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ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Σύναψη Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ
του ∆ήµου Ελευσίνας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας ΕΛΙΞ – Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας.

Ολλανδική «φάµπρικα»
χαπιών ecstasy
στην Ελευσίνα

∆α σικ ο ύ ς χά ρ τ ες γι α Τ ρ ίκ α λα , ∆υ τ .
Ατ τι κ ή & Κα βά λα αν άρ τ η σε τ ο ΥΠΕ Ν
σελ. 16

∆ιανοµή τροφίµων για δικαιούχους
του ΤΕΒΑ στο ∆ήµο Αχαρνών
σελ. 2

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Παρουσίαση καλών
πρακτικών για τις “Πόλεις
που Μαθαίνουν” της Unesco
σελ. 9
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σελ. 3

Ένταση και συνθήµατα
στο Περιφερειακό
Συµβούλιο για τον
ΧΥΤΑ Φυλής

Κάτοικοι και σωµατεία διαµαρτυρήθηκαν
για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί
επιρρίπτοντας ευθύνες στους ιθύνοντες
και την περιφερειάρχη Ρένα ∆ούρου
- Σε µία εβδοµάδα η πλήρης
αποσυµφόρηση του λεκανοπεδίου από
τους χιλιάδες τόνους σκουπιδιών

σελ. 2-10

Προχωρούν οι
διαδικασίες για το
νέο Παιδικό Σταθµό
στη Χασιά

διαβεβαίωσε ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Παππούς

σελ. 3

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

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

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 7, 210-5576029
Ελευσίνα

ΤΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 54, 210-5549976

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ο.Ε
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΟΥ 12
210-5551232
Άνω Λιόσια
ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11 ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΑΧΑ 2 (∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΙΚΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)
Τηλέφων ο : 210-2471660
Αχαρν ές
Φυτάς Ηλίας
Πάρν ηθος 83, 2102468376

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

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

Ολλανδική «φάµπρικα»
χαπιών ecstasy
στην Ελευσίνα

Χειροπέδες σε τέσσερις Ολλανδούς, τρεις άνδρες
και µία γυναίκα, οι οποίοι πιάστηκαν σταK πράσα
να φορτώνουν περισσότερους από τρεις τόνους της
πρόδροµης των χαπιών ecstasy ουσίας BMK στην
Ελευσίνα, πέρασαν την περασµένη Τετάρτη οι
άνδρες του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών του
Σ∆ΟΕ.
Πρόκειται για ποσότητα-µαµούθ, από την οποία
θα «µαγειρεύονταν» τουλάχιστον τέσσερα εκατοµµύρια χάπια ecstasy, τα οποία εν συνεχεία θα έπαιρναν τον δρόµο τους για τις αγορές ναρκωτικών της
Ευρώπης.
Ας πάρουµε, όµως, τα πράγµατα από την αρχήK
Το κιτρικό οξύ που τελικά ήταν BMK

Η αντίστροφη µέτρηση για τη σκιαγράφηση της
δράσης των εµπλεκοµένων και τη σύλληψή τους
ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που παρείχε στο
Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος κλιµάκιο
της DEA, σύµφωνα µε τις οποίες µεγάλη ποσότητα
ουσίας από την οποία φτιάχνεται αµφεταµίνη επρόκειτο να φτάσει στο λιµάνι του Πειραιά κρυµµένη
µέσα σε κοντέινερ.
Η κινητοποίηση των στελεχών του Σ∆ΟΕ ήταν
άµεση. Αφού έκαναν ανάλυση στα έγγραφα που
αφορούν στα φορτία, εντόπισαν ένα ύποπτο κοντέινερ που υποτίθεται ότι περιείχε κιτρικό οξύ και είχε
φύγει από τη Σανγκάη της Κίνας, θέτοντάς το δια

κριτικά υπό παρακολούθηση. Όπως προέκυψε
από την έρευνά τους, ως παραλήπτης του φορτίου
στην Ελλάδα εµφανιζόταν µία ελληνική εταιρεία
εισαγωγών-εξαγωγών που είχε έδρα στον Πειραιά
και η οποία είχε ιδρυθεί περίπου έναν µήνα πριν.
Η µεταφόρτωση και οι συλλήψεις

Πράγµατι, οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν. Το
κοντέινερ έφθασε στον Πειραιά και εκτελωνίστηκε
την Τετάρτη. Τον εκτελωνισµό είχε αναλάβει ένα
νεαρό ζευγάρι Ολλανδών. Όπως προέκυψε µάλιστα αργότερα, και ο εν λόγω νεαρός είχε δηµιουργήσει πρόσφατα δύο εταιρείες τύπου εισαγωγών-εξαγωγών στην Ελλάδα, προφανώς για
τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Συνεχίζεται τη σελ. 10

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 21 έως 32
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λίβας, Λιβύη,Έρως, Φεβρων ία,
Φευρων ία, Φεύρω, Φέβρω, Φεύρα,
Φεβρούλα, Φευρούλα

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

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

Ο

∆ιανοµή τροφίµων για δικαιούχους του ΤΕΒΑ στο ∆ήµο Αχαρνών

∆ήµος Αχαρνών ενηµερώνει τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ ότι
θα πραγµατοποιηθεί διανοµή την Τρίτη 26/06/2018 & την
Τετάρτη 27/06/2018.
Η διανοµή θα περιλαµβάνει κρέατα, πουλερικά, τρόφιµα µακράς
διάρκειας, οπωρολαχανικά και είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας.
Λόγω της µεγάλης ποσότητας των τροφίµων που θα διανεµηθούν,
παρακαλούνται οι δικαιούχοι όπως µεριµνήσουν καταλλήλως για την
µεταφορά τους.
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, η διανοµή θα γίνει σταδιακά σύµφωνα µε το µήνυµα (SMS) που οι δικαιούχοι έχουν λάβει στο κινητό τους.
Η διανοµή θα γίνει και τις δύο ηµέρες από τις 09:00 έως τις 15:00,
πλησίον του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου (Εργατικές
Κατοικίες Προφήτη Ηλία), στην οδό Μιλτιάδου.
Για την παραλαβή των προϊόντων απαιτείται ταυτότητα, ΑΜΚΑ και
εξουσιοδότηση σε περίπτωση µη παραλαβής από τον δικαιούχο.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών: 213 2123 127.
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ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Σύναψη Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ
του ∆ήµου Ελευσίνας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας ΕΛΙΞ – Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας.
Προχωρούν οι διαδικασίες
για το νέο Παιδικό
Σταθµό στη Χασιά

Α

ύριο Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30 θα
συνεδριάσει το ∆.Σ. Ελευσίνας για τη λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
1. Τροποποίηση της υπ.αριθµ. 273/18 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Λήψη απόφασης για την σύναψη Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Ελευσίνας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΕΛΙΞ – Προγράµµατα
Εθελοντικής
Εργασίας-.
3. Λήψη απόφασης για την παράταση µίσθωσης
ακινήτου για την στέγαση του Συµβουλευτικού Σταθµού
ΚΕΘΕΑ
–
ΝΟΣΤΟΣ.
4. Λήψη απόφασης για διαγραφή αξιώσεων κατά
του ∆ήµου που έχουν υποπέσει σε παραγραφή Μητρώο
∆
ε
σ
µ
ε
ύ
σ
ε
ω
ν
.
5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του
έργου: « Μελέτη αποπεράτωσης του Β’ δικτύου αποχέτευσης
λυµάτων
της
Κάτω
Ελευσίνας».
6. Έγκριση µελέτης και τρόπος εκτέλεσης του
έργου: « Κατασκευή νέου χώρου πολιτισµού στο Ο.Τ.
162 επί της οδού ∆αρδανελίων της ∆.Ε. Ελευσίνας».
7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της

διαβεβαίωσε ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Παππούς

υπηρεσίας µε θέµα: « Υπηρεσίες ευπρεπισµού καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων – αποψίλωση ξερών
χόρτων – αποκοµιδή και κοµποστοποίηση πρασίνου»
του ∆ήµου Ελευσίνας για το ο.ε. 2018.
8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας « Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοδεκτών
συµπίεσης ( press containers) 14m3 µε ηλιακή ενέργεια» του Τµήµατος Κίνησης και Συντήρησης Οχηµάτων
και Λοιπού Μηχ/κού Εξοπλισµού του ∆ήµου Ελευσίνας
για
το
ο.ε.
2018.
9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συνδιοργάνωσης διήµερης εκδήλωσης µε τον Σύλλογο Χιωτών Ελευσίνας « ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ» για την πανήγυρη προς
τιµήν της προστάτιδας του Συλλόγου µε καλλιτεχνικό
πρόγραµµα
στην
Πλατεία
Χιωτών
.
10. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθµιση
της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. (κωδ. Οφειλέτη
1
6
8
9
7
)
.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή
των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
12. ∆ιαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης της ∆ηµοτικής
Ενότητας
Μαγούλας.

Μ

ε µια εκπληκτική γιορτή που είχε κέφι, παιδικό
νάζι, πολλά χαµόγελα, τραγούδι και χορό υποδέχθηκαν το καλοκαίρι τα παιδιά του Παιδικού
Σταθµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, το απόγευµα
της Πέµπτης 21 Ιουνίου 2018, στο προαύλιο του ∆ηµοτικού Σχολείου της Χασιάς.
Πολλές ευχές στα παιδιά, στους γονείς και τους
εργαζόµενους στον Παιδικό Σταθµό, έδωσε ο ∆ήµαρχος
Φυλής και Πρόεδρος του Παιδικού Σταθµού της Χασιάς,
Χρήστος Παππούς, ο οποίος επιπλέον ευχήθηκε καλή
πορεία στα παιδιά που τη νέα σχολική χρονιά θα πάνε
στο νηπιαγωγείο. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας για την κατασκευή του Παιδικού Σταθµού στο Ζαϊτό.
Του πρώτου ιδιόκτητου Παιδικού Σταθµού που αποκτά η
Χασιά. «Έναν Παιδικό Σταθµό κόσµηµα, γιατί η ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής ήταν η µοναδική ∆ηµοτική Ενότητα σε
όλη την Αττική που δεν είχε δικό της ιδιόκτητο Παιδικό
Σταθµό. Το καταφέραµε και αυτό και προχωράµε», τόνισε καταχειροκροτούµενος ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, ευχαριστώντας τους δηµότες για τη συµπαράσταση και τη στήριξη.

Ένταση και συνθήµατα στο Περιφερειακό
Συµβούλιο για τον ΧΥΤΑ Φυλής

Κάτοικοι και σωµατεία διαµαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί
επιρρίπτοντας ευθύνες στους ιθύνοντες και την περιφερειάρχη Ρένα ∆ούρου - Σε µία εβδοµάδα η
πλήρης αποσυµφόρηση του λεκανοπεδίου της Αττικής από τους χιλιάδες τόνους σκουπιδιών

Ε

νταση επικράτησε στη
συνεδρίαση του περιφερειακού
συµβουλίου
Αττικής, όπου συµµετείχαν κάτοικοι από τα Λιόσια και τη Φυλή, µε
αφορµή τον ΧΥΤΑ.
Οι κάτοικοι διαµαρτύρονται για
την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στην περιοχή και ζητούν
λύση άµεσα, επιρρίπτοντας
ευθύνες στους ιθύνοντες και
καταγγέλλοντας ότι µέσα στο
καλοκαίρι ενδέχεται να υπάρχουν
ανάλογες εικόνες.
Υπενθυµίζεται ότι από το πρωί
της Πέµπτης αποκαταστάθηκε
πλήρως η λειτουργία ο χώρος
υγειονοµικής ταφής στη Φυλή, αφότου είχε κλείσει για δέκα ηµέρες λόγω ενός ρήγµατος που δηµιουργήθηκε στην περιοχή, µε συνέπεια να συσσωρευτούν τόνοι σκουπιδιών στους δρόµους του Λεκανοπεδίου.
Έτσι και το πρωί της Παρασκευής τα απορριµµατοφόρα σχηµάτιζαν ουρές προκειµένου να εναποθέσουν
τα απορρίµµατα, ενώ σύµφωνα µε τους εργαζοµένους στην αποκοµιδή, η αποσυµφόρηση από τα σκουπίδια θα χρειαστεί τουλάχιστον µία εβδοµάδα ακόµη.

