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

Λήξη Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας

Ληστεία στα
διόδια της
Αττικής
Οδού στον
Ασπρόπυργο

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΓΕΜΙΣΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

σελ. 9

Το υλικό από τις κάµερες των διοδίων βρίσκεται στα
χέρια των αστυνοµικών Αρχών και εξετάζεται.
σελ. 2

Εργαστήριο υδροπονικής
καλλιέργειας κάνναβης
εντοπίσθηκε στις Αχαρνές

ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η
ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Συντονισµένες
εργασίες
καθαρισµού και
περιποίησης
πρασίνου, ενόψει
καλοκαιριού
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σελ. 5

σελ. 3

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ Η
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΡΙΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡ∆Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΒΙΑΣ ΠΟΥ
∆ΕΧΤΗΚΕ
σελ. 3

σελ. 2-11

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

σελ. 3

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ,
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
σελ. 15

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ

Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2105580002
Ελευσίνα

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602
Μάνδρα

Γκίν η Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα,2105550309

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάν δρου 61,
Άν ω Λιόσια, 2102484258
Αχαρν ές
Φυτάς Ηλίας
Πάρν ηθος 83, 2102468376

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

Ληστεία στα διόδια της Αττικής
Οδού στον Ασπρόπυργο

Τ

έσσερις άγνωστοι δράστες προσπάθησαν να
σηκώσουν
χρηµατοκιβώτιο του σταθµού διοδίων της
Αττικής οδού, τα ξηµερώµατα της
Πέµπτης στον Ασπρόπυργο, ενώ
στη συνέχεια λήστεψαν την
υπάλληλο.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι
τέσσερις δράστες, που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, µόλις
έφτασαν στο σταθµό διοδίων του
Ασπροπύργου, λίγο µετά τις
04:00, απείλησαν την υπάλληλο
και προσπάθησαν να πάρουν το
χρηµατοκιβώτιο.
∆εν τα κατάφεραν, όµως, και
στη συνέχεια πήραν όσα χρήµατα υπήρχαν στο ταµείο, καθώς
και την τσάντα της υπαλλήλου και
εξαφανίστηκαν.

Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες
για τον εντοπισµό και τη σύλληψη
των δραστών.
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνοµικοί αργότερα, το αυτοκίνητο
που χρησιµοποίησαν οι ληστές
ήταν κλεµµένο, ενώ οι εκτιµήσεις
των αστυνοµικών αναφέρουν ότι
πρόκειται για οµάδα Ροµά, η

οποία έχει κάνει και άλλες
ληστείες στην περιοχή και δεν
αποκλείεται τα µέλη της να
συνδέονται και µε τους ληστές
των κοσµηµατοπωλείων στα
δυτικά προάστια. Το υλικό από
τις κάµερες των διοδίων βρίσκεται στα χέρια των αστυνοµικών
Αρχών και εξετάζεται.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 21 έως 32
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζηνάς, Ζένας, Ζένος, Ζήνα, Ζένα, Ζένια
Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη,
Ευσεβούλα, Σεβούλα

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

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΡΙΣ
Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παραχωρείται στο ∆ήµο Ελευσίνας η χρήση ακινήτων
ιδιοκτησίας ΟΑΕ∆, που υπάρχουν στους οικισµούς των εργατικών κατοικιών
(ΙΡΙΣ) για 99 έτη.
Συγκεκριµένα παραχωρείται η χρήση: - ενός παλαιού διατηρητέου βιοµηχανικού κτιρίου (πρώην Ελαιουργικής) στην οδό Κανελλοπούλου
- δύο παλαιών διατηρητέων βιοµηχανικών κτιρίων (πρώην ΙΡΙΣ)
- µιας υψηλής καµινάδας
Η παραχώρηση της χρήσης πραγµατοποιείται χωρίς αντάλλαγµα (δωρεάν), για τις πολιτιστικές δράσεις του ∆ήµου.

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

Συν εχ ίζεται στη σελ. 11
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θριάσιο-3

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΕ

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΣIΝΟΣ

ΓΡΑΦΕIΟ ∆ΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας που συνήλθε
την Πέµπτη 14 Ιουνίου 2018 µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ, παρόντος του ∆ηµάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, συζήτησε
το 3ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη
απόφασης για την έκδοση Ψηφίσµατος Συµπαράστασης στον συµπολίτη µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡ∆Η για
την πρόσφατη επίθεση εναντίον του» και µετά από
εµπεριστατωµένη συζήτηση,

ανυποχώρητοι σε ότι επιφέρει η βία, ανυποχώρητα
αλληλέγγυοι στα θύµατα της βίας. ΄
Το παρόν Ψήφισµα να σταλεί :
•Στον ΥΠΟΥΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. Σταύρο Κοντονή
•Στον Ηµερήσιο και Τοπικό Τύπο
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 268/18.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

•Την έκδοση του παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
•Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίνας εκφράζει τη
αµέριστη συµπαράστασή του στον συµπολίτη µας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡ∆Η και καταδικάζει την άνανδρη,
απρόκλητη, αδικαιολόγητη επίθεση που δέχθηκε.
•Ως θεσµός είµαστε ανυποχώρητοι στη βία,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.ΜΙΧΑΣ
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΜ.ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΑΚ
ΗΣ
ΑΘ.∆ΙΟΛΕΤΗΣ
∆.ΤΣΑΤΣΗΣ
Β.ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
Π.ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ

ΓΡ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
Ν.ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ
ΕΙΡ.ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ
Χ.ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
Γ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
M.ANTΩΝΑΡΑ
∆.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
∆.ΛΙΑΣΚΟΣ

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Συντονισµένες εργασίες καθαρισµού και
περιποίησης πρασίνου, ενόψει καλοκαιριού

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι συνεχίζονται οι παρεµβάσεις καθαρισµού και καλλωπισµού,
κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση της πόλης. ∆εδοµένου ότι, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, οι εν λόγω
χώροι χρησιµοποιούνται περισσότερο από ∆ηµότες και
κυρίως από τα παιδιά, στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής είναι
η διατήρηση όλων, σε καλή κατάσταση.
Εργασίες πραγµατοποιήθηκαν, στην Πλατεία Ηρώων,
στο κέντρο της πόλης και στην Πλατεία στην περιοχή Αεροδρόµιο, όπου τα αντίστοιχα συνεργεία προχώρησαν σε
κοπή χόρτων, καθαρισµό των χώρων, συντήρηση χλοοτάπητα, και κλάδεµα διαµόρφωσης των θάµνων και των
δέντρων. Επίσης, εργασίες αποψίλωσης και καθαρισµού,
έγιναν στο δρόµο έναντι του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ασπροπύργου.

Εργαστήριο υδροπονικής
καλλιέργειας κάνναβης
εντοπίσθηκε στις Αχαρνές

Ε

ντοπίσθηκε, από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, ένα
πλήρως οργανωµένο και εξοπλισµένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, σε οικία στην περιοχή των Αχαρνών, όπου βρέθηκαν 95 δενδρύλλια κάνναβης, 334 γραµµάρια ακατέργαστης κάνναβης, πλήρης εξοπλισµός εργαστηρίου,
κυνηγετικά όπλα, µαχαίρια, ζυγαριές ακριβείας κ.ά.
Έπειτα από διερεύνηση πληροφορίας σχετικά µε
καλλιέργεια φυτείας κάνναβης εσωτερικού χώρου και
διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης στην ∆υτική Αττική,
επετεύχθη η ταυτοποίηση του δράστη και πιστοποιήθηκε η εγκληµατική του δράση. Επιπρόσθετα
εντοπίσθηκε και ο χώρος που είχε εγκαταστήσει το
παράνοµο εργαστήριο.
Κατόπιν των ανωτέρω, οργανώθηκε στις 15-6-2018
το µεσηµέρι αστυνοµική επιχείρηση στην περιοχή των
Αχαρνών, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο
31χρονος ηµεδαπός εµπλεκόµενος καλλιεργητής.
Στον δεύτερο όροφο της οικίας που διέµενε,
εντοπίσθηκε ένα πλήρως οργανωµένο και εξοπλισµένο
παράνοµο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.
Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 95 – δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας
ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -334γραµµαρίων
πλήρης εξοπλισµός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας
-2- κυνηγετικά όπλα
-1- αεροβόλο
-1- βαλλίστρα
πλήθος στρατιωτικά µαχαίρια
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

4-θριάσιο

Οικονοµική ενίσχυση
ανέργων και εργαζοµένων σε
επίσχεση 9 επιχειρήσεων

H Υ πουργός Εργασίας, Κοιν ων ικής
Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης,
Έφη Αχ τσιόγλου, υπέγραψε 9 ν έες αποφάσεις για τη χ ορήγηση εφάπαξ οικον οµικής εν ίσχ υσης ύψους χ ιλίων ευρώ σε
702 αν έργους πρώην εργαζόµεν ους και
εργαζόµεν ους σε επίσχ εση, των εξής
επιχ ειρήσεων :
«ΕΥ ΡΩΠΗ Πρακτορείο ∆ιαν οµής
Τύπου Α.Ε.» σε 68 άτοµα
«ΕΝΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥ ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΕΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ) σε 144 άτοµα
«ΙΧ.ΚΙΟΥ ΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Β.Ε.»
σε 5 άτοµα
«SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» σε 113
άτοµα
«TRAVEL
PLAN»
(EUROSTAR
ΑΤΕΒΕ) σε 43 άτοµα
«ΕΝΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥ ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΗΛΕΙΑΣΟΛΥ ΜΠΙΑΣ Α.Ε.Σ. ΑΕ» σε 30 άτοµα
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ΠΟΕ∆ΗΝ: Με απόλυση κινδυνεύουν οι επικουρικοί
«ΒΙ.Κ.Η. ΑΕ» σε 109 άτοµα
«ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» σε 70
άτοµα
«ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» σε
120 άτοµα
Υ πεν θυµίζεται ότι αν τίστοιχ η απόφαση είχ ε υπογραφεί από την Υ πουργό
Εργασίας τον Μάρτιο του 2018 και αφορούσε την εν ίσχ υση 1.592 αν έργων ,
πρώην εργαζοµέν ων και εργαζοµέν ων
σε επίσχ εση.

