ακόλουθους
τρόπους:

- Από το µητρώο ανέργων, µέσω του e-
Services IIS, στην καρτέλα της αντίστοιχης
αίτησής τους.

- Από τους πίνακες κατάταξης µε τον
αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε
περίπτωση αποκλεισµού τους, πληροφορ-
ούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν από
τον πίνακα αποκλειοµένων.

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΑΕ∆: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων
για 5.066 θέσεις ���� την αντιπυρική προστασία
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«Ζωντανεύουν» οι ελληνικοί αυτοκινητόδροµοι
Αύξηση της µέσης ηµερήσιας κυκλοφορίας στους οκτώ αυτοκινητοδρόµους
µε διόδια το 2017. Έφτασε τα 13.703 οχήµατα από 13.236 οχήµατα το 2016. 

Έ
σοδα από διόδια που προσέγγισαν  τα 570 εκατ. ευρώ είχ αν  το 2017 οι εταιρείες που διαχ ειρίζον ται
οκτώ αυτοκιν ητοδρόµους στην  Ελλάδα, µε τη µέση κυκλοφορία στις εθν ικές οδούς ν α παρουσιάσει
πέρυσι µικρή αν άκαµψη έν αν τι του 2016.Σύµφων α µε τα στοιχ εία που παρουσιάστηκαν  την  προη-

γούµεν η εβδοµάδα στην  ετήσια γεν ική συν έλευση της ASECAP (της έν ωσης των  ευρωπαϊκών  διαχ ειριστών
αυτοκιν ητοδρόµων ) που έγιν ε στις 6 Ιουν ίου 2018 στην  Λιουµπλιάν α της Σλοβεν ίας, η µέση ηµερήσια κυκλο-
φορία στους οδικούς άξον ες που βρίσκον ται υπό τη διαχ είριση ιδιωτών  αυξήθηκε πέρυσι στα 13.703 οχ ήµα-
τα από 13.236 οχ ήµατα το 2016. Με βάση τα ίδια στοιχ εία αύξηση σηµειώθηκε τόσο στην  κυκλοφορία των  Ι.Χ.
(11.832 οχ ήµατα ηµερησίως από 11.528 οχ ήµατα το 2016) όσο και των  βαρέων  οχ ηµάτων  (κυρίως φορτηγών )
στα 1.870 ηµερησίως από 1.708 την  προηγούµεν η χ ρον ιά. Σηµειών εται πως οι οκτώ επιχ ειρήσεις διαχ ει-
ρίζον ται σήµερα 2.133,2 χ ιλιόµετρα οδικών  αξόν ων  στην  Ελλάδα.

Στην  τελευταία γεν ική συν έλευση της ASECAP εξελέγη πρόεδρος της Έν ωσης για την  περίοδο 2018 – 2019
ο κ. Βασίλης Χαλκιάς, πρόεδρος της Hellastron (που εκπροσωπεί τους διαχ ειριστές οδικών  αξόν ων  στη χ ώρα
µας) και διευθύν ων  σύµβουλος της Αττικές ∆ιαδροµές ΑΕ, της εταιρείας που λειτουργεί την  Αττική Οδό. 

Στην  Ελλάδα, µε βάση την  ετήσια έκδοση της ASECAP, στα τέλη του 2017 λειτουργούσαν  132 µετωπικοί ή
πλευρικοί σταθµοί διοδίων , εν ώ υπήρχ αν  774.337 χ ρήστες ηλεκτρον ικής συσκευής για αυτόµατη πληρωµή
διοδίων . Από τα ίδια στοιχ εία προκύπτει πως στους αυτοκιν ητοδρόµους µε διόδια λειτουργούν  44 βεν ζιν άδι-
κα, 45 εστιατόρια και µόλις έν α ξεν οδοχ είο (το Holliday  Inn στην  Αττική Οδό).

Ο µεγαλύτερος ελλην ικός αυτοκιν ητόδροµος µε διόδια είν αι η Εγν ατία Οδός η οποία βρίσκεται τις τελευταίες
ηµέρες στην  επικαιρότητα λόγω των  µεγάλων  αυξήσεων  στα διόδια από το ν έο έτος. Το συν ολικό µήκος της
Εγν ατίας Οδού µαζί µε τους τρεις µεγαλύτερους κάθετους άξον ες φτάν ει τα 887,2 χ ιλιόµετρα.