Η βραδιά συνεχίστηκε µε την γιορτή των παιδιών του
Παιδικού Σταθµού, τα οποία έκλεψαν τις εντυπώσεις και
το θερµό χειροκρότηµα όταν µέσα από ποιηµατάκια,
τραγούδια και χορό ξετύλιξαν µία ιστορία µε πολλά
µηνύµατα για τα ίδια αλλά πρωτίστως για τους µεγάλους. Η ιστορία αφορά µία πετρελαιοκηλίδα που απλώνεται σιγά σιγά και απειλεί µε µόλυνση όλους τους θαλάσσιους οργανισµούς, εξαιτίας της αµέλειας των ανθρώπων.
Οι λιλιπούτειοι ηθοποιοί µεταµορφώνονται σε ψαράδες, γλάρους, καβουράκια και γοργόνες και προσπαθούν να κάνουν τους µεγάλους πιο υπεύθυνους για τις
πράξεις τους.
Η µεγάλη προσπάθεια και η εξαιρετική εµφάνιση των
παιδιών επιβραβεύθηκε µε δυνατό χειροκρότηµα, ενώ
τα ίδια επιβραβεύθηκαν στη συνέχεια µεK παγωτό,
αποχαιρετιστήρια δώρα και παιχνίδι µε τις µεγαλοφιγούρες του Μίκυ, της Μίνι, του Ντόναλντ Ντακ και ενός
Μίνιον.
Μετά το τέλος της παράστασης έγινε προβολή φωτογραφιών από ευχάριστες στιγµές των παιδιών στον Παιδικό Σταθµό, δραστηριότητες και επισκέψεις στη φύση,
ενώ προσφέρθηκαν αλµυρά σνακς, αναψυκτικά και
παγωµένο τσάι.
Η γιορτή έκλεισε µε θεαµατικά πυροτεχνήµατα να
κοσµούν τον ουρανό.

4-θριάσιο
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Από 28 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου

οι βαθµολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εισροή υδάτων
σε σκάφος στον
Σαρωνικό

- Επιτυχής επιχείρηση
του Λιµενικού

Ε

ν ηµερώθηκε το Εν ιαίο Κέν τρο
Συν τον ισµού Έρευν ας και ∆ιάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., βραδιν ές
ώρες προχ θες, για την ύπαρξη σε κίν δυν ο
του Τ/Ρ-Α/Ψ ''ΝΟΤΑ'' Ν.Π. 11353 λόγω
εισροής υδάτων , στη θαλάσσια περιοχ ή
κον τά στη ν . Κυράς του Σαρων ικού Κόλπου, µε δύο επιβαίν ον τες.
Άµεσα απέπλευσαν προς εν τοπισµό του
αν ωτέρω σκάφους και παροχ ή συν δροµής
περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το Α/Ψ
''ΣΙ ΤΑΪΓΚΕΡ'' Ν.Π. 6568 και το Κ/∆-Ε/Π
''ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ι – RESCUE'' T.A. 203.
Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εν τόπισε το σκάφος στη θαλάσσια περιοχ ή
βόρεια ν . Κυράς κι έγιν ε ασφαλής περισυλλογή και διάσωση των επιβαιν όν των , οι
οποίοι µεταφέρθηκαν στο λιµέν α Παλαιάς
Επιδαύρου, καλά στην υγεία τους.
Πρωιν ές ώρες της εποµέν ης , το ως άν ω
σκάφος κατέπλευσε στο λιµέν α Αίγιν ας
ρυµουλκούµεν ο από το ''ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ι –
RESCUE'' και µε τη συν δροµή του
''ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ ΙΙ'' Τ.Α. 243, χ ωρίς ν α
προκληθεί θαλάσσια ρύπαν ση.
Από το Λιµεν αρχ είο Αίγιν ας που διεν εργεί την προαν άκριση, πρόκειται ν α απαγορευτεί ο απόπλους του ''ΝΟΤΑ'' µέχ ρι αποκατάστασης της βλάβης και προσκόµισης
βεβαιωτικού από τον παρακολουθούν τα
ν ηογν ώµον α.

Α

πό 28 Ιουν ίου έως 2 Ιουλίου
αν αµέν εται, σύµφων α µε τις
π ρώτες
εκτιµήσεις,
να
αν ακοιν ωθούν
οι
βαθµολογικές
επιδόσεις των υποψηφίων για τα ΑΕΙ,
που συµµετέχ ουν στις Παν ελλαδικές
Εξετάσεις.
Πέρσι
οι
βαθµολογίες
αν ακοιν ώθηκαν στις 30 Ιουν ίου και οι
βάσεις εισαγωγής στις 24 Αυγούστου.
Στο
µεταξύ
συν εχ ίζεται
η
βαθµολόγηση των γραπ τών στα
Βαθµολογικά Κέν τρα.
Οσον αφορά τη διακύµαν ση των
βάσεων , η όποια εκτίµηση γίν ει αυτή
την π ερίοδο, µόν ο ελπ ίδες ή
απογοήτευση µπορεί ν α προσφέρει
στους
υπ οψηφίους,
οι
οπ οίες
εν δεχ οµέν ως ν α µην έχ ουν καµία
σχ έση µε την πραγµατικότητα.
Για ν α γίν ει εκτίµηση των βάσεων µε
έν α υψηλό π οσοστό διασφάλισης
εγκυρότητας, πρέπει ν α υπάρχ ουν
συγκεκριµέν α δεδοµέν α τα οπ οία
απουσιάζουν αυτή τη χ ρον ική στιγµή.
Οι διαδικασίες στα Βαθµολογικά
Κέντρα
Μετά
την
ολοκλήρωση
της
διαδικασίας της βαθµολόγησης και από
τον
δεύτερο
βαθµολογητή,
αποσφραγίζεται από τη γραµµατεία ο
βαθµός του α βαθµολογητή και
α) εφόσον η γραµµατεία διαπιστώσει
ότι η διαφορά των βαθµών των δύο
βαθµολογητών είν αι µικρότερη ή ίση
των 12 µον άδων παραδίδει τα γραπτά
στο ειδικό συν εργείο ελέγχ ου, το
οποίο προχ ωρά σε οπτικό έλεγχ ο των
βαθµολογιών του α ́ και του β ́
βαθµολογητή,
π ροκειµέν ου
να
διαπ ιστωθεί, ότι υπ άρχ ει π λήρης
αν τιστοιχ ία
της
αν αλυτικής
βαθµολογίας και του συν ολικού
βαθµού
π ου
έβαλαν
οι
δύο

βαθµολογητές αν άµεσα στο
στέλεχ ος και στο απ όκοµµα,
χ ωρίς π εραιτέρω έλεγχ ο των
αθροισµάτων . Στην εξαιρετική
π ερίπ τωση π ου εν τοπ ιστεί
κάπ οια αν αν τιστοιχ ία µεταξύ
των βαθµολογιών στελέχ ους και
αποκόµµατος, καλείται αν αλόγως
ο α ́ ή β ́ βαθµ/τής για ν α την
αποκαταστήσει.
Μετά τον αν ωτέρω οπτικό έλεγχ ο
απ οκόπ τεται
το
απ όκοµµα,
αποκαλύπτον ται τα ατοµικά στοιχ εία
του υποψηφίου και καταχ ωρίζεται η
αν αλυτική βαθµολογία των
δύο
βαθµολογητών στον Η/Υ µε τη
βοήθεια της σχ ετικής εφαρµογής. Κατά
την καταχ ώριση πληκτρολογείται η
αν αλυτική καταν οµή της βαθµολογίας
και το πρόγραµµα εξάγει µόν ο του τα
οριζόν τια υποσύν ολα αν ά θέµα. Τον
τελικό
συν ολικό
βαθµό
τον
καταχ ωρίζει ο χ ειριστής απ ό το
απ όκοµµα
και
αυτόµατα
τον
υπολογίζει και το πρόγραµµα. Επίσης
καταχ ωρίζον ται και οι Κωδικοί Αριθµοί
των
δύο βαθµολογητών .
Στην
εξαιρετική περίπτωση που εν τοπιστεί
κάπ οια αν αν τιστοιχ ία µεταξύ του
βαθµού π ου υπ ολογίζεται απ ό το
πρόγραµµα και του βαθµού που έχ ει
καταχ ωρίσει ο χ ειριστής, καλείται ο α ́
ή β́
βαθµολογητής για ν α την
απ οκαταστήσει, αφού καλυφθούν
ξαν ά τα ατοµικά στοιχ εία του
υπ οψηφίου.
Στη
συν έχ εια
ακολουθείται
η
διαδικασία
της
κατωτέρω παραγράφου 9.
β) εφόσον η γραµµατεία διαπιστώσει
ότι η διαφορά των βαθµών των δύο
βαθµολογητών είν αι µεγαλύτερη των
12 µον άδων , τότε καλύπτον ται µε
µαύρα αυτοκόλλητα οι βαθµοί του α ́
και β ́
βαθµ/τή και το γραπ τό
παραδίδεται στον γ ́ βαθµ/τή.
Αφού ο γ ́ βαθµ/τής βαθµολογήσει µε
µαύρο στυλό και µε την ίδια διαδικασία
του β ́
βαθµ/τή, η γραµµατεία
αποσφραγίζει τους βαθµούς του α ́ και
β ́ βαθµολογητή και παραδίδει το
γραπτό στο ειδικό συν εργείο ελέγχ ου
το οποίο προχ ωρά σε οπτικό έλεγχ ο
της βαθµολογίας του α ́ , β ́ και γ ́