«Την τριετία 2015-2017 εγκρίθηκαν
50 αν τίστοιχ α αιτήµατα, εν ώ, αν τίθετα,
την τριετία 2012-2014 είχ ε εγκριθεί από
την κυβέρν ηση της Ν∆ µόν ο έν α
αν τίστοιχ ο αίτηµα.
Η εν ίσχ υση εργαζοµέν ων που επλήγησαν από τις συν έπειες της οικον οµικής κρίσης αποτελεί έν α από τα εργαλεία που αξιοποιεί σε κάθε δυν ατή
ευκαιρία το Υ πουργείο Εργασίας, αποδεικν ύον τας την έµπρακτη στήριξή του
στον κόσµο της εργασίας», τον ίζεται
στην αν ακοίν ωση του Υ πουργείου.

- Παναττική στάση εργασίας στα νοσοκοµεία

Μ

ε απόλυση, κινδυνεύουν άµεσα όλοι οι επικουρικοί στις δοµές
υγείας, πολύ πριν από τη λήξη της σύµβασής τους στις 31 ∆εκεµβρίου, όπως αναφέρουν η Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών
Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα
∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ).
Σύµφωνα µε τις δύο Οµοσπονδίες, εκδόθηκε το πλήρες σκεπτικό της
απόφασης του αρµόδιου Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είχε
συνεδριάσει στις 12/12/2017 και σύµφωνα µε αυτό, «οι συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου τόσο των επικουρικών γιατρών όσο και των υπόλοιπων
επικουρικών που υπερβαίνουν το 24µηνο θεωρούνται µη νόµιµες».
Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση έχει στο ακέραιο την ευθύνη για αυτή
την εξέλιξη», προσθέτοντας ότι «όλο το προηγούµενο διάστηµα καλλιεργούσε κλίµα εφησυχασµού και επανάπαυσης, λέγοντας ότι κανένας δεν πρόκειται να απολυθεί πριν από τη λήξη της σύµβασής του».
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΟΕΝΓΕ έχει ήδη στείλει αίτηµα για επείγουσα συνάντηση µε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και προγραµµατίζει
έκτακτη συνεδρίαση για να καθορίσει τη στάση της.
Η ΠΟΕ∆ΗΝ έχει ήδη εξαγγείλει για σήµερα , Παρασκευή 22 Ιουνίου,
παναττική στάση εργασίας 11.00 π.µ. - 3.00 µ.µ. και συγκέντρωση στις 11:30
π.µ. έξω από το υπουργείο Υγείας. Κάνει λόγο για «άµεση απόλυση 12.000
συµβασιούχων στα νοσοκοµεία και στις προνοιακές δοµές µε συµβάσεις
άνω του 24µήνου» και ζητά τη µετατροπή των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

«Πληµµύρισε» από παιδιά και κέφι η Πλατεία Ηρώων
στην καλοκαιρινή γιορτή των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων

Μ

ε µία εντυπωσιακή γιορτή που τα είχε όλα,
υποδέχθηκαν το καλοκαίρι, στην κατάµεστη από κόσµο
Πλατεία Ηρώων και παρουσία του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί
Σταθµοί Άνω Λιοσίων, την Παρασκευή 15 Ιουνίου.
«Έχουµε τους καλύτερους παιδικούς σταθµούς και αυτό δεν είναι
τυχαίο», υπογράµµισε στον χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος έδωσε
θερµά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο
των Παιδικών Σταθµών Άνω
Λιοσίων Παναγιώτη Καµαρινόπουλο και τη ∆ιευθύντρια Ιωάννα Σταθοπούλου. «Έχω την τύχη να έχω
Πρόεδρο εσένα και ∆ιευθύντρια την
κ. Σταθοπούλου, µα πάνω απ’ όλα,
να έχω αυτόν τον υπέροχο κόσµο
που έχει αυτά τα υπέροχα παιδιά»,
είπε χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος

Φυλής και ευχήθηκε Καλό Καλοκαίρι. «Να χαιρόµαστε τα παιδιά
µας, να έχουµε το χαµόγελο της
ελπίδας και της αισιοδοξίας, για να
µάθουν και τα παιδιά αυτά από
εµάς ότι τα πάντα κερδίζονται, τίποτα δεν χάνεται», είπε καταχειροκροτούµενος ο Χρήστος Παππούς.
«Αισθάνοµαι την ανάγκη να σας
ευχαριστήσω όλους µέσα από την
καρδιά µου και για τη σηµερινή σας
παρουσία, αλλά κυρίως γιατί σας
νιώθω δίπλα µου σε όλες τις προσπάθειες που κάνω για τους Παιδικούς Σταθµούς και τα παιδιά µας»,
υπογράµµισε ο οικοδεσπότης της

εκδήλωσης, Παναγιώτης Καµαρινόπουλος, ο οποίος τόνισε τη
στήριξη του Χρήστου Παππού
στους παιδικούς σταθµούς και
ευχαρίστησε τα στελέχη και τους
εργαζόµενους
του
Νοµικού
Προσώπου για την προσπάθεια και

και αποχαιρέτισαν το κοινό τραγουδώντας για την αγάπη και την
ελπίδα.Ακολούθως, παιδιά και
γονείς επισκέφθηκαν τις ευφάνταστες γωνιές των Παιδικών Σταθµών
που είχαν δηµιουργηθεί στην πλατεία. Εκεί, στα δηµιουργικά εργαστήρια

θριάσιο-5

ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΧΩΡΙΣΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο ∆ήµος Ελευσίνας ξεκινά πιλοτικά τη χωριστή συλλογή πόρτα – πόρτα των βιοαποβλήτων (αποβλήτων κουζίνας) σε περιοχή της κάτω Ελευσίνας, που περικλείεται
από τις οδούς Περικλέους, Σαλαµίνος , Κανελλοπούλου
και Αθανασίου Στάθη.
Εντός των επόµενων ηµερών θα παραδοθούν στους
δηµότες και στις επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής
µικροί καφέ κάδοι, για συλλογή των βιοαποβλήτων, τα
οποία θα οδηγούνται προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost, µε σηµαντικά περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη για τον ∆ήµο και τους δηµότες.
Τις καθορισµένες ηµέρες (2 ή 3 φορές την εβδοµάδα)
πρέπει οι κάτοχοι να βγάζουν τους κάδους στο πεζοδρόµιο για την αποκοµιδή.
Μαζί µε τους καφέ κάδους θα διανεµηθεί και χρήσιµο
ενηµερωτικό υλικό.
Πληροφορίες θα δίνονται από το Τµήµα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας στο τηλ.:
2105537248.

Απίστευτο και όµως…
Λήστεψαν το ίδιο πρακτορείο για
δεύτερη συνεχόµενη νύχτα

την αφοσίωσή τους. «Είναι πάντα
οι πολύτιµοι συνεργάτες µου που
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό»
υπογράµµισε, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσφορά των
υπεύθυνων των Παιδικών Σταθµών
τις οποίες ανέφερε ονοµαστικά.
Η γιορτή άνοιξε µε την τελετή απο
φοίτησης των δεκάδων παιδιών
που τη νέα σχολική χρονιά θα
βρίσκονται στο νηπιαγωγείο.
Τα παιδιά παρέλαβαν τις
βεβαιώσεις αποφοίτησης από τα
χέρια του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού, του Παναγιώτη Καµαρινόπουλου και της Ιωάννας Σταθοπούλου

που είχαν στηθεί, τα παιδιά µε τη
βοήθεια των γονιών διακόσµησαν
µε υλικά χειροτεχνίας την αναµνηστική φωτογραφία τους, ενώ
διασκέδασαν µε µπαλονοκατασκευές και face painting. Τα γέλια και η
χαρά των παιδιών «χτύπησαν κόκκινο» όταν στη σκηνή εµφανίστηκε
το µουσικό συγκρότηµα για παιδιά
ΧΑΝΑ ΖΟΟ και οι φανταστικές µασκότ, που ξεσήκωσαν µικρούς και
µεγάλους µε τα τραγούδια και τον
δυναµικό ρυθµός τους, δίνοντας
στην καλοκαιρινή γιορτή µια ένα
φανταστικό φινάλε.