Η «Νέα Οδός» βρίσκεται στη δεύτερη θέση καθώς διαχ ειρίζεται τόσο το τµήµα Αν τίριο – Ιωάν ν ιν α, όσο και
το τµήµα Μεταµόρφωση – Σκάρφεια του οδικού άξον α Αθην ών  – Θεσσαλον ίκης. Το συν ολικό τους µήκος προ-
σεγγίζει τα 367 χ ιλιόµετρα. Στην  τρίτη θέση βρίσκεται η «Αυτοκιν ητόδροµος Αιγαίου» η οποία διαχ ειρίζεται το
τµήµα Μαλιακός – Κλειδί του άξον α Αθην ών  – Θεσσαλον ίκης, µήκους 262,6 χ ιλιοµέτρων .

Στους πρωταθλητές της Ε.Ε. η Ελλάδα
Έν α από τα εν διαφέρον τα στοιχ εία που παρουσιάστηκαν  στη γεν ική συν έλευση της ASECAP ήταν  η κατά-

ταξη της χ ώρας µας µε βάση τις επεν δύσεις σε υποδοµές µεταφορών . Για την  περίοδο 1995 – 2014 η Ελλάδα
βρέθηκε στην  έβδοµη θέση της Ευρώπης, µε συν ολικές επεν δύσεις που προσεγγίζουν  τα 15 δισ. ευρώ, µπρ-
οστά από πολύ πλουσιότερες χ ώρες όπως η Γερµαν ία και η Ολλαν δία! Αν  κάποιος συγκρίν ει τις τεράστιες
δαπάν ες που πραγµατοποίησε η χ ώρα µας µε την  κατάσταση των  µεγάλων  τεχ ν ικών  εταιρειών  (οι περισσό-
τερες από τις οποίες βρίσκον ται καταχ ρεωµέν ες, µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας) αρχ ίζει ν α αν αρωτιέται για το
τι συν έβη την  τελευταία 20ετία.

Στην  πρώτη θέση από πλευράς επεν δύσεων  σε υποδοµές µεταφορών  βρέθηκε την  περίοδο 1995 – 2014 η
Βρεταν ία η οποία δαπάν ησε περί τα 60 δισ. ευρώ, αλλά µε τα 40 δισ. ν α οδεύουν  προς το σιδηροδροµικό
δίκτυο. Στη δεύτερη θέση ήταν  η Ισπαν ία µε περίπου 40 δισ. ευρώ επεν δύσεις, µε περίπου 16 δισ. ν α
δαπαν ών ται για την  αν αβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου.

πηγή:euro2day.gr
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ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς
δδιιοορργγααννώώννεειι  ππρροοσσκκυυννηηµµααττιικκήή  εεκκδδρροοµµήή
γγιιαα  ττηηνν  ηηµµέέρραα  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  σσττηη

∆∆ηηµµηηττσσάάνναα  
Εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο 

του ∆ηµαρχείου Μάνδρας

Την καθιερωµένη εκδροµή στο Ι.Ν. Αγίας Κυριακής στην
∆ηµητσάνα πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδ-

υλλίας το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018.  Για όλους τους ενδια-
φερόµενους της Μάνδρας  οι δηλώσεις συµµετοχής και οι

εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο του ∆ηµαρχείου
Μάνδρας ή στο τηλέφωνο 213.2014.936. 

Για τους ενδιαφερόµενους από τις Ενότητες των Ερυθ-
ρών, Βιλίων και Οινόης οι εγγραφές θα γίνονται στους

χώρους των ΚΑΠΗ της κάθε ενότητας.