βαθµολογητή,
π ροκειµέν ου
να
διαπ ιστωθεί, ότι υπ άρχ ει π λήρης
αν τιστοιχ ία
της
αν αλυτικής
βαθµολογίας και του συν ολικού
βαθµού π ου έβαλαν
οι τρεις
βαθµολογητές αν άµεσα στο στέλεχ ος
και στο απόκοµµα, χ ωρίς περαιτέρω
έλεγχ ο των αθροισµάτων . Στην
εξαιρετική περίπτωση που εν τοπιστεί
κάπ οια
αν αν τιστοιχ ία
µεταξύ
στελέχ ους και αποκόµµατος, καλείται
ο α ́ , β ́ ή γ ́ βαθµ/τής για ν α την
αποκαταστήσει.
Μετά τον οπ τικό έλεγχ ο της
βαθµολογίας
και
των
τριών
βαθµολογητών ,
απ οκόπ τεται
το
απ όκοµµα,
απ οκαλύπ τον ται
τα
ατοµικά στοιχ εία του υποψηφίου και
καταχ ωρίζεται στον Η/Υ η αν αλυτική
βαθµολογία
και
των
τριών
βαθµολογητών µε τη βοήθεια της
σχ ετικής εφαρµογής. Κατά την
καταχ ώριση,
π ληκτρολογείται
η
αν αλυτική καταν οµή της βαθµολογίας
και το πρόγραµµα εξάγει µόν ο του τα
οριζόν τια υποσύν ολα αν ά θέµα. Τον
τελικό
συν ολικό
βαθµό
τον
καταχ ωρίζει ο χ ειριστής απ ό το
απ όκοµµα
και
αυτόµατα
τον
υπολογίζει και το πρόγραµµα. Επίσης
καταχ ωρίζον ται και οι Κωδικοί Αριθµοί
των τριών βαθµολογητών .
Στην εξαιρετική π ερίπ τωση π ου
εν τοπ ιστεί κάπ οια αν αν τιστοιχ ία
µεταξύ του βαθµού που υπολογίζεται
από το πρόγραµµα και του βαθµού
που έχ ει καταχ ωρίσει ο χ ειριστής,
καλείται ο αν τίστοιχ ος βαθµολογητής
για ν α την απ οκαταστήσει, αφού
καλυφθούν ξαν ά τα ατοµικά στοιχ εία
του υποψηφίου.
Όσον
αφορά
στη
διαδικασία
αποκατάστασης τυχ όν λάθους που
διαπιστών εται κατά τον οπτικό έλεγχ ο
ή την καταχ ώριση της βαθµολογίας,
σας γν ωστοποιούµε ότι η διόρθωση θα
γίν εται µόν ο µε σφραγίδα και
υπ ογραφή του π ροέδρου ή του
αν τιπ ροέδρου
π αρουσία
του
αν τίστοιχ ου βαθµολογητή ή του
υπ εύθυν ου καταχ ώρισης και µε
σαφέστατη
αν αφορά
στο
συγκεκριµέν ο ερώτηµα ή θέµα, του
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
2018 ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

«Αγαπηµένα ∆εδοµένα: παρατηρώ και µετρώ τον κόσµο»

Είν αι το θέµα της Καλοκαιριν ής Εκστρατείας Αν άγν ωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018, στην οποία συµµετέχ ουν
148 µέλη του ∆ικτύου Βιβλιοθηκών της Εθν ικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Αυτό το καλοκαίρι η Εθν ική Βιβλιοθήκη σας προσκαλεί σε έν α ταξίδι ζωής στο επίκεν τρο του οποίου βρίσκον ται τα αγαπηµέν α δεδοµέν α. Αυτό το καλοκαίρι θα παρατηρήσουµε και θα µετρήσουµε µαζί µε τα παιδιά τον
κόσµο µας µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
Ολόκληρος ο κόσµος θα γίν ει έν α µεγάλο εργοστάσιο δεδοµέν ων τα οποία µικροί και µεγάλοι καλούµαστε ν α
παρατηρήσουµε, ν α καταγράψουµε, ν α καταν οήσουµε, ν α αν αδείξουµε, ν α ζωγραφίσουµε, ν α αφηγηθούµε και
αν χ ρειαστεί ν α αλλάξουµε! Θα πειραµατιστούµε, θα παράγουµε δεδοµέν α, θα τα αποθηκεύσουµε, θα τα
αν αλύσουµε κριτικά και θα τα αξιολογήσουµε!
Η αφετηρία του ταξιδιού είν αι πάν τα η βιβλιοθήκη, έν ας χ ώρος συν ών υµος της γν ώσης και της εµπειρίας, της
δηµιουργικότητας και της δηµιουργίας.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
48 Χρόνια συνεχούς
λειτουργίας
30000 τόµοι βιβλίων
6600 βιβλία για παιδιά
Λέσχη Ανάγνωσης
∆ράσεις, Εκδηλώσεις,
Εργαστήρια
Ηλεκτρονική
ΑναζήτησηK
Ωράριο
∆ευτέρα-Τρίτη-ΤετάρτηΠαρασκευή 7:30-15:30
Πέµπτη: 14:00-20:00

Μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Ηρώων,

θριάσιο-5

∆ιαµαρτυρία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
«Ο Σωκράτης» για τις µετακινήσεις
µαθητών στα σχολεία των Αχαρνών

Πραγµατοποι ήθηκε την Τρί τη 19 Ιουνί ου, η προγραµµατι σµένη Παράσταση ∆ι αµαρτυρί ας του Συλλόγου Π.Ε. Αν. Αττι κής « Ο Σωκράτης » στη
∆/νση Π.Ε. Αν. Αττι κής, µε τη συµµετοχή των ΣΕΠΕ Αν. Αττι κής και τον
Πρόεδρο της Ένωσης ΓονέωνΑχαρνών, γι α τι ς µετακι νήσει ς µαθητώνσε
σχολεί α εκτός των προβλεπόµενων γεωγραφι κών ορί ων και τι ς
απλήρωτες υπερωρί ες των συνάδελφων αναπληρωτών στα ολι γοθέσι α σχολεί α.
Εκτός από την υποχρεωτι κή µετακί νηση 48 µαθητών του ∆ηµοτι κού στη
Β΄ Αν. Αττι κή, σύµφωνα µε τηνκατανοµή τωννηπί ωνστα Ν/γει α της Β’ Αν.
Αττι κής, 86 παι δι ά µετακι νούνται εκτός γεωγραφι κών ορί ων :
8 παιδιά από το 7ο Ν. Αχαρνών
13 παιδιά από το 12ο Ν. Αχαρνών
12 παιδιά από το 13ο Ν. Αχαρνών
21 παιδιά από το 14ο Ν. Αχαρνών
8 παιδιά από το 21ο Ν. Αχαρνών
12 παιδιά από το 27ο Ν. Αχαρνών
12 παιδιά από το 28ο Ν. Αχαρνών
Αναφορι κά µε τι ς µετακι νήσει ς τωνµαθητών, η ∆ι ευθύντρι α Εκπαί δευσης ξεκαθάρι σε ότι ακολούθησε όσα προβλέπονται από το Προεδρι κό
∆ι άταγµα. Παρά τα προβλήµατα που δηµι ουργούν αυτές οι µετακι νήσει ς, δε δόθηκε καµι ά δέσµευση γι α ανάκληση της σχετι κής απόφασης.
Στο πλαί σι ο της συζήτησης έγι νε ξεκάθαρο, γι α άλλη µι α φορά, ότι η
ευθύνη λει τουργί ας των σχολι κών µονάδων, µε τον απαραί τητο αρι θµό
τµηµάτων και σχολι κών εγκαταστάσεων, που αντι στοι χούν στον µαθητι κό πληθυσµό, γί νεται µπαλάκι ανάµεσα στο Υπουργεί ο Παι δεί ας
(εκφραστή της Κυβερνητι κής Πολι τι κής) µε τι ς κατά τόπους αρµόδι ες
υπηρεσί ες και τους ∆ήµους.
Με άλλα λόγι α : ευχαρί στως να φτι αχτούνπαραπάνω τµήµατα που να
καλύπτουν τι ς ανάγκες των µαθητών, εφόσον υπάρχει ο απαραί τητος
αρι θµός αι θουσών, γι α τι ς οποί ες όµως αρµόδι οι εί ναι οι ∆ήµοι . Από
τηνάλλη, οι ∆ήµοι θα ήθελαννα ανταποκρι θούναλλά δενέχουντηναπαι τούµενη κρατι κή χρηµατοδότησηK.Από τον «Άννα στον Καϊ άφα» δηλαδή
το αυτονόητο δι καί ωµα των µαθητών γι α άµεση και ανεµπόδι στη πρόσβαση στο σχολεί οK
Αναφορι κά µε τι ς απλήρωτες υπερωρί ες των συνάδελφων αναπληρωτών στα Ολι γοθέσι α ∆ηµοτι κά Σχολεί α, η απάντηση που δόθηκε, γι α
άλλη µι α φορά, εί ναι ότι έχει γί νει το σχετι κό αί τηµα στο Υπουργεί ο
Παι δεί ας αλλά δενυπάρχει ακόµα κάποι α εξέλι ξηK Το σί γουρο πάντως εί ναι ότι οι συνάδελφοι θα πάρουν τη βεβαί ωση απόλυσης, χωρί ς
να τους έχουν αναγνωρι στεί και πληρωθεί οι παραπάνω ώρες
εργασί αςK!!!
Για το ∆.Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΟΥΤΑ

µε τα Μουσικά Σύνολα του ∆ήµου Φυλής και τη σύµπραξη
του σπουδαίου ερµηνευτή Γεράσιµου Ανδρεάτου.

Μ

ε µια συναυλία που τιµά τους ντόπιους µουσικούς γιορτάζει, κάθε χρόνο, την Παγκόσµια
Ηµέρα Μουσικής ο ∆ήµος Φυλής.
Αυτό έκανε και φέτος, οργανώνοντας, το βράδυ της
Πέµπτης, 21 Ιουνίου 2018, µια µεγάλη συναυλία στην
Πλατεία Ηρώων, µε τα Μουσικά Σύνολα του ∆ήµου
Φυλής σε πρωταγωνιστικό ρόλο και τη σύµπραξη του
σπουδαίου λαϊκού ερµηνευτή Γεράσιµου Ανδρεάτου.
Με κεκτηµένη ταχύτητα από την εµφάνισή τους στο
ΜΕΓΑΡΟ, στις 6 Μαΐου 2018, τα Μουσικά Σύνολα, υπό
τη διεύθυνση του Νίκου Καλοµοίρη, έδειξαν στοιχεία
σπουδαίας ορχήστρας που δεν αποτελείται απλά από
εξαιρετικούς µουσικούς, αλλά δουλεύει σκληρά σε οµαδικό επίπεδο.
Κάτι που, άλλωστε, φάνηκε κι από το αποτέλεσµα

που καταχειροκροτήθηκε από τον κόσµο.
Την ορχήστρα απαρτίζουν γνωστοί από τις µεγάλες
πίστες συνδηµότες µας µουσικοί, καθηγητές του ∆ηµοτικού Ωδείου και καταξιωµένοι επαγγελµατίες και πλαισιώνεται από ταλαντούχα νέα παιδιά που δείχνουν ότι
το µέλλον τους ανήκει.
∆ύο από αυτά και συγκεκριµένα η Μαρία Γεωργίου
και ο Σταµάτης Καπίρης εξέπληξαν µε τις φωνητικές
τους ικανότητες, ενώ και τα υπόλοιπα συνέβαλαν στη
θαυµάσια εµφάνιση.
Η συναυλία ξεκίνησε µε έργα µεγάλων συνθετών για
να εξελιχθεί σε ένα αυθόρµητο λαϊκό γλέντι, που αποζηµίωσε τον κόσµο και του έδειξε ότι ο ∆ήµος Φυλής
διαθέτει πρώτης γραµµής καλλιτεχνικό δυναµικό που
του επιτρέπει να διακρίνεται και εκτός των τειχών.