Ούτε οι αστυν οµικοί δεν µπορούν πιστέψουν το θράσος των ληστών π ου «χ τύπ ησαν » για δεύτερη
συν εχ όµεν η ν ύχ τα το ίδιο πρακτορείο ΟΠΑΠ play ,
στην Μεταµόρφωση
Σε απόγν ωση έχ ει περιέλθει ο ιδιοκτήτης εν ός πρακτορείου ΟΠΑΠ play , επί της οδού Ελ.Βεν ιζέλου 3,
στην Μεταµόρφωση. Για δεύτερη συν εχ όµεν η ν ύχ τα
έπεσε ξαν ά θύµα έν οπλης ληστείας!
∆ύο άγν ωστοι δράστες, µε καλυµµέν α τα χ αρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν χ θες λίγο µετά τη
µία τα ξηµερώµατα στο πρακτορείο του και υπό την
απειλή όπλων , ακιν ητοποίησαν τον υπάλληλο και
αφαίρεσαν ολόκληρη την ταµειακή µηχ αν ή µε τις
εισπράξεις µέσα, µε την οποία και τράπηκαν σε
φυγήN
Είχ ε προηγηθεί και άλλη έν οπλη ληστεία στο ίδιο πρακτορείο, στις 10 το βράδυ της Τρίτης, όπου και πάλι δύο
άτοµα, µε καλυµµέν α τα χ αρακτηριστικά των
προσώπων τους, πιθαν όν οι ίδιοι, εισήλθαν στην
επιχ είρηση και υπό την απειλή όπλων αφαίρεσαν όσα
χ ρήµατα είχ ε το ταµείο και το περιεχ όµεν ο του χ ρηµατοκιβωτίου, που είχ ε χ ρήµατα και τιµαλφή µεγάλης
αξίας.

6-θριάσιο

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας
στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς»

Ο

∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει για 7η συνεχή
χρονιά στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία
Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας του ∆ικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν τη συµµετοχή του ∆ήµου Αχαρνών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018, θα
πραγµατοποιηθούν από τις 25 Ιουνίου έως τις 17
Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες 10:00-12:00 το πρωί, στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» (Λιοσίων
18) ενώ η συµµετοχή των παιδιών είναι δωρεάν (θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
Πληροφορίες – συµµετοχές στο τηλέφωνο: 213
2072 538 κ. Μαρία Στασινού και κ. Αγγελική Μπούκη.
Οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν µία σειρά εργαστηρίων που θα επικεντρώνονται µεταξύ άλλων
στην παρατήρηση, την καταγραφή, την ερµηνεία και
την αξιολόγηση γεγονότων, φαινοµένων και συµπεριφορών µέσα από καινοτόµες µεθοδολογικές προσεγγίσεις παιδαγωγικής.
Το θέµα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης
και ∆ηµιουργικότητας για το 2018 είναι «Αγαπηµένα
∆εδοµένα: παρατηρώ και µετρώ τον κόσµο«, µε τη
συµµετοχή 148 µελών του ∆ικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Αυτό το καλοκαίρι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι ζωής στο επίκεντρο
του οποίου βρίσκονται τα αγαπηµένα δεδοµένα.
Αυτό το καλοκαίρι θα παρατηρήσουµε και θα µετρήσουµε µαζί µε τα παιδιά τον κόσµο µας µε πολλούς
και διαφορετικούς τρόπους.
Ολόκληρος ο κόσµος θα γίνει ένα µεγάλο εργοστάσιο δεδοµένων τα οποία µικροί και µεγάλοι καλούµαστε να παρατηρήσουµε, να καταγράψουµε, να κατανοήσουµε, να αναδείξουµε, να ζωγραφίσουµε, να
αφηγηθούµε και, αν χρειαστεί, να αλλάξουµε! Θα πειραµατιστούµε, θα παραγάγουµε δεδοµένα, θα τα
αποθηκεύσουµε, θα τα αναλύσουµε κριτικά και θα τα
αξιολογήσουµε!
Η αφετηρία του ταξιδιού είναι πάντα η βιβλιοθήκη,
ένας χώρος συνώνυµος της γνώσης και της εµπειρίας, της δηµιουργικότητας και της δηµιουργίας.
Το καλοκαίρι του 2018, χρονιά αφιερωµένη στα
µαθηµατικά από την ελληνική µαθηµατική εταιρεία,
δίνουµε έµφαση στους αριθµούς, στη στατιστική, την
έρευνα και την επικοινωνία.
Οι αριθµοί και τα δεδοµένα αποτελούν ένα υλικό
δηµιουργίας και, συνάµα, ένα εργαλείο επικοινωνίας.
Την ίδια στιγµή, η ικανότητα αποκωδικοποίησης και
ερµηνείας αυτών µία αστείρευτη πηγή ισχύος.
Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Αχαρνών
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018
«Αγαπηµένα ∆εδοµένα: παρατηρώ και µετρώ τον
κόσµο»
∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» (Λιοσίων
18)

ΙΟΥΝΙΟΣ
∆ευτέρα 25 Ιουνίου

ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Μάντεψε το βιβλίο βρίσκοντας το όνοµα του ήρωα,
κάνοντας παντοµίµα τον τίτλο του, αναγνωρίζοντας
µια εικόνα του, συµπληρώνοντας τις λέξεις που
λείπουν στον τίτλο του, διαβάζοντας ένα απόσπασµα. Η οµάδα µε τα περισσότερα σηµαιάκια κερδίζει.
Για παιδιά 6-12 ετών
Τρίτη 26 Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Ένας κήπος φιλικός στις
µέλισσες

Οι µέλισσες έχουν φυτά που τα προτιµούν για το
νέκταρ τους. Φτιάχνοντας έναν µικρό κήπο µε φυτά
όπως λεβάντα, δεντρολίβανο, µαντζουράνα ή
τριφύλλι τις προσκαλείτε να βρουν µέσα στην πόλη
έναν τόπο για να συλλέξουν την τροφή τους. Για όλα
τα παιδιά
Τετάρτη 27 Ιουνίου

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι κάνω κάθε µέρα;
Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι, φίλοι, διάβασµα. Χωράνε όλα σε ένα εικοσιτετράωρο; Πώς µπορεί να απεικονίσει κανείς τη µέρα του σ’ ένα φύλλο χαρτί; Για παιδιά 7-12 ετών
Πέµπτη 28 Ιουνίου

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ
Μετράµε τα έπιπλα στη βιβλιοθήκη και το σώµα
µας; Χωράµε να κάτσουµε, είναι µικρά ή µεγάλα;
Ψηλά ή κοντά; Η Χρυσοµαλλούσα θα µας δείξει ποιο
είναι το σωστό µέγεθος επίπλου για µας. Για παιδιά
6-12 ετών
Παρασκευή 29 Ιουνίου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:
Ντετέκτιβς
Γνωρίζουµε διάσηµους ντετέκτιβ. Παρατηρούν,
καταγράφουν, παρακολουθούν. Είναι µεγάλοι, είναι
µικρά παιδιά, όλοι αναγνωρίζουν την ξεχωριστή
σηµασία των δεδοµένων στη διαλεύκανση ενός
εγκλήµατος. Γνωρίζουµε διάσηµους ντετέκτιβ. Για
παιδιά 7-12 ετών
ΙΟΥΛΙΟΣ
∆ευτέρα 2 Ιουλίου 2108

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
Ετοιµάζουµε το ηµερολόγιο του Ιουλίου. Ποιες δράσεις θα αρέσουν περισσότερο στα παιδιά; Ποια µέρα
θα δανειστούν τα περισσότερα βιβλία; Τα παιδιά
συµµετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή εκστρ-
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ατεία. Για όλα τα παιδιά

Τρίτη 3 Ιουλίου 2108

« Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Η Μ Ε Ν Α »
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα ρούχα
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό
για να καταγράψουµε τον κόσµο
που µας περιβάλλει. Γίνονται
αφετηρία για να παρατηρήσουµε
τα ρούχα ανθρώπων από άλλες
εποχές και άλλα µέρη. Για παιδιά 6-9 ετών
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2108

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ
Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειµήλιο µπορούν να αφηγηθούν µικρές ιστορίες της οικογένειάς
σου. Μιλούν για ταξίδια και µετακινήσεις, για όνειρα
που έγιναν πραγµατικότητα, για συναντήσεις που
καθόρισαν µια ζωή. Οι µικρές ιστορίες κάθε παιδιού
ενώνονται και αφηγούνται τη µεγάλη Ιστορία. Για παιδιά 8-14 ετών
Πέµπτη 5 Ιουλίου 2018