Ενοικιάζεται
Επαγγελµατικός

Χώρος
-  Περιοχή

Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται
Επαγγελµατικός
Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή

κατάστηµα επι
της Λεωφόρου

∆ηµοκρατίας, στη
διασταύρωση
Ασπροπύργου

(µε θέα την
Εθνική Οδό). 60

τετραγωνικά
µέτρα, 

µε θέση πάρκιν-
γκ. τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 

2105574070 &
6974668763

Α∆Α 75ΕΜΟΞΩΡ-ΜΦΞ
Βαθµός Ασφαλείας:

Αδιαβάθµητο                           
Βαθµός Προτεραιότ-

ητας: Κοινός                                 
Χρόνος ∆ιατήρησης:

3 έτη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                           
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                                                                                                   
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αθήν α 12/6/18
Αριθ. Πρωτ. 11564

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ∆Α 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό   διαγωνι-
σµό για την  <Προµήθεια υλικών
συντήρησης ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων>, σύµφωνα µε τις
Τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους που υπάρχουν στην
µελέτη  της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του Οργανισµού
Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεο-
λαίας του ∆ήµου Αθηναίων, µε
αριθ. αποφ. 374/18 ΠΕΕ, σύµφ-
ωνα µε τις διατάξεις του ,
Ν.3463/06 , του Ν.4412/8.8.16,
Ν.3861/2010  του Ν. 3852/10 ,
του N.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204),

N.3310/05  και άλλες διατάξεις.
Η εγγυητική επιστολή συµµε-

τοχής στο διαγωνισµό κατά το
άρθρο 72 §1 εδ. α΄ του Ν.
4412/2016 υποβάλλεται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά µε

µορφή αρχείου .pdf και προσ-
κοµίζεται από αυτόν σε έντυπη
µορφή (η πρωτότυπη) εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή.

Κατά τα αναφερόµενα στις δια-

τάξεις του ως άνω άρθρου, οι προ-
σφέροντες οφείλουν µαζί µε την
προσφορά, να καταθέσουν
εγγύηση συµµετοχής στον διαγω-
νισµό, της οποίας το ποσό ορίζε-
ται σε ποσοστό 2% της προεκ-
τιµώµενης αξίας της σύµβασης
εκτός ΦΠΑ.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγω-

νισµό έχουν :
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δια-

δικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-

γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµε-
ρείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών

φορέων, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή, για
την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονο-
µικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτου-
σας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. 

Αιτήµατα παροχής  διευκρινή-
σεων  για το ∆ιαγωνισµό υποβάλ-
λονται έως την 25/6/18   κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες  09:00-
14:00 από
www.promitheus.gov.gr, ή
meletes@opanda.gr  τηλ. 210
5284905 και απαντώνται
αντίστοιχα έως  την  29 / 6/18.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Να δηµοσιευθεί
Παρασκευή   15/6/2018
Στις εφηµερίδες

1. ΘΡΙΑΣΙΟ
2. ΠΑΛΜΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΟΠΑΝ∆Α

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΕΣΦΑ
689/17

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ -

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΚΑΙ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA)
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

(ΚΕΦΚ)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

& 
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοι νώνουµε ότι  δί δεται
παράταση της προθεσµί ας
γι α την υποβολή των προσφ-
ορών στον εν θέµατι  ∆ι αγωνι -
σµό.

Νέα ηµεροµηνία λήξης
υποβολής προσφορών:
13/07/2018 και  ώρα 12:00 
Νέα ηµεροµηνία αποσφ-

ράγισης προσφορών:
13/07/2018 και  ώρα 12:30 µ.µ.

Κεί µενο προς δι όρθωση
στην αρχι κή προκήρυξη
Αρι θµός τµήµατος: ΙΙΙ.1.4

Αντί  
«∆ι καί ωµα συµµετοχής στο

∆ι αγωνι σµό έχουν:

α) οι κονοµι κοί  φορεί ς
σύµφωνα µε την Οδηγί α
2014/25/ΕΕ που δραστηρι ο-
ποι ούνται  στην ανάπτυξη ή
κατασκευή λογι σµι κού
συστηµάτων SCADA που
έχουν συσταθεί  σύµφωνα µε
τη Νοµοθεσί α κράτους-µέλο-
υς της ΕΕ ή ΕΟΧ ή κράτους
που έχει  υπογράψει  µε την