Πολύ καλή παρουσία, πίσω από τον προβεβληµένο
Γεράσιµο Ανδρεάτο έκανε και ο συντοπίτης µας Κωνσταντίνος Χατζής που κατορθώνει να ακροβατεί, µε
δεξιοτεχνία, ανάµεσα στο λαϊκό πάλκο και στο ψαλτήρι.
Τον επίλογο έγραψε µε λαϊκό, κυρίως, ρεπερτόριο ο
Σπύρος Μπρέµπος, που σαν αυθεντικός τοπικιστής
στηρίζει έµπρακτα τα Μουσικά Σύνολα του ∆ήµου
Φυλής και συµµετέχει, παρά τις υποχρεώσεις του στο
∆ήµο.
Παρών σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Παππούς που ενθαρρύνει από χρόνια την
προσπάθεια των Μουσικών Συνόλων του ∆ήµου και
βρίσκεται στο πλευρό του µαέστρου και των µουσικών.
Παρούσα και η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ζωή Αρβανιτάκη, ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Σχίζας, οι
Αναπλ. ∆ήµαρχοι Τζένη Μπάρα, Νίκος Χατζητρακόσιας
και Γιώργος Αντωνόπουλος, οι Πρόεδροι του Πολιτιστικού Οργανισµού Γιώργος Μαυροειδής και των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Χρυσούλα Κουράση, Γιώργος
Καραϊσκάκης και ο Γιώργος Αδάκτυλος και η Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής Ελένη Λιάκου.

6-θριάσιο

Ο

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ

ι Απόκριες έχουν περάσει, αλλά
τα έθιµά της είναι διαχρονικά.
Αυτό το λαογραφικό θησαυρό
παρουσίασε το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που παρουσίασε, το
βράδυ της Παρασκευής 22 Ιουνίου 2018,
στο αµφιθέατρο της Ζωφριάς ΒΟΡΕΙΝΟ,
ο σύλλογος ΧΟΡΟ∆ΡΩΜΕΝΟ.
Συνέπραξαν µια σειρά από σύλλογοι
που παρουσίασαν τα αποκριάτικα έθιµα
ή τους χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας
τους: Εκτός από το ΧΟΡΟ∆ΡΩΜΕΝΟ
(χοροί από τη Νάξο), στη σκηνή του αµφιθεάτρου ανέβηκαν ο Πολιτιστικός σύλλογος ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ (Χοροί
από τη ∆ράµα), το Εργαστήρι Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών ∆ήµου Περιστερίου (χοροί από την Ήπειρο), οι σχολές χορού ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (χοροί από
την Κρήτη), το ΧΟΡΟΠΑΙΓΝΙΟ (Θρακιώτικα) και η Ένωση Ποντίων ΝίκαιαςΚορυδαλλού (Ποντιακά).
Το αποτέλεσµα καταχειροκροτήθηκε
από το κοινό που γέµισε ασφυκτικά το
αµφιθέατρο της Ζωφριάς.
Τα συγχαρητήριά του για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ εξέφρασε στον Πρόεδρο
του ΧΟΡΟ∆ΡΩΜΕΝΟΥ Παναγιώτη
Παπανικολάου ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. Πρόσθεσε ότι ο ∆ήµος
Φυλής είναι ο ∆ήµος του Πολιτισµού,
καθώς µόνο µέσα στο τρέχον Σαββατοκύριακο προγραµµατίστηκαν πέντε
σηµαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. ∆εν
παρέλειψε να εκφράσει τα συγχαρητήριά

του στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισµού Γιώργο Μαυροειδή, επειδή κατορθώνει να στηρίζει τις
προσπάθειες των πολιτιστικών φορέων.
« Κάποιοι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λένε
ότι οι Σύλλογοι ψήνουν σουβλάκια. Εµείς
λέµε ότι παράγουν Πολιτισµό και γι’ αυτό
είµαστε στο πλευρό τους» τόνισε ο τελευταίος. Οι Χρήστος Παππούς και Γιώργος
Μαυροειδής κατέβηκαν από τη σκηνή
κρατώντας τις τιµητικές πλακέτες τις
οποίες τους απένειµε, για την προσφορά
τους στο σύλλογο, ο Παναγιώτης Παπανικολάου.
Από µια τέτοια εκδήλωση δεν θα µπορ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε εφαρµογή του καταστατικού, επαναλαµβάνετε η διαδικασία και καλούνται τα µέλη
του Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ την Τετάρτη 27-06-2018 & ώρα 19:00 στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία
είναι καταλυτική και θα διεξαχθεί µε τους παρόντες.
ΘΕΜΑΤΑ Γ.Σ
1ο
∆ιοικητικός Απολογισµός
2ο
Οικονοµικός Απολογισµός 2017-18
3ο Οικονοµικός Προϋπολογισµός 2018-19
Το Μέλλον του συλλόγου θα κριθεί από την συµµετοχή ΜΑΣ και τις αποφάσεις που
θα λάβουµε στη ΓΣ. Η Παρουσία όλων µας κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
Το ∆Σ

ούσε να λείψει και η κοινωνική πτυχή.
Το
ΧΟΡΟ∆ΡΩΜΕΝΟ
φιλοξένησε
περίπτερο του Κέντρου Κοινωνικής
Φροντίδας ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, ένα φορέα
που δραστηριοποιείται στα Άνω Λιόσια. Ο
συνδηµότης µας Γιάννης Καλτικόπουλος,
που βοηθάει εθελοντικά, µοίρασε φυλλάδια και εξήγησε στον κόσµο µε ποιο
τρόπο στηρίζει ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ τα άτοµα
µε νοητική υστέρηση και τις οικογένειές
τους.
Το Φεστιβάλ έκλεισε µε την απονοµή
αναµνηστικών στους φορείς που πήραν
µέρος σε αυτό και µε δύο χορούς που
χόρεψαν όλοι µαζί.
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Ο Παναγιώτης Παπανικολάου αφού
παρουσίασε τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΧΟΡΟ∆ΡΩΜΕΝΟΥ
ευχαρίστησε το ∆ήµο, τον Αθλητικό
Οργανισµό, τους χορηγούς και την Πρόεδρο του Συλλόγου της Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου για την πολύτιµη βοήθειά
της.
Τέλος, ανανέωσε το ραντεβού για το 2ο
Φεστιβάλ που θα πραγµατοποιηθεί του
χρόνου, µε άλλη θεµατολογία.
Την εκδήλωση παρουσίασε υποδειγµατικά η Υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του
∆ήµου Φυλής, ∆ηµοσιογράφος Εύη
Τριανταφύλλου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥ ΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προσλήψεις 20 ατόµων στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Εικοσι θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο ∆ήµος Μάνδρας
Ειδυλλίας. Αφορούν συµβάσεις τρίµηνης διάρκειας για
την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών της
Πυροπροστασίας.
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θριάσιο-7

ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΟΧΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
Αποχαιρέτησαν την χρονιά που
πέρασε µαθητές - εκπαιδευτικοί
και γονείς του 1ου Γενικού
Λυκείου Άνω Λιοσίων

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ
ΕΝΑΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ

Μ

ε µια εξαιρετική εκδήλωση αποχαιρέτησαν την
σχολική χρονιά που πέρασε οι µαθητές - εκπαιδευτικοί και γονείς του 1ου Γενικού Λυκείου Άνω
Λιοσίων το βράδυ της Τετάρτης 20 Ιουνίου.
Η γιορτή περιλάµβανε την παρουσίαση προγραµµάτων
και δράσεων στις οποίες συµµετείχαν οι µαθητές κατά τη
χρονιά που πέρασε, θεατρικά δρώµενα και µουσική από
το νεανικό συγκρότηµα “Ποινίτες”.

Η ΒΡΟΧΗ ∆ΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ .....
ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΎ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τι και αν έπεσαν κεραυνοί, τι και αν πληµµύρισε η
περιοχή , τα παιδιά ήρθαν στην ώρα τους, την Κυριακή
17 Ιουνίου . Ώρα 5 µ.µ. ο µάγος MERLIN ήταν έτοιµος
και υποδέχθηκε όλους.
Ξεκίνησε η παράσταση µε παιχνίδια που συµµετείχαν
όλα τα παιδιά. Στη συνέχεια ο µάγος µας, άρχισε να βγάζει περιστέρια, κουνέλια , µαντήλια χρωµατιστά , σχοινιά
µε κόµπους που τα ξέδεναν τα ίδια τα παιδιά µε "µαγικά
λόγια" , κρίκους µεταλλικούς µπλεγµένους .....
Όµως δεν άφησε ήσυχους µήτε τους γονείς.....

τους είχε ' Βοηθούς ΄ , τον έδεσαν χειροπόδαρα , τον
έβαλαν µέσα στο σακούλι ...... µα ώ του θαύµατος ,
εκείνος αν και δεµένος έβαλε γυαλιά και καπέλο και ....
τσουπ .... ξαναπαρουσιάστηκε.
Πάµε παρακάτω: γονείς µε µαλλιά και χωρίς µαλλιά !!!
ήταν η άλλη οµάδα βοηθών του που τον έδεσαν και
αυτοί µε αλυσίδες αλλά , πάλι λύθηκε στο σακούλι του.
Πολλά παιχνίδια για τα mini cooper

Συµµετείχαν όλα τα παιδιά , χάρηκαν. τραγούδησαν
και πήραν µπαλόνια αλλά και κεράστηκαν στο δικό τους
party.

Όµως δεν θα µπορούσε µια τέτοια πετυχηµένη χρονιά
να κλείσει χωρίς δώρα. Ένα ρολόι µε πρίγκιπα που θα
στολίσει τα δωµάτια και τα γραφεία τους ήταν το δικό τους
ατοµικό δώρο.

Να ευχηθούµε σε όλα τα παιδιά του χορευτικού µας να
έχουν ΥΓΕΙΑ * ΠΡΟΟ∆Ο και ένα χαρούµενο και ξέγνοιαστο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ....... να ευχαριστήσουµε ξανά τους
γονείς και σε όλα τα παιδιά του κόσµου να ευχηθούµε να
έχουν ένα
ΚΑΛΟΚΑΛΟΚΑΙ ΡΙ
mini coοper σας λατρεύουµε

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων επεφύλαξε µια
ιδιαίτερη έκπληξη στους αποφοιτήσαντες µαθητές της Γ
Λυκείου, στους οποίους και πρόσφερε υπέροχα αναµνηστικά.
Το ∆ήµο Φυλής εκπροσώπησαν απονέµοντας µαζί µε τις
θερµές ευχές τους αναµνηστικά στους µαθητές της Γ’
Λυκείου, ο Αντιδήµαρχος Φυλής Θανάσης Σχίζας και ο
Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
Νίκος Χατζητρακόσιας.
Φιλόξενοι οικοδεσπότες της βραδιάς υπήρξαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Χρήστος Καρίπης και ο ∆ιευθυντής του 1ου ΓΕΛ Αναστάσιος Βιολέτης ενώ συγκινητική υπήρξε και η παρουσία του πρώην διευθυντή του
Λυκείου Νίκου Χούτου που συνταξιοδοτήθηκε.

Όλοι τους ευχήθηκαν στους µαθητές που ανοίγουν τα
φτερά τους πέρα από το Λύκειο καλές σπουδές και καλή
σταδιοδροµία και στους υπόλοιπους να έχουν ένα όµορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι.