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2108

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα γίνω όταν
µεγαλώσω
Να πετάω στο διάστηµα, να γιατρεύω ανθρώπους,
να πλάθω ψωµί, να µαγειρεύω γλυκά και αλµυρά, να
σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω µουσική. Όλες
οι δυνατότητες είναι ανοιχτές µπροστά µας κι εµείς
µαθαίνουµε τα επαγγέλµατα του σήµερα και του µέλλοντος για να ξέρουµε όταν θα πρέπει να αποφασίσουµε. Για παιδιά 4-7 ετών
Πέµπτη 12 Ιουλίου 2108

ΤΑ «ΘΑΜΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Πειράµατα µε το
χώµα
Υπάρχουν περισσότερα πράγµατα απ΄ό,τι νοµίζουµε στο έδαφος! Ας τα ανακαλύψουµε. Για παιδιά 612 ετών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:
Τόποι εγκλήµατος
Μέσα στο δάσος, σε µια εγκαταλειµµένη έπαυλη,
στο δρόµο µια πολυσύχναστης πόλης, ενός µικρού
χωριού. Σε ποιους τόπους εξελίσσονται οι αστυνοµικές ιστορίες και πώς επηρεάζουν την εξέλιξη της
υπόθεσης; Για παιδιά 7-12 ετών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:
Εγκλήµατα
Η παρατήρηση της σκηνής του εγκλήµατος οδηγεί
στη διαλεύκανσή του. Ληστείες, εκβιασµοί, περίεργα
ατυχήµατα πώς περιγράφονται, ποια δεδοµένα
οδηγούν στην επίλυσή τους; Για παιδιά 7-12 ετών

«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Έργα τέχνης
µε όλες τις αισθήσεις
Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών που
µπορείς να τα αγγίξεις, να τα µυρίσεις, να τα
ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται µόνο για να
τα βλέπουµε! Για παιδιά 6-12 ετών

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα µέσα
µεταφοράς
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουµε τον κόσµο που µας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουµε τα µ από άλλες εποχές
και άλλα µέρη. Για παιδιά 6-9 ετών

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα δεδοµένα
που κρατάω µόνο για µένα
Απλοί κανόνες για να µάθουµε να προφυλασσόµαστε και να µην δίνουµε εύκολα σε κανένα προσωπικά µας στοιχεία. Για παιδιά 7-14 ετών

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Το παλάτι της µνήµης
Το παλάτι της µνήµης είναι µια φανταστική τοποθεσία στο µυαλό σου µπορεί κανείς να φυλάει εικόνες
που θέλει να κρατήσει στη µνήµη του. Ελάτε να
χτίσουµε ένα! Για παιδιά 8-12 ετών

«∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ»: Βόλτα στην πόλη –
καταγραφή συµπεριφορών
Βγαίνουµε βόλτα στην πόλη και καταγράφουµε
ανθρώπους που γελάνε, που συζητάνε, αγκαλιάζονται, φωνάζουν, θυµώνουν. Οι συµπεριφορές τους
δίνουν τον τόνο στο ρυθµό της πόλης. Για παιδιά 712 ετών.

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2108

∆ευτέρα 9 Ιουλίου 2108

Τρίτη 10 Ιουλίου 2108

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2108

∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2108

Τρίτη 17 Ιουλίου 2108
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ΑΣO∆ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Beach Handball:
Παρθενική εµφάνιση στα πανέµορφα Χανιά
Στο πλαίσιο του Orionas Beach Handball tournament

Ένα ταξίδι χιλίων χιλιοµέτρων αρχίζει µε ένα µικρό
βήµα ΄΄ λέει ένα κινέζικο ρητό και επιβεβαιώθηκε για
την οµάδα του ΑΣO∆ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Beach Handball
το σαββατοκύριακο που µας πέρασε στο τουρνουά των
Χανίων, στη πρώτη και ιστορική εµφάνιση της οµάδας
στο πανελλήνιο πρωτάθληµα δείχνοντας ότι «η καλή
µέρα από το πρωί φαίνεται»

Ο

ι οµάδες µας Ανδρών και Γυναικών κατέβηκαν στην άµµο έχοντας πάρει την απόφαση να δείξουν ότι παρόλο είναι που είναι
νέες οµάδες θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους
.Ο αγωνιστικός απολογισµός είναι θαυµάσιος σε
µια διοργάνωση µε µεγάλο ανταγωνισµό και οµάδες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο µε τεράστια εµπειρία και συµµετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα
Τα κορίτσια του ΑΣO∆ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Beach
Handball
πήραν την 3η θέση στο τουρνουά και την 2η σε
συλλογικό επίπεδο .
Αντίστοιχα τα αγόρια του ΑΣO∆ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Beach Handball πήραν την 5η θέση στο τουρνουά και την 4η σε συλλογικό επίπεδο.
Η µοναδική οµάδα των ∆υτικών Προαστίων της
Αττικής που µετέχει στο πρωτάθληµα, στην «παρ-

θενική» της εµφάνιση , αγωνίστηκε µε πάθος και
δύναµη δίνοντας τον καλύτερο της εαυτό στάθηκε
ανταγωνιστικά απέναντι στις παραδοσιακές δυνάµεις του Beach Handball και έδειξε ότι µπορεί για
τα καλυτέρα!!
Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που
πίστεψαν και στήριξαν την οµάδα αυτή.
Στην µεγάλη χορηγό της Γυναίκειας οµάδας Κα
Γεωργία Πηλιχού
Και στους Χορηγούς το Τεχνικό Γραφείο
΄΄ ΜΕΛΕΤ ΗΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ΄΄
την εταιρεία
¨ΝΙΚ. Ι. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤ ΙΣΜΟΣ –
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ΄
και το ΄΄Relax Coffee-bar΄΄ στον Ασπρόπυργο

Voucher Κοινωφελής
Εργασία:

Ανακοίνωση για το µητρώο
παρόχων κατάρτισης

Α

νακοίνωση
Μητρώου
Παρόχων
Κατάρτισης
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της
πράξης «Προώθηση της απασχόλησης µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε
θύλακες ανεργίας του ΟΑΕ∆ - Β’ Φάση,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των
συµµετεχόντων (Β Κύκλος)»

Το voucher σας ενηµερώνει ότι µπορείτε να
δείτε εδώ το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης της
πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της
απασχόλησης
µέσω
προγραµµάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας
ΟΑΕ∆ - Β’ Φάση, συµπεριλαµβανοµένης της
κατάρτισης των συµµετεχόντων (Β Κύκλος)»"
Επισηµαίνεται ότι οι πάροχοι που δεν είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο έχουν το δικαίωµα
να
υποβάλουν
αντιρρήσεις
εντός
αποκλειστικής προθεσµίας 3 εργάσιµων
ηµερών από τη δηµοσίευση του Μητρώου,
δηλαδή µέχρι τη∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και
ώρα 12.00 µεσηµβρινή.

Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται
αποκλειστικά µε κατάθεση του σχετικού
εγγράφου ή ταχυδροµική αποστολή του στη
Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων, «Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
Τοµέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας»
(Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), Υποδιεύθυνση
ΙΙ, Υπ’οψιν αρµόδιας Τριµελούς Επιτροπής
εξέτασης αντιρρήσεων στο πλαίσιο της
πρόσκλησης µε αριθ. 2/2018 ∆ιεύθυνση: Κοραή
4, 10464, Αθήνα.
Στην περίπτωση της επί τόπου κατάθεσης θα
λαµβάνεται υπ’ όψιν η ηµεροµηνία / αριθµός
πρωτοκόλλου από το Γραφείο Πρωτοκόλλου
της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (3ος
όροφος, Γραφείο Γ21).