ΕΕ συµφωνί α σύνδεσης ή
δι µερή συµφωνί α και  επι -
τρέπεται  η συµµετοχή τους
σε ∆ηµόσι ους ∆ι αγωνι σµούς
φορέων στον τοµέα του Φυσι -
κού Αερί ου και  έχουν κεντρι -
κή δι οί κηση ή την έδρα τους
σε κράτος-µέλος της ΕΕ, του
ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει
υπογράψει  µε την ΕΕ συµφ-
ωνί α σύνδεσης ή δι µερή
συµφωνί α η οποί α επι τρέ-
πει  τη συµµετοχή σε ∆ηµό-
σι ους ∆ι αγωνι σµούς Φορέων
στον τοµέα του Φυσι κού
Αερί ου. »

∆ι άβαζε 

«∆ι καί ωµα συµµετοχής στο
∆ι αγωνι σµό έχουν:

α) οι κονοµι κοί  φορεί ς
σύµφωνα µε την Οδηγί α
2014/25/ΕΕ που δραστηρι ο-
ποι ούνται  στην κατασκευή
και  ανάπτυξη λογι σµι κού
συστήµατος SCADA (δηλαδή
συστηµι κού λογι σµι κού
SCADA), που έχουν συσταθ-
εί  σύµφωνα µε τη Νοµοθεσί α
κράτους-µέλους της ΕΕ ή
ΕΟΧ ή κράτους που έχει
υπογράψει  µε την ΕΕ συµφ-
ωνί α σύνδεσης ή δι µερή
συµφωνί α και  επι τρέπεται
η συµµετοχή τους σε ∆ηµό-
σι ους ∆ι αγωνι σµούς φορέων
στον τοµέα του Φυσι κού
Αερί ου και  έχουν κεντρι κή
δι οί κηση ή την έδρα τους σε
κράτος-µέλος της ΕΕ, του
ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει
υπογράψει  µε την ΕΕ συµφ-
ωνί α σύνδεσης ή δι µερή
συµφωνί α η οποί α επι τρέ-
πει  τη συµµετοχή σε ∆ηµό-
σι ους ∆ι αγωνι σµούς Φορέων
στον τοµέα του Φυσι κού
Αερί ου. »
Οι  λοι ποί  όροι  της ∆ι ακήρ-

υξης παραµένουν αµετάβ-
λητοι .
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρ-
ες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. 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 Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο 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, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µε-
ταφέρεται 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 κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-

σιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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

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 χρ-

όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,  γγιιαα
µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε  ααπποοθθήή--
κκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι  ππρροουυππηηρρ--
εεσσίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ..  ΤΤηηλλ
66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474
ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 - Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

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 ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748
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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 ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

του

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

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

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

του

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. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ 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 υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Κατάρτιση Ωφελουµένων στο πλαίσιο της Πράξης 

«Προώθηση της απασχόλησης ανέργων µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 ∆ήµους (επιβλέποντες φορείς) θύλακες

υψηλής ανεργίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων
για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β’ Κύκλος)»

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος
Μελετίου, εν ηµερών ει τους εν διαφερόµεν ους ότι αν αµέν εται προσεχ ώς η
αν ακοίν ωση του Μητρώου Ωφελούµεν ων  για την  ∆ράση Κατάρτισης στο

πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχ όλησης αν έργων  µέσω προγραµµάτων
κοιν ωφελούς χ αρακτήρα σε 34 ∆ήµους (επιβλέπον τες φορείς) θύλακες υψηλής αν ε-
ργίας, συµπεριλαµβαν οµέν ης της κατάρτισης των  συµµετεχ όν των  για 7.180 θέσεις
πλήρους απασχ όλησης (Β’ Κύκλος)».