8-θριάσιο

Την Τρίτη 26 Ιουνίου
στους λογαριασµούς των
δικαιούχων η Β δόση του
Επιδόµατος Παιδιού 2018

Α

νακοινώθηκε
και επίσηµα
η ηµεροµηνία πληρωµής από
τον ΟΠΕΚΑ για το
επίδοµα
παιδιού.
Ειδικότερα σύµφωνα
µε την ανακοίνωση του Οργανισµού:
Την ερχόµενη Τρίτη, 26 Ιουνίου πιστώνεται στους
λογαριασµούς των δικαιούχων η Β δόση του Επιδόµατος
Παιδιού 2018.
Η επικείµενη πληρωµή της Β δόσης αφορά τους µήνες
Μάρτιο – Απρίλιο και θα συµπεριλαµβάνει όλες τις τυχόν
αναδροµικές οφειλές από την αρχή του έτους για το νέο
Επίδοµα Παιδιού. Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί,
αφού πρώτα γίνουν οι αναγκαίοι συµψηφισµοί µε τα
ποσά της Α δόσης, η οποία καταβλήθηκε πριν το Πάσχα.
Στην επικείµενη πληρωµή θα καταβληθούν και αναδροµικές οφειλές εκκρεµοτήτων προηγούµενων ετών οι
οποίες έχουν οριστικοποιηθεί και ελεγχθεί.
Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής της αίτησης
Α21 – µέσω της οποίας εγκρίθηκαν ήδη πάνω από µισό
εκατοµµύριο αιτήσεις – θα επαναλειτουργήσει από τις
αρχές της ερχόµενης εβδοµάδας για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση Α21 για το
Επίδοµα Παιδιού 2018.
Υπενθυµίζεται πως στις 25-27 Ιουλίου θα ακολουθήσει
η πληρωµή της Γ δόσης 2018, η οποία θα αφορά τους
µήνες Μάιο και Ιούνιο, στους δικαιούχους που θα έχουν
εκκαθαρισµένη φορολογική δήλωση και θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως τις 20 Ιουλίου. Ακολούθως, θα
καταβληθούν όπως προβλέπεται και οι επόµενες διµηνιαίες δόσεις.
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Ε Ι Χ Α Ν "ΧΤΥΠΗΣΕΙ" ΣΕ ΕΡΥΘΡΕΣ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟ

Σ

χηµατίσθηκε ποινική δικογραφία, από το
Τµήµα Εγκληµάτων κατά Ιδιοκτησίας της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε βάρος
τριών αλλοδαπών (δύο ανδρών ηλικίας 32 και 33
ετών και µίας 32χρονης γυναίκας), για σύσταση
εγκληµατικής οργάνωσης, διακεκριµένες κλοπές
και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ'
εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία,
διακεκριµένες
περιπτώσεις
φθοράς
και
παραβάσεις σχετικές µε τις εκρηκτικές ύλες.
Οι δύο αλλοδαποί άνδρες, είναι ήδη έγκλειστοι
Καταστηµάτων Κράτησης.

Οι ανωτέρω κατηγορούµενοι, πρώτες πρωινές
ώρες της 31-10-2016, διέρρηξαν ΑΤΜ στο Λεοντάρι
Καρδίτσας µε την µέθοδο PLOFKRAAK και
αφαίρεσαν χρηµατικό ποσό. Στη συνέχεια
διέφυγαν επιβιβαζόµενοι σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και
συνελήφθησαν από κλιµάκιο αστυνοµικών του
Τµήµατος Ασφαλείας Καρδίτσας και της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας στον
Μεθοριακό Σταθµό Προµαχώνα Σερρών.

Από την έρευνα του Τµήµατος Εγκληµάτων κατά
Ιδιοκτησίας, που ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη,
διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω κατηγορούµενοι,
τουλάχιστον από τις αρχές του 2016, είχαν
συστήσει και ενταχθεί σε εγκληµατική οργάνωση
µε διαρκή και δοµηµένη δράση, διακριτούς ρόλους
και µε διαφορετική σύνθεση κάθε φορά,
ενεργούσαν µε αποκλειστικό σκοπό την διάρρηξη
ΑΤΜ, µε τη µέθοδο PLOFKRAAK , σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας, προκειµένου να
αποκοµίσουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη.

Σύµφωνα µε την έρευνα, η εγκληµατική
οργάνωση αποτελούνταν από άτοµα προερχόµενα
από τη Ρουµανία, εισέρχονταν στη Χώρα µας µε
σκοπό τη διάπραξη των αδικηµάτων , ενώ στη
συνέχεια διέφευγαν άµεσα από αυτή, προκειµένου
να αποφύγουν τη σύλληψη και να συνεχίσουν τη
δράση τους σε µεταγενέστερο χρόνο, είτε στη
Χώρα µας είτε σε άλλη χώρα της Ευρώπης.
Οι δράστες διέθεταν ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον
τρόπο των εκρήξεων, επέλεγαν µε πολλή προσοχή
τον τόπο και το χρόνο που θα "χτυπούσαν" τον
στόχο τους και χρησιµοποιούσαν για τη µεταφορά
και διαφυγή τους οχήµατα µε πινακίδες
κυκλοφορίας διαφόρων Ευρωπαϊκών κρατών,
προκειµένου να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισµός
τους.

Από την αξιολόγηση όλου του προανακριτικού
υλικού, εξακριβώθηκε η συµµετοχή της
προαναφερόµενης εγκληµατικής οργάνωσης σε
οκτώ περιπτώσεις διαρρήξεων - εκρήξεων ΑΤΜ
στις περιοχές των Ερυθρών Αττικής, Οινοφύτων
Βοιωτίας, Πόρτο Ράφτη, Πεντέλης, Βριλησσίων,
Ισθµού Κορίνθου και Γραβιάς Φωκίδας, καθώς και
µίας διάρρηξης σε οικία στην περιοχή της Νέας
Σµύρνης.

Σε βάρος των κατηγορουµένων σχηµατίσθηκε
ποινική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ενώ σε
συνεργασία µε τους ∆ιεθνείς Αστυνοµικούς
Οργανισµούς, ερευνάται η συµµετοχή τους και σε
άλλες παρόµοιες αξιόποινες πράξεις σε όλη της
Ευρώπη.
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Η

Ελληνική Εθνική Επιτροπή
για την Unesco, ο ∆ήµος
Λαρισαίων και η ΕΕΤΑΑ µε
τη
σηµαντική
στήριξή
της,
διοργάνωσαν στις 14-17 Ιουνίου το
“1ο Θερινό Σχολείο” για τις πόλεις
που ανήκουν στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο
“Πόλεων που Μαθαίνουν” Learning
Cities της UNESCO. H Ελευσίνα
αποτελεί µέλος του Παγκόσµιου
∆ικτύου από τον Νοέµβριο του 2016.

Στόχος του προγράµµατος ήταν να
προσφέρει πληροφορίες, γνώσεις και
δεξιότητες σχετικά µε την οργάνωση,
υλοποίηση
και
αξιολόγηση
επιτυχηµένων προγραµµάτων µιας
Πόλης που Μαθαίνει, βάσει των
κατευθυντηρίων οδηγιών της UNESCO.
Αλλά και να συµβάλλει στη διαµόρφωση
ενός συνεργατικού δικτύου έµπειρων
στελεχών των Πόλεων του παγκόσµιου
δικτύου της UNESCO Learning Cities.
Η UNESCO ορίζει ως πόλη που
µαθαίνει, µια πόλη που: προωθεί τη
συµµετοχική µάθηση από τη βασική ως
την ανώτερη εκπαίδευση (ιδιαίτερα την
εκπαίδευση ενηλίκων που απέχουν
χρόνια από τις διαδικασίες µάθησης).
Επεκτείνει τη χρήση σύγχρονων
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Παρουσίαση καλών
πρακτικών για τις “Πόλεις
που Μαθαίνουν” της Unesco

τεχνολογιών

µάθησης. Βελτιώνει την ποιότητα της
µάθησης. ∆ιευκολύνει την εκµάθηση
στον χώρο εργασίας. Προωθεί την
κουλτούρα της δια βίου µάθησης.
Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο
θερινό σχολείο συµµετείχαν εκπρόσωποι
πόλεων-µελών του παγκόσµιου δικτύου
της UNESCO, εκπρόσωποι φορέων,
υπηρεσιακοί υπάλληλοι των δήµων,
εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές ενηλίκων,
διανοητές της εκπαίδευσης ενηλίκων
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της
εκπαίδευσης και της ∆ια Βίου µάθησης

Συγκεκριµένα στις εργασίες του
προγράµµατος υλοποιήθηκαν:
α) ∆ιήµερο εκπαιδευτικό εργαστήριο
µε τίτλο: “∆ιαµόρφωση projects σε
Πόλεις που Μαθαίνουν”, στις 14 και 15
Ιουνίου, ειδικά σχεδιασµένο για τα
στελέχη των ∆ήµων – µελών δικτύου της
UNESCO (Learning Cities). Σηµαντική
σε αυτό υπήρξε η συµβολή του κ. Αλέξη
Κόκκου,
Καθηγητή
Εκπαίδευσης
Ενηλίκων και ∆ιευθυντή Σπουδών του
οµώνυµου
µεταπτυχιακού
προγράµµατος του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου, και του βραβευµένου
από την παγκόσµια επιστηµονική

κοινότητα, καθηγητή του Πανεπιστήµιου
Columbia

της Ν. Υόρκης, Επικεφαλής Τµήµατος
στο Εθνικό Πανεπιστήµιο της Ιρλανδίας
Maynooth, κ. Ted Fleming, ο οποίος
προκάλεσε πολλές συζητήσεις και
προβληµατισµούς στο ακροατήριο.
β) Συµπόσιο – ∆ιεθνής συνάντηση
ανοικτή στο κοινό στις 16 Ιουνίου.
Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από
ξένες κι ελληνικές πόλεις – µέλη του
∆ικτύου, σε ενότητες, όπως: Πράσινες
και Υγιείς Πόλεις, Κοινωνική Συνοχή,
Απασχόληση και Επιχειρηµατικότητα,
Πολιτισµός και Νέες Τεχνολογίες.

Ο ∆ήµος Ελευσίνας ως µέλος του
Παγκόσµιου ∆ικτύου της UNESCO
(Learning Cities), συµµετείχε στο
Συµπόσιο
παρουσιάζοντας
καλές
πρακτικές που εφαρµόζει στη θεµατική
ενότητα: “Πόλεις που Μαθαίνουν και
Πολιτισµός”.
Η πόλη εκπροσωπήθηκε στο «1ο
Θερινό Σχολείο» του προγράµµατος από
την
Πρόεδρο
της
Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας και της
Σχολικής
Επιτροπής
Β’θµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας,, κα
Μαρούγκα
Κωνσταντίνα,
την
Αντιπρόεδρο ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. κ.