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποστολής
µε ΕΛΤΑ ή µε εταιρίες ταχυµεταφορών θα
πρέπει ο φάκελος να φέρει ηµεροµηνία

8-θριάσιο

Γερµανόφωνος Τύπος:
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Αποµείωση χρέους µε επ ιστροφή
προσφύγων στην Ελλάδα;

BBC: Yπάλληλοι «Γιατρών
Χωρίς Σύνορα» στην Αφρική
εκµεταλεύοταν ιερόδουλες

Μια ακόµη πρώην εργαζόµενη,
την οποία η εκποµπή του BBC
συνάντησε στην Ευρώπη, κατήγγειλε ότι
ένας υψηλόβαθµος συνάδελφός της
τής είχε πει ότι ήταν εύκολο να
ανταλλάξει φάρµακα µε σεξουαλικές
υπηρεσίες αναφερόµενος στη Λιβερία

Ε

ργαζόµενοι στην µη κυβερνητική οργάνωση
"Γιατροί Χωρίς Σύνορα" χρησιµοποιούσαν τις
υπηρεσίες ιερόδουλων των περιοχών της
Αφρικής όπου εργάζονταν, σύµφωνα µε αποκαλύψεις
που έγιναν στην εκποµπή της Βικτόρια Ντερµπισίρ του
BBC.
Γυναίκες πρώην υπάλληλοι της µκο δήλωσαν ότι το
φαινόµενο αυτό ήταν διαδεδοµένο.
Μια από αυτές είπε ότι ένας υψηλόβαθµος εργαζόµενος
της οργάνωσης δήλωσε ότι ήταν συχνό να
ανταλλάσσονται φάρµακα µε σεξουαλικές υπηρεσίες.
Η οργάνωση πάντως υποστηρίζει ότι δεν θεωρεί
αποδεκτά την "κακοποίηση, την παρενόχληση ή την
εκµετάλλευση" και ότι η χρήση σεξουαλικών υπηρεσιών
απαγορεύεται από το αυστηρό καταστατικό της.
Οι γυναίκες πρώην εργαζόµενες της µκο διατήρησαν
την ανωνυµία τους προκειµένου να µην στοχοποιηθούν.
Οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν αφορούν διοικητικό
προσωπικό και όχι γιατρούς ή νοσοκόµους στην
οργάνωση, µια από τις µεγαλύτερες διεθνείς
ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Μια άλλη πρώην εργαζόµενη, η οποία βοηθούσε
οροθετικούς στην κεντρική Αφρική, δήλωσε, µεταξύ
άλλων, ότι είδε έναν από τους συνεργάτες της να µπαίνει
σε µια τουαλέτα µαζί µε µια πόρνη της περιοχής. "Την
γνώριζα γιατί εργαζόταν και σε ένα από τα µπαρ. Μου είπε
ότι έκανε σεξ µαζί του και ότι την πλήρωσε".
Μια ακόµη πρώην εργαζόµενη, την οποία η εκποµπή
του BBC συνάντησε στην Ευρώπη, κατήγγειλε ότι ένας
υψηλόβαθµος συνάδελφός της τής είχε πει ότι ήταν εύκολο
να ανταλλάξει φάρµακα µε σεξουαλικές υπηρεσίες
αναφερόµενος στη Λιβερία.
"Εννοούσε ότι πολλά από τα νεαρά κορίτσια που είχαν
χάσει τους γονείς τους από τον ιό Έµπολα θα έκαναν τα
πάντα όσον αφορά το σεξ ως αντάλλαγµα µε φάρµακα".
Το BBC δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει τις
καταγγελίες, ενώ η οργάνωση απάντησε ότι χρειάζεται
περισσότερες πληροφορίες για να ξεκινήσει έρευνα.

Τ

ο ενδεχόµενο αποµείωσης
του ελληνικού χρέους µε
αντάλλαγµα την επιστροφή
προσφύγων από τη Γερµανία στην
Ελλάδα, θέµα που πιέζει πολιτικά
την καγκελάριο Μέρκελ, θέτει σε
δηµοσίευµά της η γερµανική εφηµερίδα Die Zeit.
Την εκτίµηση ότι ο έλληνας
πρωθυπουργός µπορεί να αποσπάσει οφέλη στο θέµα του χρέους εφόσον βοηθήσει την καγκελάριο στο
προσφυγικό κάνει η Zeit. Για ασαφή
όρια µεταξύ πολιτικής και δικαιοσύνης στην Ελλάδα γράφει η NZZ.

Η εβδοµαδιαία εφηµερίδα Die Zeit
επισηµαίνει σε ανάλυσή της ότι «η
Άνγκελα Μέρκελ χρειάζεται τώρα
βοήθεια από την Ιταλία και την Ελλάδα» προκειµένου να βρει ταχύτατα
λειτουργικές λύσεις στο προσφυγικό
ζήτηµα και να βγει από τη δύσκολη
θέση που έχει περιέλθει εντός των
συνόρων εξαιτίας της σφοδρής διαµάχης µε τον γερµανό υπουργό
Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ και το
Χριστιανοκοινωνικό Κόµµα που
αυτός εκπροσωπεί.

«Ειδικά η Ιταλία και Ελλάδα», σχολιάζει η εφηµερίδα του Αµβούργου.
«∆ύο χώρες στις οποίες οι συµπάθειες για την καγκελάριο είναι περιορισµένες, για να το διατυπώσουµε
επιεικώς. Η Γερµανία υπήρξε υπερβολικά σκληρή, αδιάλλακτη, ελάχιστα αλληλέγγυα απέναντί τους κατά
τη διάρκεια της ευρωκρίσης -τουλάχιστον έτσι το αισθάνθηκε η πλειονότητα των Ιταλών και των Ελλήνων. Και τώρα χρειάζεται η Μέρκελ
αυτές τις δύο χώρες προκειµένου να
σώσει τη θέση της στην καγκελαρία.
(N) Τι ευκαιρία για τους Ιταλούς και
τους Έλληνες».

Το δηµοσίευµα αναφέρει ότι η γερµανίδα καγκελάριος θα επιδιώξει να
διαπραγµατευθεί διµερείς συνθήκες
για τη διαχείριση του προσφυγικού
ζητήµατος. Αναλύοντας τους πιθανούς λόγους που θα ωθούσαν την
ελληνική κυβέρνηση να συναινέσει
σε ένα σχέδιο που θα προβλέπει
επιστροφή από τη Γερµανία των
προσφύγων που έχουν καταγραφεί

στην Ελλάδα, γράφει ότι έχει κάποιο
συµφέρον να το πράξει και εξηγεί:
«Η χώρα βρίσκεται κοντά στην
έξοδο από το πρόγραµµα λιτότητας
που εφαρµόστηκε επί της ουσίας
από τη Γερµανία. Από εκεί και πέρα
γίνονται διαπραγµατεύσεις για πιθανή αποµείωση του χρέους. Κανείς
δεν έχει ακόµη συνδέσει δηµοσίως
το προσφυγικό και το ζήτηµα του
χρέους. Αλλά η ανάγκη της Μέρκελ
θα µπορούσε να είναι µια ευκαιρία
για τον Τσίπρα», σχολιάζει η Die
Zeit.
Ελλάδα: ασαφή όρια µεταξύ πολιτικής και δικαιοσύνης

Για ασαφή διάκριση µεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας στην
Ελλάδα κάνει λόγο η Neue Zürcher
Zeitung σε ανταπόκρισή της από την
Αθήνα. Η ελβετική εφηµερίδα
σηµειώνει ότι «ο συντηρητικός δικαστικός µηχανισµός δρα ως αντίπαλος της κυβέρνησης. Ωστόσο και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
επιχειρεί να τον θέσει εν µέρει υπό
έλεγχο».

Όπως γράφει η NZZ, «στο φερόµενο σκάνδαλο δωροδοκίας της
Novartis, στη διαδικασία χορήγησης
ασύλου σε τούρκους στρατιωτικούς
και στη νοµική κρίση των όρων
λιτότητας των δανειστών η διαχωριστική γραµµή µεταξύ πολιτικής εξουσίας και δικαστηρίων φαίνεται να
είναι θολή. Η ελληνική κοινή γνώµη
πιστεύει πλέον ακόµη περισσότερο
ότι υπάρχουν ενδείξεις για πολιτική
ενορχήστρωση δικαστικών υποθέ-

σεων ή για προστασία ισχυρών
επιχειρηµατιών από τους δικαστές».
Η πραγµατικότητα είναι πιο
περίπλοκη, δηλώνουν στην εφηµερίδα δικηγόροι και συνταγµατολόγοι
στην Αθήνα διατηρώντας την ανωνυµία τους. Όπως διευκρινίζουν οι
ίδιοι, «η ελληνική δικαιοσύνη δρα
ανεξάρτητα, ωστόσο αυτό δεν συνεπάγεται ότι είναι ουδέτερη».

Το δηµοσίευµα κάνει λόγο για δύο
αντίπαλα «πολιτικά στρατόπεδα:
Του ενός ηγείται ο πρώην ανώτατος
δικαστής και πρώην υπουργός
∆ικαιοσύνης Χαράλαµπος Αθανασίου. Επικεφαλής του άλλου είναι
η Βασιλική Θάνου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου. (N) Η
οµάδα υπό τον Αθανασίου τηρεί
εχθρική στάση απέναντι στην
κυβέρνηση», γράφει η εφηµερίδα,
συµπληρώνοντας ότι στο «στρατόπεδο Αθανασίου» ανήκει και ο
πρώην πρόεδρος του Συµβουλίου
της Επικρατείας Νίκος Σακελλαρίου,
που παραιτήθηκε αφήνοντας αιχµές
για κυβερνητικές παρεµβάσεις στο
έργο της δικαιοσύνης.