∆ικαίωµα συµµετοχ ής έχ ουν  οι άν εργοι που συµµετέχ ουν  στο Πρόγραµµα
«Προώθηση της απασχ όλησης αν έργων  µέσω προγραµµάτων  κοιν ωφελούς χ αρακ-
τήρα σε 34 ∆ήµους (επιβλέπον τες φορείς) θύλακες υψηλής αν εργίας, συµπεριλαµβα-
ν οµέν ης της κατάρτισης των  συµµετεχ όν των  για 7.180 θέσεις πλήρους απασχ όλησης
(Β’ Κύκλος)», οι οποίοι έχ ουν  τοποθετηθεί σε θέσεις απασχ όλησης και έχ ουν  επιλέ-
ξει ν α παρακολουθήσουν  τα προγράµµατα κατάρτισης (µέσω της συµπλήρωσης του
παραπεµπτικού του ΟΑΕ∆).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί µία δέσµη παρεµβάσεων  η οποία
θα περιλαµβάν ει:

• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών  που περιλαµβάν ει 100 ώρες
Χρήση Τεχ ν ολογιών  Πληροφορικής και Επικοιν ων ιών  (ΤΠΕ) συµπεριλαµβαν οµέν ων
των  υποχ ρεωτικών  εν οτήτων  που αφορούν  οριζόν τιες δεξιότητες και 20 ώρες «Κοι-
ν ων ική Οικον οµία και Κοιν ων ική Επιχ ειρηµατικότητα». Τα προτειν όµεν α προγράµ-
µατα κατάρτισης είν αι τα εξής:

- Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Επιπέδου Ι: Word, Excel & Internet
- Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Επιπέδου ΙΙ: Word, Excel, Internet & Powerpoint
- Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Επιπέδου ΙΙΙ: Word, Excel, Internet, Powerpoint &

Access
• Πιστοποίηση των  γν ώσεων  και δεξιοτήτων  Πληροφορικής (σε έν α από τα

τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν  στο πλαίσιο του προγράµµατος κατάρτισης.
Οι γεν ικοί όροι του προγράµµατος είν αι οι εξής:
1. Η παρακολούθηση των  προγραµµάτων  κατάρτισης όπως και η συµµετοχ ή

στις εξετάσεις πιστοποίησης θεωρείται υποχ ρεωτική από όλους τους ωφελούµεν ους
που έχ ουν  δηλώσει ότι θέλουν  ν α παρακολουθήσουν  (βλ. παραπεµπτικό από
ΟΑΕ∆)

2. Οι ωφελούµεν οι έχ ουν  δικαίωµα απουσιών  µέχ ρι και 10% του συν ολικού
αριθµού ωρών  του προγράµµατος (ή µέχ ρι και 20% σε περίπτωση ΑΜΕΑ ή καταρ-
τιζόµεν ων  που έχ ουν  αποδεδειγµέν η ν οσηλεία σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, εγκυµο-
ν ούσες ή γυν αίκες σε λοχ εία)

3. Η υλοποίηση των  προγραµµάτων  θα γίν εται µία φορά την  εβδοµάδα (κάθε
Παρασκευή). Η ηµερήσια διάρκεια κάθε µαθήµατος θα είν αι 8 διδακτικές ώρες.

4. Το γεγον ός ότι ο ωφελούµεν ος θα δουλεύει 4 ηµέρες την  εβδοµάδα και 1
ηµέρα θα παρακολουθεί το σεµιν άριο, δεν  επηρεάζει το ύψος των  µην ιαίων  του απο-
δοχ ών , οι µην ιαίες αποδοχ ές παραµέν ουν  σταθερές.

5. Σε περίπτωση που ο ωφελούµεν ος δεν  επιτύχ ει στις εξετάσεις, δεν  µειών ε-
ται το σύν ολο των  αποδοχ ών  του από το πρόγραµµα και δεν  επηρεάζει σε καν έν α
επίπεδο την  σύµβασή του µε τον  ∆ήµο.

Για  παροχ ή πληροφοριών  σχ ετικά µε τη δράση Κατάρτισης του Προγράµµατος, τα
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και την  Πιστοποίηση καθώς και για τη διαδικασία και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συµµετοχ ής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα,
οι εν διαφερόµεν οι θα πρέπει απευθυν θούν  άµεσα στο Γραφείο Πληροφόρησης και
Προώθησης της Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου, για την  έγκαιρη συµµετοχ ή
τους, Σαλαµίν ος 20, καθηµεριν ά από τις 9:00 έως τις 15:30, στο τηλ: 2132006489 και
στο e- mail: inf o@apasxolisiasp.gr .