Λινάρδου Σοφία, το µέλος ∆.Σ. κ.
Καµπάνη Γαβριήλ και την υπάλληλο της
∆ηµ. Επιχείρησης κ. Κυρίτση Κων/να

Στην παρουσίαση των καλών
πρακτικών της Ελευσίνας από την
Πρόεδρο κα Μαρούγκα Κωνσταντίνα,
εκφράστηκαν
όλοι
οι
τρόποι
αλληλεπίδρασης της µάθησης µε τις
τέχνες και τον πολιτισµό, σύµφωνες µε
την πολιτιστική στρατηγική που
αναπτύσσει η πόλη σε δράσεις και
θεσµούς όπως το Φεστιβάλ Αισχύλεια.
Σε
όλες
τις
δράσεις
που
παρουσιάστηκαν
αναπτύσσονται
συνεχώς νέες µέθοδοι και τεχνικές
µάθησης
που
αναβαθµίζουν
το
καλλιτεχνικό αποτέλεσµα και ουσιαστικά
µε την αξιοποίηση της µάθησης
προάγεται ο πολιτισµός, ως µέσο
έκφρασης των µηνυµάτων της τέχνης.
Αντίστοιχα, οι τέχνες αποτελούν
αφορµή για την εφαρµογή νέων
µεθόδων και τεχνικών στην εκπαίδευση
και τη ∆ια Βίου Μάθηση.
Μετά
την
ολοκλήρωση
των
παρουσιάσεων, ακολούθησαν οµάδες
εργασίας και διαλόγου µε αφορµή τις
παρουσιάσεις καλών πρακτικών όλων
των πόλεων που συµµετείχαν, ενώ
αποτιµήθηκε συνολικά το εγχείρηµα και

Νέα στάση εργασίας στο Μετρό
Ποιες ώρες θα µείνει ακινητοποιηµένο

Στάση εργασίας θα πραγµατοποιήσουν οι εργαζόµεν ο
στο Mετρό σήµερα ∆ευτέρα.
Πιο συγκεκριµέν α, οι εργαζόµεν οι στο Μετρό (γραµµές
2 και 3) θα πραγµατοποιήσουν στάση εργασίας από
την αρχ ή της βάρδιας τους έως τις 9:00 π.µ.
Τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αν αµέν εται ν α
κιν ηθούν καν ον ικά.
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10-θριάσιο

Η συνέχεια από τη σελ. 2

( Στ ι γ µ ι ό τ υ π ο α π ό τ η σ ύλ λ η ψ η ε ν ός ε κ τ ω ν ε µ π λ ε κ ο µέ ν ω ν )
Μετά τον εκτελωνισµό, το κοντέινερ µεταφέρθηκε
σε χώρο στάθµευσης φορτηγών στην Ελευσίνα.
Αυτό ήταν το σηµείο συνάντησης όλης της εµπλεκόµενης παρέας, δηλαδή του ζευγαριού, του Ολλανδού που είχε δηµιουργήσει την εταιρεία-φάντασµα
στον Πειραιά, καθώς και του µεταφορέα. Πρόκειται
για άνδρα επίσης από την Ολλανδία που έφθασε

στην Ελευσίνα µε ένα φορτηγό-ψυγείο µε ολλανδικές πινακίδες, στο οποίο άρχισαν τα µέλη της
οργάνωσης να µεταφορτώνουν την ουσία από το
κοντέινερ.
Τελικά, οι δράστες συνελήφθησαν κατά τη µεταφόρτωση και αναµένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρωK

Νέο περιστατικό ασέλγειας ηλικιωµένου σε ανήλικες
σε περιοχή της Βοιωτίας.

Σ

υγκεκριµέν α, αστυν οµικοί του ΑΤ Ορχ οµεν ού συν έλαβαν την Παρασκευή
το βράδυ 65χ ρον ο µετά από καταγγελία εν ός αν ήλικου κοριτσιού Ροµά µε
το οποίο συν ευρέθη ερωτικά παρά τη θέλησή του και εν ώ είχ ε πληρώσει
την επίσης αν ήλικη αδερφή της για τον ίδιο λόγο.
Ο ηλικιωµέν ος «φόρτωσε» το πρωί της Πέµπτης τα κοριτσάκια ηλικίας 13 και 15
ετών στο αυτοκίν ητό του, τάζον τας χ ρήµατα στο µεγαλύτερο προκειµέν ου ν α τον
ικαν οποιήσει σεξουαλικά όπως αν αφέρει το lamiareport.gr.
Αφού τα πήγε στο σπίτι του σε µέρος έξω από τον Ορχ οµεν ό και έβγαλε τις
σεξουαλικές ορµές του στην 15χ ρον η, θέλησε ν α ασελγήσει και στην πιο µικρή,
την οποία φέρεται τελικά ν α βίασε.
Προηγουµέν ως την είχ ε απειλήσει ότι θα την παρατήσει στο δρόµο αν δεν τον
ικαν οποιούσε κι εκείν η σεξουαλικά. Η µικρή τελικά φέρεται ν α κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυν οµία, που µε τη σειρά της προχ ώρησε στη σύλληψη του
65χ ρον ου.
Οι κατηγορίες που αν τιµετωπίζει είν αι για βιασµό και αποπλάν ηση παιδιών ,
καθώς και ασέλγεια σε αν ήλικο έν αν τι αµοιβής. Με τις κατηγορίες αυτές οδηγήθηκε
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς.
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Όπως ανέφεραν σχετικά καλά ενηµερωµένες
πηγές, «εντός του κοντέινερ υπήρχαν περίπου 680
σάκοι που υποτίθεται ότι περιείχαν κιτρικό οξύ.
Στους 119 από αυτούς βρέθηκε ποσότητα BMK που
υπερβαίνει τους τρεις τόνους. Οι έρευνες
συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι
άλλα εµπλεκόµενα µέλη».

Πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη
κάτω από 500 ευρώ µεικτά

Ά

κρως αν ησυχ ητικά για το
µέλλον των συν τάξεων
χ αρακτηρίζει η Έν ωση για
την Υ περάσπιση της Εργασίας
και του Κοιν ων ικού Κράτους
(ΕΝΥ ΠΕΚΚ) τα ευρήµατα του
Εν ιαίου Συστήµατος Ελέγχ ου και
Πληρωµών των Συν τάξεων
ΗΛΙΟΣ για το µήν α Μάρτιο του
2018.
Όπως σηµειών ει σε αν ακοίν ωσή της η ΕΝΥ ΠΕΚΚ, «από τον
πίν ακα 20 στη σελ. 27,
προκύπτει ότι από το σύν ολο
των κύριων συν τάξεων , 1.157.375 κύριες συν τάξεις είν αι ύψους κάτω των 500
ευρώ µεικτά. Ειδικότερα κάτω των 500 ευρώ είν αι:
611.445 κύριες συν τάξεις λόγω γήρατος σε σύν ολο 1.988.888,
396.341 κύριες συν τάξεις λόγω θαν άτου σε σύν ολο 598.571 και
143.649 αν απηρικές συν τάξεις σε σύν ολο 253.408».
«Ουδέποτε στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος της χ ώρας µας
υπήρχ αν τόσες πολλές χ αµηλές κύριες συν τάξεις!», υπογραµµίζεται στην αν ακοίν ωση της ΕΝΥ ΠΕΚΚ, προσθέτον τας ότι «οι περισσότερες από αυτές εκδόθηκαν µετά το γ’ Μν ηµόν ιο της συγκυβέρν ησης ΣΥ ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δηλαδή από τον
Αύγουστο του 2015 µέχ ρι σήµερα».
«Εξάλλου σε σύν ολο 1.234.686 επικουρικών συν τάξεων , 882.708 είν αι ύψους
κάτω από 200 ευρώ!
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Ν..Ηλιόπουλος: Εξήγγειλε επαναφορά
των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας

Τ

α σηµαν τικά βήµατα που γίν ον ται για τη µείωση
της αν εργίας, την προστασία της εργασίας και
την καταπολέµηση της αδήλωτης και υποδηλωµέν ης εργασίας, τόν ισε ο υφυπουργός Εργασίας,
Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος εκπροσώπησε την
Ελλάδα στο συµβούλιο υπουργών Απασχ όλησης και
Κοιν ων ικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, που
συν εδρίασε χ θες, Πέµπτη 21 Ιουν ίου, στο Λουξεµβούργο. Επίσης, αν έφερε ότι µε την ολοκλήρωση του
προγράµµατος θα δοθεί έν α τέλος στην αν τιµεταρρύθµιση που έγιν ε το 2011 µε την κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), τις οποίες δεν επετράπη στην εκλεγµέν η κυβέρν ηση του 2015 ν α επαν αφέρει.

Όπως σηµείωσε ο κ. Ηλιόπουλος, η κατάργηση των
ΣΣΕ αποτελεί αποτελεί έν α αρν ητικό σηµείο «σε
συν δυασµό µε το γεγον ός ότι η περίπτωση της ελλην ικής κρίσης κατέστησε σαφές ότι η προσπάθεια
οικοδόµησης εν ός συγκριτικού πλεον εκτήµατος πάν ω
στην ευέλικτη και φθην ή εργασία είν αι ταυτόχ ρον α
κοιν ων ικά άδικη και οικον οµικά αν αποτελεσµατική».

Στην τοποθέτησή του για το Ευρωπαϊκό Εξάµην ο, ο
υφυπουργός Εργασίας αν έδειξε τη σηµασία της ουσιαστικής αν άληψης δράσεων κοιν ων ικής πολιτικής από
τα κράτη-µέλη για την αποτελεσµατική υλοποίηση των
στόχ ων του Ευρωπαϊκού Πυλών α Κοιν ων ικών ∆ικαιωµάτων και υποστήριξε τις προτάσεις για τις δύο
Οδηγίες, σχ ετικά µε την ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόµεν ους
γον είς και φρον τιστές και µε τους διαφαν είς και προβλέψιµους όρους εργασίας, για τις οποίες επετεύχ θη
γεν ική προσέγγιση.
Ακόµη, ο κ. Ηλιόπουλος επισήµαν ε ότι σηµαν τικό
στόχ ο του κοιν ων ικού π υλών α απ οτελεί και η
εν ίσχ υση του κοιν ων ικού διαλόγου, ο οποίος αποδυν αµώθηκε στην Ελλάδα µε την κατάργηση της επεκτασιµότητας των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
Τέλος, υπογράµµισε ότι ο ευρωπαϊκός δρόµος οφείλει
ν α είν αι ο δρόµος της δηµοκρατίας, της αν τιµετώπισης
των κοιν ων ικών αν ισοτήτων και κατ’ επέκταση της
προστασίας της εργασίας.
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ΚΕ∆Ε: ∆ιοργανώνει Μαραθώνιο Καινοτοµίας
για τις έξυπνες πόλεις στο ΚΠΙΣΝ

Σε συν έχ εια του επιτυχ ηµέν ου City Challenge
Crowdhackathon #smartcity η Κεν τρική Έν ωση
∆ήµων Ελλάδας διοργαν ών ει το 2ο Μαραθών ιο Καιν οτοµίας City
Challenge Crowdhackathon
#smartcity 2. Ο Μαραθών ιος Καιν οτοµίας της
ΚΕ∆Ε φιλοδοξεί ν α αν αδείξει «έξυπν ες» ιδέες και
λύσεις τεχ ν ολογίας που θα αλλάξουν την καθηµεριν ότητα πόλεων και πολιτών στη ν έα ψηφιακή
εποχ ή.
Ο Μαραθών ιος City Challenge Crowdhackathon
#smartcity 2 θα πραγµατοποιηθεί από τις 28 Ιουν ίου έως τη 1η Ιουλίου στο Κέν τρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος και απευθύν εται σε µεµον ωµέν ους διαγων ιζόµεν ους και οµάδες 2 έως 5 ατόµων που ειδικεύον ται σε θέµατα προγραµµατισµού, design, επικοιν ων ίας και επιχ ειρηµατικότητας. Στο Μαραθών ιο µπορούν
ν α συµµετέχ ουν οµάδες από όλη την Ελλάδα αν εξάρτητα από εµπειρία, γν ωστικό υπόβαθρο ή σπουδές και θα
συν εργαστούν µε µέν τορες και στελέχ η ∆ήµων προκειµέν ου ν α υλοποιήσουν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρµογές που λύν ουν προβλήµατα των πόλεων , έχ ουν επιχ ειρηµατικό και κοιν ων ικό εν διαφέρον και βελτιών ουν την
ποιότητα ζωής.
Παράλληλα η δράση City Challenge crowdhackathon #smartcity 2 περιλαµβάν ει και τη διοργάν ωση περιφερειακών εργαστηρίων (City Labs έχ ουν πραγµατοποιηθεί σε Χαλκίδα, Κοµοτην ή, Λαµία, Σάµο, Λάρισα, Ιωάν ν ιν α,
Κω, Θεσσαλον ίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χαν ιά, Τρίπολη, Σύρο, Μυτιλήν η Ρόδο και Τρίκαλα). Οι οµάδες που επιλέγον ται από κάθε πόλη θα συµµετάσχ ουν , µε τα έξοδα πληρωµέν α, στον Μαραθών ιο Καιν οτοµίας της Αθήν ας.
Η ΚΕ∆Ε επίσης θα υποστηρίξει τις οµάδες που θα διακριθούν ώστε ν α συµµετέχ ουν σε πρόγραµµα acceleration και ν α ωριµάσουν /τελειοποιήσουν την αρχ ική τους ιδέα κάν ον τας τη διαθέσιµη στους χ ρήστες (smartcity innov ation lab).
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κ. Γιώργος Πατούλης αν έφερε:

«Η Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων Ελλάδας για 2η χ ρον ιά διοργαν ών ει τον Μαραθών ιο Καιν οτοµίας για τις έξυπν ες
πόλεις. Φέτος φτάν ουµε σε κάθε γων ιά της Ελλάδας µε τα 16 τοπικά εργαστήρια City Labs που κάν ουµε. Είν αι
στρατηγικός µας στόχ ος ν α στηρίξουµε στην πράξη τους ν έους µας που θέλουν ν α δηµιουργήσουν στην Ελλάδα και ν α δηµιουργήσουµε ευκαιρίες και ν έες θέσεις εργασίας µέσα από την τοπική αν άπτυξη και τον ψηφιακό
µετασχ ηµατισµό των πόλεών µας. Το επόµεν ο διάστηµα θα ξεκιν ήσουµε τη λειτουργία του ΚΕ∆Ε Innov ation Lab,
εν ός εργαστηρίου καιν οτοµίας για τις έξυπν ες πόλεις, µέσα από το οποίο θα υποστηρίζουµε την ολοκλήρωση
αυτών των ιδεών σε έτοιµα προϊόν τα και την άµεση λειτουργία τους στους ∆ήµους. Επιπρόσθετα µέσα από τη
διαδικασία αυτή υλοποιούµε και εν εργοποιούµε σύγχ ρον ες υπηρεσίες ηλεκτρον ικής διακυβέρν ησης για όλους
τους ∆ήµους, αν εξάρτητα από την κατάσταση και την τεχ ν ογν ωσία στην οποία βρίσκεται ο καθέν ας, µε στόχ ο
οι πολίτες ν α διευκολύν ον ται στις συν αλλαγές τους µε τους ∆ήµους.

Παράλληλα µε το City Challenge Crowdhackathon διοργαν ών εται και Μαθητικός ∆ιαγων ισµός Καιν οτοµίας µε
θέµα τις «έξυπν ες» πόλεις για µαθητές Γυµν ασίων και Λυκείων . Ο τελικός θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της
τετραήµερης διοργάν ωσης στο Κέν τρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος και θα αν αδείξει 6 ν ικήτριες οµάδες
που θα κερδίσουν πλούσια δώρα.

Αξιοποιείται η παλαιά Γραµµή του Σιδηροδροµικού ∆ικτύου Τιθορέα – ΜπράλοςΛειανοκλάδι µε πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
Αξι οποι εί ται η Παλαι ά Γραµµή του Σι δηροδροµι κού ∆ι κτύου
Τι θορέα – Μπράλος- Λει ανοκλάδι µε πρωτοβουλί α του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπί ρτζη
Σε πρόσφατη σύσκεψη υπό το Γενι κό Γραµµατέα κ. Θάνο Βούρδα µε Βουλευτές της Φθι ώτι δας και Φωκί δας, φορεί ς της Αυτοδι οί κησης και τι ς ∆ι οι κήσει ς των Σι δηροδρόµων ανακοι νώθηκε η
καθηµερι νή δι έλευση 2 δροµολογί ων Αθήνα – Θεσσαλονί κη µέσω
της παλαι άς Γραµµής και ενός επι πλέον κάθε Κυρι ακή
Στη σύσκεψη συµµετεί χαν επί σης οι ∆ι οι κήσει ς του ΟΣΕ, της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ.Η σύσκεψη ήταν η τέταρτη σε σει ρά
συσκέψεων το τελευταί ο δί µηνο όπου συζητεί τε ο τρόπος της
αξι οποί ησης της παλαι άς Γραµµής, πάντοτε σύµφωνα µε τη
δέσµευση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης γι α µη εγκατάλει ψη της Γραµµής και της τουρι στι κής της αξι οποί ησης .
Όπως εί ναι γνωστό το µεσοδι άστηµα της προσωρι νής απενεργοποί ησης της Γραµµής, η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ γι α 4 µήνες κάλυψε οι κονοµι κά τη λεωφορει ακή σύνδεση Τι θορέας-Αµφί κλει αςΜπράλου και τον µήνα Ιούνι ο η σύνδεση αυτή καλύφθηκε από το Υπουργεί ο σε συνεργασί α µε τον
ΟΣΕ.
Στη σύσκεψη ανακοι νώθηκαν τα εξής:
· Η ΓΑΙΑΟΣΕ ολοκληρώνει εντός του Ιουλί ου τη µελέτη σκοπι µότητας που έχει ζητήσει του Υπουργεί ο γι α τη συγκεκρι µένη Γραµµή και τα αποτελέσµατά της θα χρησι µοποι ηθούν στα πλαί σι α του
επανακαθορι σµού των ενι σχύσεων των άγονων γραµµών γι α το 2019 αλλά και γι α αξι οποί ηση από
πλευράς της Αυτοδι οί κησης σε θέµατα Τουρι στι κών και περι ηγητι κών δροµολογί ων σε συνερ-

γασί α µε τους φορεί ς εκτέλεσης δροµολογί ων. Στόχος η εκτέλεση τακτι κών δροµολογί ων στη δι αδροµή Τι θορέα–Μπράλος
– Λει ανοκλάδι -Στυλί δα.
·
Σε συνεννόηση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
κ. Χρήστου Σπί ρτζη , µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποφασί στηκε η δι έλευση 2 δροµολογί ων Αθήνα – Θεσσαλονί κη την ηµέρα (∆ροµολόγι α 1510 και 1511) µέσω της παλαι άς Γραµµής και ενός
επι πλέον κάθε Κυρι ακή (∆ροµολόγι α 3520/3521). Η ενεργοποί ηση των δροµολογί ων θα γί νει , σύµφωνα µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
από την 1η Ιουλί ου.
· Ο ΟΣΕ έχει ήδη προχωρήσει στη συντήρηση και τον καθαρι σµό της Γραµµής το µήνα Μάι ο.
· Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει από εξάµηνου στεί λει στους ∆ήµους της
περι οχής προγραµµατι κή σύµβαση γι α την αξι οποί ηση των
κτι ρί ων στην παλαι ά Γραµµή και αναµένει τι ς παρατηρήσει ς τους προκει µένου να προχωρήσει
η αξι οποί ησή τους από τους ΟΤΑ.
Όπως τονί στηκε από τον Γ.Γ. του Υπουργεί ου, όλες αυτές οι ενέργει ες και οι πράξει ς υπερβαί νουν
ακόµη και τι ς δεσµεύσει ς που εί χαν αναληφθεί γι α τουρι στι κή αξι οποί ηση της Γραµµής και την
καθι στούν βασι κό δί κτυο του Ελληνι κού Σι δηροδρόµου.

Μετά από τι ς πρωτοβουλί ες αυτές της Κυβέρνησης, αποδει κνύεται έµπρακτα η τήρηση των
δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί και εί ναι πι α στο πεδί ο δράσης της Αυτοδι οί κησης και των
φορέων της περι οχής η περεταί ρω αξι οποί ηση προκει µένου να δηµι ουργηθούν συνθήκες εµπι στοσύνης και ενί σχυσης σε δροµολόγι α προαστι ακού τύπου σε βάθος χρόνου.
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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.

Ο Πρόεδρος
Αθανασίου Κωσταντίνος

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο Γ.Γραµµατέας
Ρεντούµης Χρήστος
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Europol: Πρωτιά της Ελλάδας σε επιθέσεις
αναρχικών τροµοκρατικών οµάδων