O αρθρογράφος σηµειώνει ότι «η
άλλη οµάδα υπό τη Βασιλική Θάνου
πρόσκειται στην κυβέρνηση» Μετά
τη συνταξιοδότησή της «ο Τσίπρας
διόρισε τη Θάνου (σ.σ. στη θέση της
προϊσταµένης του νοµικού γραφείου
του πρωθυπουργού) ως εκπρόσωπο µιας µετριοπαθούς δεξιάς. ∆ιότι η
ελληνική αριστερά, την οποία εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπόρεσε
ποτέ (σ.σ. στο παρελθόν) να εδραιωθεί στον χώρο της δικαιοσύνης».
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Λήξη Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας
ΧΡ ΩΜΑ ΤΑ ΚΑ Ι ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΕΜΙΣΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΓΟΥΛ ΑΣ

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία και ξεχωριστά
µαθησιακά αποτελέσµατα, ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν
στο Πάρκο Μαγούλας, την Παρασκευή 08 Ιουνίου στις 20:00, οι δράσεις της Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου
Ελευσίνας.
Τα
προγράµµατα
συµπληρώνουν τη δράση των σχολείων αναφορικά µε την ευαισθητοποίηση των µαθητών
σε θέµατα περιβάλλοντος µέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Στις καλλιτεχνικές δράσεις της Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας ήδη λειτουργούν εργαστήρι
θεατρικού παιχνιδιού, τµήµατα φωτογραφίας
και η Εφηβική Θεατρική Οµάδα Μαγούλας. Τη
φετινή χρονιά εντάχθηκαν τµήµατα ζωγραφικής (που είχαν λειτουργήσει και σε προηγούµενα έτη), ενώ προστέθηκαν για πρώτη
φορά τµήµατα κινούµενης εικόνας (µέσω
τεχνικής animation) και κεραµικής.
Συγκεκριµένα, στο χώρο του Πάρκου
Μαγούλας παρουσιάστηκαν παράλληλα, δράσεις από τα παρακάτω τµήµατα:
Η Εφηβική Θεατρική Οµάδα Μαγούλας
παρουσίασε την παράσταση “Ειρήνη” του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Θοδωρή Ευστρατιάδη, κρατώντας αµείωτο το ενδιαφέρον του
κοινού κι επιδεικνύοντας µεγάλη εξέλιξη στην
απόδοση των θεατρικών κειµένων και τη
γενικότερη σκηνική της παρουσία.
Από τα τµήµατα ζωγραφικής εκτέθηκαν
ζωγραφιές µαθητών µε χρήση τέµπερας, υπό
την επίβλεψη του εκπαιδευτή κ. Βαγγέλη Γκιόκα, σε τελάρα και χαρτόνια. Στα έργα τους
αποτύπωσαν δικά τους πρόσωπα κι εικόνες
από τον αθλητισµό και το περιβάλλον.
Στο νέο πρόγραµµα εργαστηρίων κεραµικής παρουσιάστηκαν, µε την πολύτιµη καθοδήγηση του ελευσίνιου κεραµίστα-αγγειογράφου Θανάση Κατσαρά, έργα που αφορούν
χρηστικά ή διακοσµητικά αντικείµενα των
µικρών µαθητών, καθώς και αντιπροσωπευτικά τεχνουργήµατα των µεγαλύτερων µαθητών
από τη κεραµική µας παράδοση, ξεκινώντας
από την εποχή του Χαλκού µέχρι τις µέρες
µας.

Στο νέο εργαστήρι κινούµενης εικόνας
(µέσω τεχνικών animation) οι µαθητές
δηµιούργησαν ολιγόλεπτες προβολές βίντεο
µε απλά καθηµερινά υλικά, εµπνεόµενοι από
ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών θεµάτων (περιβάλλον, χρήση βίας, ωφέλεια ανακυκλώσιµων υλικών, εκφοβισµός-µπούλινγκ, φτώχεια,
πόλεµος). Τα τµήµατα φωτογραφίας και
κινούµενης εικόνας λειτουργούν υπό την
επίβλεψη του ελευσίνιου φωτογράφου κ. Βαγγέλη Γκίνη.
Τα αποτελέσµατα όλων των τµηµάτων ήταν
πραγµατικά εντυπωσιακά!
Η δράση της Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας θα συνεχιστεί τη χρονιά 2018-2019
µε σκοπό να διευρύνει αλλά και να ανανεώσει το ήδη επιτυχηµένο πρόγραµµα
της.

Το κοινωνικό µήνυµα της “ειρήνης” σε 9
γλώσσες του κόσµου, µε αφορµή τις πολεµικές συγκρούσεις στη Συρία.

Τα τµήµατα φωτογραφίας εντυπωσίασαν
τους θεατές για άλλη µια φορά µε την εννοιολογική αναπαράσταση των µικρότερων µαθητών ενός χρωµατιστού µπαλονιού ως την
φαντασία που λείπει από όλους τους χώρους
των σχολείων.
Οι µεγαλύτεροι µαθητές αποτύπωσαν στα
έργα τους το κοινωνικό µήνυµα της “ειρήνης”
σε 9 γλώσσες του κόσµου, µε αφορµή τις
πολεµικές συγκρούσεις στη Συρία.

Οι τεχνικές µάθησης στις δράσεις της Περιβαλλοντικής
Ακαδηµίας
ανανεώνονται
συνεχώς προσφέροντας νέους τρόπους αναβάθµισης του καλλιτεχνικού αποτελέσµατος,
µέσα από σύγχρονες και παραδοσιακές µορφές τέχνης.
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι συµβάλλουν στην υλοποίηση της δράσης και ιδιαίτερα όσους µε ενδιαφέρον την παρακολουθούν
και συµµετέχουν.
Συγχαρητήρια σε όλους τους µαθητές για
τις ξεχωριστές τους δηµιουργίες και τα πολύτιµα µηνύµατα που µας µετέφεραν µέσω της
τέχνης και µε χαρά ανανεώνουµε το ραντεβού
µας για την επόµενη σχολική χρονιά!
Η πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε
Μαρούγκα Κωνσταντίνα
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«Το Ε.Β.Ε.Π. ανακηρύχθηκε συνδεδεµένο µέλος της EuroCommerce»

Ο

Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, ζήτησε από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της EuroCommerce, κατά τη Γενική Συνέλευση, που έλαβε χώρα στις 19-20 Ιουνίου, στη Στοκχόλµη, να εξετάσει το αίτηµα ένταξης του Ε.Β.Ε.Π. σε αυτήν, το οποίο και έτυχε της αποδοχής του, ανακηρύσσοντάς το
συνδεδεµένο µέλος της. Σηµειώνεται ότι η E.Σ.Ε.Ε., ως εθνικό µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του καταστατικού, υποστήριξε το εν λόγω αίτηµα του Επιµελητηρίου.
Η EuroCommerce αντιπροσωπεύει εθνικές Oµοσπονδίες, Επιµελητήρια και Εταιρείες στον τοµέα λιανικής, χονδρικής και διεθνούς Εµπορίου, σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι γνωστό ότι ο τοµέας διαδραµατίζει έναν µοναδικό ρόλο
στην ευρωπαϊκή οικονοµία, ως σύνδεσµος µεταξύ των παραγωγών και των 500 εκατοµµυρίων καταναλωτών σε όλη
την Ευρώπη. Επιδιώκει να ενηµερώνει τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και το ευρύτερο κοινό για τη
σηµασία του κλάδου λιανικής και χονδρικής πώλησης, ο οποίος αλληλοεπιδρά µε 100 εκατοµµύρια πελάτες κάθε
µέρα. Προσφέρει εργασία σε 32 εκατοµµύρια ευρωπαίους, 23 εκ. στο λιανικό εµπόριο και 9 εκ. στο χονδρικό, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους που ξεκινούν την σταδιοδροµία τους σε ένα ευρύ φάσµα θέσεων και δεξιοτήτων. Αναλυτικά:
1 στις 7 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και 1 στους 5 νέους (15-24) απασχολούνται στο λιανικό ή στο χονδρικό εµπόριο. Η EuroCommerce υποστηρίζει ένα ανταγωνιστικό, βιώσιµο και δίκαιο εµπόριο στην Ευρώπη. Ο κύριος ρόλος της
είναι:
- Η σύνδεση όλων των τοµέων του εµπορίου (χονδρικό, λιανικό, διεθνές).
- Η επικοινωνία σχετικά µε τον ρόλο του εµπορίου στην ευρωπαϊκή οικονοµία.
- Η εφαρµογή της νοµοθεσίας και των πολιτικών της Ε.Ε. υπέρ του ευρωπαϊκού εµπορίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «NΤο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς, ένα από
τα παλαιότερα Επιµελητήρια της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1905. Αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες που
ενισχύουν την ικανότητα των µελών του να ευηµερούν και να αναπτύσσονται, στην περιοχή του Πειραιά, ενός από
τους µεγαλύτερους λιµένες της Ευρώπης. Το Ε.Β.Ε.Π. αντιπροσωπεύει περίπου 15.000 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των εισαγωγών - εξαγωγών, στο λιανικό και χονδρικό εµπόριο, το διαµετακοµιστικό Εµπόριο και
τον εφοδιασµό της Ναυτιλίας, καθώς και αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Προκειµένου να ενισχυθεί, µεταξύ άλλων, ο τοµέας
του εµπορίου, το Ε.Β.Ε.Π. συµµετέχει στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής για να δηµιουργήσει ένα ελεύθερο, ευέλικτο, ανταγωνιστικό και σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον υπέρ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα και, κατά συνέπεια, της οικονοµικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, πιστεύω ότι η επιτυχία του Ε.Β.Ε.Π
να ενταχθεί στη δύναµη της EuroCommerce είναι ενδεικτικό της δυναµικής των επιχειρήσεων-µελών µας και αποτέλεσµα της προσπάθειας της διοίκησης να αναδείξει τον Πειραιά σε κέντρο του διεθνούς Εµπορίου.N».

Θε ρινό Ηλιοστάσιο 2018, ξε κίνησε και ε πίσηµα το καλοκαίρι

Ξεκίν ησε εχ θές 21 Ιουν ίου, και συγκεκριµέν α στις 13:07
ώρα Ελλάδας, το θεριν ό ηλιοστάσιο και έτσ ιµπήκε και
επίσηµα το καλοκαίρι, µε την µεγαλύτερη σε διάρκεια µέρα
του έτους.
Από σήµερα λοιπόν και µετά, οι µέρες θα αρχ ίσουν σιγάσιγά ν α µικραίν ουν , ώσπου σχ εδόν ν α εξισωθούν µε τις
ν ύχ τες κατά την φθιν οπωριν ή ισηµερία, εν ώ στο χ ειµεριν ό
ηλιοστάσιο του ∆εκεµβρίου θα υπάρχ ει πια η µικρότερη
µέρα.
Επίσηµα καλοκαίρι

Όπως κάθε χ ρόν ο, το θεριν ό ηλιοστάσιο εγκαιν ιάζει αστρον οµικά την έν αρξη του καλοκαιριού στο βόρειο ηµισφαίριο,
όπου αν ήκει και η Ελλάδα. Ταυτόχ ρον α, στο ν ότιο ηµισφαίριο θα σηµειωθεί το χ ειµεριν ό ηλιοστάσιο και θα αρχ ίσει ο
χ ειµών ας.
Στο βόρειο ηµισφαίριο, ο Ήλιος θα βρίσκεται στο βορειότερο σηµείο του στον ουραν ό και η µέρα θα έχ ει την
µεγαλύτερη διάρκεια του έτους, καθώς ο βόρειος πόλος της Γης θα είν αι στραµµέν ος προς τον Ήλιο. Αν τίθετα,
στο χ ειµεριν ό ηλιοστάσιο, ο Βόρειος Πόλος βρίσκεται στο πιο αποµακρυσµέν ο σηµείο από τον Ήλιο.

Σαλαµίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Σοβαρά τραυµατισµένη η οδηγός

Σ

οβαρά τραυµατίστηκε 49χρονη οδηγός
στη Σαλαµίνα, όταν το όχηµα στο οποίο
επέβαινε επί της λεωφόρου Αιαντείου
εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστη αιτία, µε αποτέλεσµα να πέσει στη θάλασσα.
Η 49χρονη, η οποία, σύµφωνα µε την
πρώτη πληροφόρηση, έχει υποστεί πολλαπλά κατάγµατα στα χέρια και στα πόδια, απεγκλωβίστηκε από κλιµάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και µεταφέρθηκε στο Τζάνειο
Νοσοκοµείο, όπου νοσηλεύεται.
Την προανάκριση του ατυχήµατος έχει αναλάβει το Γ' Λιµενικό Τµήµα Σαλαµίνας του
Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά.
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12-θριάσιο

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύµφωνα µε το καταστατικό του Συλλόγου και κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ,
σας προσκαλούµε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο που θα
λάβει χώρα την 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Eλευσίνας µε
θέµατα ηµερήσιας διάταξης :Οικονοµικός απολογισµός περιόδου 10/17 – 06/18 , ∆ιοικητικός απολογισµός περιόδου
10/17 – 06/18, Λοιπά θέµατα
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ηµέρα

και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο.

∆ράση για τους αστέγους από το
Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω''
Στις 23/6/2018, ηµέρα Σάββατο εθελον τές του Κοιν ων ικού έργου ''Προσφέρω'', θα βγούν απο τις 10:00 το
βράδυ εως το πρωί, ν α µοιράσουν φαγητό, παγωµέν α
ν εράκια και ότι άλλο προσφερθεί, στους άστεγους
συν αν θρώπους µας.
Απο την Τρίτη 12/6/2018 µέχ ρι το Σάββατο 23/6/2018
στις 5:00 µµ απόγευµα, θα συγκεν τρών ουµε τα εξής
είδη:
ΤΡΟΦΙΜΑ ( ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ Σ ΑΣΤΕΓΟΥ Σ )
Π.Χ....ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ - ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ ΚΡΟΥ ΑΣΑΝ - ΞΗΡΟΥ Σ ΚΑΡΠΟΥ Σ - ΜΠΑΡΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΟΥ Σ ΧΥ ΜΟΥ Σ....Κ.Τ.Λ.
Όποιος φίλος - φίλη επιθυµεί ν α προσφέρει είδη που
µπορεί ν α καταν αλώσει έν ας άστεγος σε τυποποιηµέν α προϊόν τα, µπορεί ν α επικοιν ων ήσει στα τηλ.
6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου

Ο Πρόεδρος
Αθανασίου Κωσταντίνος

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο Γ.Γραµµατέας
Ρεντούµης Χρήστος
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Παρέµβαση εισαγγελέα για το σίριαλ Death Note
Μια νέα «τρέλα» που απειλεί σοβαρά τους µαθητές έρχεται να καταδείξει
µε έγγραφό της η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Μι α νέα «τρέλα» που απει λεί σοβαρά και
τους µαθητές της Κρήτης έρχεται να καταδεί ξει
µε έγγραφό της η Ει σαγγελί α Πρωτοδι κών
Ηρακλεί ου.
Σύµφωνα µε την επεί γουσα ανακοί νωση που
απευθύνεται τόσο στους δι ευθυντές σχολεί ων
όσο και στα ΜΜΕ ο Ει σαγγελέας Πρωτοδι κών
Αθανάσι ος Γαλήνας εφι στά την προσοχή γι α το
γι απωνέζι κο σί ρι αλ και περι οδι κό κι νουµένων
σχεδί ων “Death Note” το οποί ο όπως σηµει ώνει
έφτασε σε σηµεί ο να επηρεάζει εφήβους ανά
τον κόσµο ενώ ήδη έχουν καταγραφή σοβαρά
περι στατι κά ακόµα και δολοφονί α !
Ο ί δι ος ζητά από τους δι ευθυντές σχολεί ων
όλων των βαθµί δων αλλά και από τα ΜΜΕ να
ενηµερώσουν τα παι δι ά και τι ς οι κογένει ες του
γι α το συγκεκρι µένο ζήτηµα εφι στώντας την
προσοχή όλων προκει µένου να αποφευχθούν τα χει ρότερα.

Στην ανακοί νωση του ο Ει σαγγελέας Πρωτοδι κών αναφέρει :

Με αφορµή πληροφορί ες που περι ήλθαν σε γνώση της Ει σαγγελί ας, και σε εκτέλεση της µε αρι θµό 5155/18.06.2018 παραγγελί ας
της κας Ει σαγγελέως του Αρεί ου Πάγου, θέλουµε να επι στήσουµε την
προσοχή στους ανηλί κους, και κυρί ως στους εφήβους, σχετι κά µε την
επι κι νδυνότητα του “Death Note”, γι απωνέζι κου σί ρι αλ κι νουµένων
σχεδί ων, όπου «ο καλός ήρωας θέλει να σώσει τον κόσµο σκοτώνοντας
µέσα από ένα ηµερολόγι ο µε υπερφυσι κές δυνάµει ς τους κακούς».
Το συγκεκρι µένο παι χνί δι , εί ναι σει ρά ι απωνι κών manga, σε
σενάρι ο 'Οοµπα Τσογκούµι και ει κονογράφηση Τακέσι Οµπάτα.
Πρόκει ται γι α την ι στορί α του µαθητή λυκεί ου Γι αγκάµι Λάι τ, ο οποί ος
ανακαλύπτει ένα τετράδι ο, µε το οποί ο µπορεί να σκοτώσει οποι ονδή

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΡΙΖΑ - ΝΤΙΓΚΑ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ


Ηµεροµηνία Λήξης
υποβολής
Προσφορών:
16/07/2018 και ώρα 12:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η
Εταιρεία
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ) Α.Ε.
προκηρύσσει Ανοιχτό Εθνικό ∆ιαγωνισµό (υπ’ αριθµ. 767/18/∆∆Π)
για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ
Ν.
ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ», (ως αναλυτικά
περιγράφεται στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού).


Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Οροφής : € 180.000,00
πλέον Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος.
∆ικαίωµα προαίρεσης : €
180.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για ένα
(1) επιπλέον έτος.


Τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού διατίθενται δωρεάν είτε σε
ψηφιακή µορφή από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.desfa.gr
(Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις
Ανάθεσης Συµβάσεων) είτε σε
έντυπη
µορφή,
έως
τις
09/07/2018, καθηµερινά κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00
π.µ. - 13:00 µ.µ., στη ∆ιεύθυνση:
∆ΕΣΦΑ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 357359, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31,
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Προµηθειών (κα. Ε. Αγγελοπούλου τηλ. : 213 0884230).


Προσφορές µπορούν
να υποβάλουν µόνο οι ενδιαφερόµενοι που έχουν παραλάβει τα
Τεύχη του ∆ιαγωνισµού, ως ανωτέρω.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΓΚΛΙΟΥΚΟΒΑ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΑΟΥ ΤΖΑΜΠΟΥΛ ΤΑΛΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆Η ΠΑΝΑΪΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ .

θριάσιο-13
Σαγκάη, ενώ στι ς Η.Π.Α. υπάρχουνπερι πτώσει ς όπου µαθητές αποβλήθηκαν, όταν βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους παρόµοι α τετράδι α.
Την πι ο σηµαντι κή περί πτωση αποτελεί η δολοφονί α ενός άντρα στο
Βέλγι ο τον Σεπτέµβρι ο του 2007. Πλάι του βρέθηκαν δύο σηµει ώσει ς,
µε σαφή επι ρροή από το µάνγκα. Ο φόνος αυτός έγι νε γνωστός στη
χώρα µε το όνοµα "Mangamoord" (Φόνος του Manga). Ακόµη, αναφέρθηκε περί πτωση όπου µαθητής, που εί χε δεχθεί ενδοσχολι κό bullying
γι α το χρώµα του και τα κι λά του, βρήκε µί α υποστηρι κτι κή «οι κογένει α» στα anirne (ι απωνέζι κα κι νούµενα σχέδι α) και απέκτησε ένα
αί σθηµα παντοδυναµί ας βλέποντας το “Death Note”.

Από τα ανωτέρω, δι αφαί νεται ο σοβαρός κί νδυνος που δι ατρέχουν
οι ανήλι κοι και κυρί ως οι έφηβοι , που ενδεχοµένως εί ναι περι σσότερο ευάλωτοι (εί τε λόγω ι δι οσυγκρασί ας εί τε δι ότι αντι µετωπί ζουν
δι άφορα προβλήµατα).
Γι α την έγκαι ρη πρόληψη του ανωτέρω φαι νοµένου και προς αποφυγή των παραπάνω κρουσµάτων στην περι οχή του Ηρακλεί ου,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τους ί δι ους τους ανηλί κους, αλλά και τους γονεί ς,
εκπαι δευτι κούς, και όσους άλλους έχουν την επι µέλει ά τους, να επιδει κνύουν ι δι αί τερη προσοχή και να επαγρυπνούν.
ποτε, απλά γράφοντας το όνοµά του σε αυτό σκεπτόµενος το πρόσωπό του. Η πλοκή παρακολουθεί τι ς προσπάθει ες του να καθαρί σει
από τους εγκληµατί ες µί α «κοι νωνί α που σαπί ζει » και να γί νει ο ί δι ος
κρι τής και «θεός ενός νέου κόσµου» οδηγούµενος σταδι ακά στηνπαράνοι α. Εµπόδι ο στα σχέδι α του στέκεται η αστυνοµί α µε την πολύτι µη
βοήθει α του καλύτερου ντετέκτι β του κόσµου, του "L".
Αρχι κά, το µάγκνα δηµοσι εύτηκε σε σελί δες περι οδι κού, ενώ η
µεταφορά σε άνι µε έπαι ξε στην ι απωνι κή τηλεόραση. Η σει ρά ενέπνευσε επί σης ται νί ες, µυθι στορήµατα και αρκετά βι ντεοπαι χνί δι α. Το
magna κυκλοφορεί και στα ελληνι κά.
Η δηµοτι κότητα του “Death Note” σε µαθητές σε δι άφορες χώρες του
κόσµου προκάλεσε την αντί δραση των αρχών, καθώς δι άφορα τετράδι α µε τί τλο “Death Note”, µε ονόµατα συµµαθητών τους ή καθηγητών
έχουνβρεθεί σε δι άφορα σχολεί α. Η κυκλοφορί α του “Death Note” έχει

Παρακαλούµε τους κ.κ. ∆ι ευθυντές των ∆ηµοτι κών Σχολεί ων,
Γυµνασί ων και Λυκεί ων της Π.Ε. Ηρακλεί ου, όπως και µέχρι ς ότου
λήξη η τρέχουσα σχολι κή χρονι ά, αλλά και µε τηναρχή της νέας, ενηµερώσουν και προφορι κά τους µαθητές που φοι τούν στα σχολεί α τους,
σχετι κά µε το προαναφερόµενο γι απωνέζι κο σί ρι αλ κι νουµενων
σχεδί ων µε την επωνυµί α “Death Note”.

Τέλος, παρακαλούµε τους ∆ι ευθυντές όλων των Μ.Μ.Ε. (εφηµερί δων, περι οδι κών, ραδι οτηλεοπτι κών µέσων, δι αδι κτυακών) της
ευρύτερης περι οχής του Ηρακλεί ου και της Κρήτης εν γένει , γι α τη
δηµοσι οποί ηση της προκεί µενης.
Εκ της Ει σαγγελί ας Πρωτοδι κών Ηρακλεί ου
Αθανάσι ος Κ. Γαλήνας
Ει σαγγελέας Πρωτοδι κών

απαγορευτεί σε δι άφορες πόλει ς της Κί νας, όπως το Πεκί νο και η

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΥΡΤΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : .............20-6-18............
Αρ.Πρωτοκ.: .................20674.............

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού ΑΤΤΙΚΗΣ
προκηρύσσει ∆ηµόσιο Αν οικτό Ηλεκτρον ικό ∆ιαγων ισµό, µέσω του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ”, µε εκτιµώµενη συνολική αξία
1.465.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής . Εφόσον
έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6η
Ιουλίου 2018 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες,
που συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 9/7/18.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρµόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραµπίνη.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής &
∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι
[Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές
∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού
διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV
είναι 45233223-8.
6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός και η επιλογή Αναδόχου θα
γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
7. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Εντός τριών 3 εργασίµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.
9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών,
κάθε υποβαλλόµενη προσφορά
δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του Ν.4412/2016, για διάστηµα εν ν έα
(9) µην ών , από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

10. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 10.00 π.µ.

11. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το επί µέρους ποσοστών
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επι της
εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή
2η και άν ω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα
κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που είναι
εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που
η υπό ανάθεση δηµόσια 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
iv) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση (iii) της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
13. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε)
του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

14. Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους του ∆ήµου µε κωδικό
Κ.Α.Ε. 30.7333.10001 και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό
απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ.
ανέρχεται στο ποσό των 23.629,03 €

και ισχύ τουλάχιστον 30 ηµερών, µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και
το άρθρο 22 της διακήρυξης.
17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές
18. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
19. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) µηνών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
20. Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε
την υπ' αριθµό 160/15-6-18 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου, η έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισµού µε την υπ'
αριθµό 184/15-6-18 και η έγκριση
δαπάνης, ψήφιση πίστωσης µε την υπ’
αριθµό 183/15-6-18 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Φυλής. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµό
941/18 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας
θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016, στην ιστοσελίδα σύµφωνα
µε το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια"
diavgeia.gov.gr.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 20-6-18

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσσών. 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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
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.
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Τηλέφωνο
6944204160

επικοινωνίας:

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
mini market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, 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€, συζητή-

σιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
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 10:0013:00 ) (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
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-

όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος - Περιοχή Ασπρόπυργος

Εν οικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα
επ ι της Λ εωφόρου ∆ ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Α σπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε
θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της
οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού
Σχολείου 60 τ.µ.
Τηλέφωνο επικ οινωνίας:
6974410178

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός
χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ.
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ασπρόπυργος: πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

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

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-264784
και 6985066463>>.
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θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 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
Γυµνασίου-Απόφοιτοι 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

Ζ
Η
Τ
Ε
Ι
Τ
Α
Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
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

16-θριάσιο

Καλοκαιρινή γιορτή
των παιδιών της
ΑΡΩΓΗΣ 2018

Τα παιδιά, οι γονείς,
το προσωπικό, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Κέντρου Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών
"ΑΡΩΓΗ" και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών,
σας προσκαλούν στην Καλοκαιρινή
γιορτή, που θα γίνει τη ∆ευτέρα 25
Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30 στον
προαύλιο χώρο του Κέντρου.

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