Η Europol επισηµαίνει ότι σε Ελλάδα και Ιταλία οι οµάδες των αναρχικών εξτρεµιστών αποτελούν
δεξαµενή για στρατολόγηση τροµοκρατών. Το 2017, οι τροµοκρατικές επιθέσεις από αναρχικούς στην
Ε.Ε. ανήλθαν σε 24 αντί 27 το 2016.
«Οι αναρχι κές τροµοκρατι κές οµάδες στην Ελλάδα δι ατηρούν ενι σχυµένες
επιχειρησιακές δυνατότητες και πρόσβαση σε στρατιωτικού τύπου οπλισµό». Αυτό
επισηµαίνεται στην ετήσια έκθεση για την τροµοκρατία στην Ε.Ε. που δηµοσιοποίησε
πρόσφατα η Europol, σύµφωνα µε την "Καθηµερινή". Στο κείµενο συµπερασµάτων της,
η ευρωπαϊκή αστυνοµική υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα και, δευτερευόντως, η
Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν τις µόνες χώρες της Ενωσης που αντιµετωπίζουν
φαινόµενα αναρχικής τροµοκρατίας.
Το 2017, οι τροµοκρατικές επιθέσεις από αναρχικούς στην Ε.Ε. ανήλθαν σε 24 αντί
27 το 2016. Οκτώ κρούσµατα καταγράφηκαν στην Ελλάδα, επτά στην Ιταλία και επτά στην
Ισπανία. Επιπλέον, Ελληνες τροµοκράτες βρίσκονται πίσω από την αποστολή
παγιδευµένων δεµάτων στα γραφεία του ∆ΝΤ στο Παρίσι και στο γερµανικό υπουργείο
Οικονοµικών, τον Μάρτιο του 2017. «Η οργάνωση “Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς”
ανέλαβε την ευθύνη για τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό µηχανισµό (ΑΕΜ) που στάλθηκε στη Γερµανία. Σε µια παρόµοια επίθεση τον Μάιο ένα δέµα-βόµβα
εξερράγη στο αυτοκίνητο πρώην πρωθυπουργού (σ.σ. του Λουκά Παπαδήµου) τραυµατίζοντας αυτόν και τους δύο αστυνοµικούς συνοδούς του»,
επισηµαίνει η Europol.
Στην έκθεση γίνεται ακόµα αναφορά στη δράση των οργανώσεων «Επαναστατική Αυτοάµυνα» και «Οµάδα Λαϊκών Αγωνιστών - ΟΛΑ». Η πρώτη
οργάνωση επιτέθηκε δύο φορές µε καλάσνικοφ στους αστυνοµικούς των ΜΑΤ κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ η ΟΛΑ ανέλαβε την ευθύνη για δύο
βοµβιστικές επιθέσεις, η πρώτη τον Απρίλιο στα γραφεία της Eurobank στο κέντρο της Αθήνας και η δεύτερη στο Εφετείο, στις 22 ∆εκεµβρίου. Μολονότι
τροµοκρατικές οργανώσεις σε Ελλάδα και Ιταλία δηλώνουν ότι συγκροτούν την «Ατυπη Αναρχική Οµοσπονδία - FAI», Ευρωπαίοι αναλυτές επισηµαίνουν
ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις επιχειρησιακής συνεργασίας ή κοινού συντονισµού, εκτός από την ανταλλαγή µηνυµάτων αλληλεγγύης µέσω αναρχικών
ιστοσελίδων». Στην Ιταλία, οι συνολικά επτά επιθέσεις έγιναν κυρίως σε ένδειξη συµπαράστασης σε φυλακισµένους αναρχικούς. Ενδεικτικά, την 7η
Ιουνίου δέµατα-βόµβες στάλθηκαν σε δύο εισαγγελείς στο Τορίνο που είχαν ασκήσει διώξεις εις βάρος αναρχικών και πέντε ηµέρες αργότερα ένα ακόµα
τροµο-δέµα έφθασε σε φυλακή της Ρώµης. Στην Ισπανία, αντιθέτως, «η αναρχική τροµοκρατική δράση συνέχισε για τρίτη χρονιά να καταγράφει ποσοτική
και ποιοτική πτώση», διαπιστώνει η Europol.
Συνολικά, 36 άτοµα συνελήφθησαν για συµµετοχή σε οµάδες ακροαριστερής-αναρχικής τροµοκρατίας, εκ των οποίων 12 στην Ελλάδα. Σε αυτούς, η
ευρωπαϊκή αστυνοµική υπηρεσία υπολογίζει τους 9 Τούρκους ακροαριστερούς, µέλη της DHKP-C, που η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε τον Νοέµβριο στην Αττική.
Οι συλλήψεις των Τούρκων µάλιστα αξιολογούνται ως απόδειξη ότι η DHKP-C διατηρεί «δοµές» εντός της Ε.Ε. που υποστηρίζουν οικονοµικά και τη
δράση της.
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται, τέλος, στις πέντε χώρες της Ε.Ε. που αντιµετωπίζουν φαινόµενα αναρχικού εξτρεµισµού. Μάλιστα, η Europol επισηµαίνει ότι
σε Ελλάδα και Ιταλία οι οµάδες των αναρχικών εξτρεµιστών αποτελούν δεξαµενή για στρατολόγηση τροµοκρατών. Ειδική αναφορά γίνεται στις καταδροµικές
επιθέσεις στις πρεσβείες του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, δίχως ωστόσο να σηµειώνονται οι δράστες («Ρουβίκωνας»).

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία
Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 1517
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Αθήν α, 22-06-2018
Aρ. Πρωτ.: 123147

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
ΕσωτερικώνΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 46468/2802/18 έγγραφο η
µελέτη τροποποίησης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
µε:

Α) τίτλο έργου: «Πτηνοτροφείο
ορνίθων αυγοπαραγωγής», υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η µε α/α: 2
(Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων)
Β)
θέση
έργου:
θέση
‘’Τ ΟΥΤ ΟΥΛΗ’’, στο ∆ήµο Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.
Γ)
φορέα
έργου
την:
ΜΟΥΣΤ ΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:0015:00, τηλ. 210-6984302)
ΣΤ ) στα πλαίσια της τροποποίησης της µε αρ. απόφασης
50288/2747/3-07-17
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία
Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 1517
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αθήν α, 22-06-2018

Aρ. Πρωτ.: 123230

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
ΕσωτερικώνΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 39251/2376/18 έγγραφο η
µελέτη τροποποίησης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
µε:
Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωµάτων και Παρασκευής/ Συσκευασίας Βιοκτόνων
Προϊόντων», υποκατηγορία Α2,

οµάδα 9η µε α/α: 98 (Παραγωγή
χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανών τυπογραφίας και µαστιχών- στόκου) &
α/α: 97 (Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών
προϊόντων)
Β) θέση έργου: Λ. Μεγαρίδος,
θέση Καλλιστήρι , στο ∆ήµο
Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ)
φορέα
έργου
την:
ΝΤ ΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ
ΕΛΛΑΣ
ΑΕΒΕ
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:0015:00, τηλ. 210-6984302)
ΣΤ ) στα πλαίσια της τροποποίησης της µε αρ. απόφασης
ΠΕΧΩ 1869/Φ.Περιβάλ-9/13-42006, όπως αυτή ανανεώθηκε µε
τις
αρ.
πρωτ.
Φ5398/3329/Περιβ.9/19-9-2011,
Φ.5398/οικ.138/13-01-2015 και
Φ.53.98/4055/5-08-2015
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
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Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
ΕσωτερικώνΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µε το µε αρ. πρωτ.
οικ. 10518/18 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης/ τροποποίησης
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε:
Α) τίτλο έργου: ‘’Εγκατάσταση

Αποθήκευσης &
∆ιακίνησης
Υγρών Καυσίµων’’, συνολικά η
µονάδα υπάγεται στην υποκατηγορία Α1, οµάδα 3η, α/α: 2
(Λιµένες και λιµενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων) & οµάδα: 9η,
α/α: 201 (Χερσαίες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών
καυσίµων και χηµικών προϊόντων)
Β) θέση έργου: Νεόκτιστα Ασπροπύργου, ∆ήµου Ασπροπύργου,
ΠΕ ∆υτικής Αττικής, Περιφέρειας
Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:0015:00, τηλ.: 210-6984302)
ΣΤ ) αρ. πρωτ. ΑΕΠΟ που ανανεώνεται/
τροποποιείται
την
147634/7-5-2008
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης: «Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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.

∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2018

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

Σ

ε ν έα αν άρτηση δασικών χ αρτών
προχ ώρησε στις 22 Ιουν ίου, το
Υ π ουργείο Περιβάλλον τος και
Εν έργειας µέσω των δασικών υπηρεσιών των Αποκεν τρωµέν ων ∆ιοικήσεων . Συγκεκριµέν α, αν αρτήθηκαν
δασικοί χ άρτες ως εξής:
∆ΙΕΥ ΘΥ ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΩΝ
Τρικάλων
Σύν ολο
π εριοχ ής
αρµοδιότητας
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∆ ασικ ο ύ ς χά ρτ ε ς γ ια Τ ρί κα λ α, ∆υ τ . Ατ τ ικ ή &
Κ α β ά λ α αν ά ρ τη σε τ ο ΥΠ ΕΝ

Στις ∆ιευθύν σεις ∆ασών Τρικάλων και ∆υτικής Αττικής αν αρτήθηκαν χάρτες που αν ήκουν στο
17% της χώρας των οποίων η αν άρτηση ήταν προγραµµατισµέν η για το 2018.

∆/ν σης ∆ασών Τρικάλων

∆υτικής Αττικής
Προκαπ οδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ, ΟΙΝΟΗ, ΒΙΛΙΑ, ΕΡΥ ΘΡΕΣ,
ΚΟΡΥ ∆ΑΛΛΟΣ, ΕΛΕΥ ΣΙΝΑ, ΜΑΓΟΥ ΛΑ
Καβάλας
Υ πόλοιπο ∆ήµου Νέστου (Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ,
ΓΕΡΟΝΤΑ,
ΓΡΑΒΟΥ ΝΗΣ,
∆ΙΠΟΤΑΜΟΥ ,
∆Υ ΣΒΑΤΟΥ ,
ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ ,
ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ,
ΖΑΡΚΑ∆ΙΑΣ,
ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ ,

ΛΕΚΑΝΗΣ, ΜΑΚΡΥ ΧΩΡΙΟΥ , ΠΕΡΝΗΣ,
ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ,
ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ,
ΠΟΝΤΟΛΙΒΑ∆ΟΥ , ΧΡΥ ΣΟΥ ΠΟΛΕΩΣ,
ΧΡΥ ΣΟΧΩΡΙΟΥ )

Στην σχ ετική αν ακοίν ωσή του το
Υ ΠΕΝ σηµειών ει ότι στις ∆ιευθύν σεις
∆ασών Τρικάλων και ∆υτικής Αττικής
αν αρτήθηκαν χ άρτες που αν ήκουν στο
17% της χ ώρας των οποίων η αν άρτηση ήταν προγραµµατισµέν η για το
2018, καθώς και ότι στη ∆υτική Αττική
θα ακολουθήσει και ν έα αν άρτηση σε
επιπλέον περιοχ ές, µόλις επικαιροποι-

ηθούν οι υπόλοιποι δασικοί χ άρτες.

Τον ίζει επίσης ότι στη ∆ιεύθυν ση
∆ασών Καβάλας αν αρτάται και το τελευταίο κοµµάτι του Νοµού, για το οποίο
δεν είχ ε καταρτιστεί ποτέ χ άρτης. Αυτό
επετεύχ θη µε την προσπάθεια των
στελεχ ών της ∆ιεύθυν σης ∆ασών , η
οπ οία είν αι µία απ ό τις τρεις διευθύν σεις της χ ώρας που καταρτίζουν οι
ίδιες τους ν έους δασικούς χ άρτες και
ολοκλήρωσαν την εκπόν ηση του δασικού χ άρτη που είχ ε προγραµµατιστεί
ν α αν αρτηθεί το 2019.

Θρίαµβος Ερντογάν – Βροχή καταγγελιών
από την αντιπολίτευση

Τ

ην επαν εκλογή του στην προεδρία της Τουρκίας από τον πρώτο γύρο
«κλειδών ει» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν τογάν , εν ώ παράλληλα ο συν ασπισµός του
εξασφαλίζει την πλειοψηφία και στο Κοιν οβούλιο. Νοθεία καταγγέλλει η αν τιπολίτευση η οποία αµφισβητεί τα αποτελέσµατα.
Με καταµετρηµέν ο το 95% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές, ο «σουλτάν ος»
ξεπερν ά το απαιτούµεν ο 50%, καθώς λαµβάν ει ποσοστό 52,79%, εν ώ ακολουθεί ο
κυριότερος αν τίπαλός του, Μουχ αρέµ Ιν τζέ, µε 30,7%.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Σελαχ ατίν Ντεµιρτάς µε ποσοστό 7,98%, εν ώ τέταρτη έρχ εται η Μεράλ Ακσεν έρ η οποία λαµβάν ει 7,44.%

Νίκη και στη Βουλή
Στις βουλευτικές εκλογές η συν εργασία του ισλαµο-συν τηρητικού Κόµµατος ∆ικαιοσύν ης και Αν άπτυξης του Ερν τογάν (AKP) µε τους εθν ικιστές του Ντεβλέτ
Μπαχ τσελί αποδίδει καρπούς, καθώς ο συν ασπισµός αποσπά το 53,72% των
ψήφων , µε την καταµέτρηση στο 95%.
Στον αν τίποδα, το CHP (Ρεπουµπλικαν ικό Λαϊκό Κόµµα) λαµβάν ει 22,68%, το
«Καλό Κόµµα» (İY İ PARTİ) της Μεράλ Ακσεν έρ το 10,6%, εν ώ το κουρδικό κόµµα
το 11,15%.
Το κρατικό πρακτορείο Anadolu επιβεβαιών ει ότι το κουρδικό HDP ξεπέρασε το
10%, εξασφαλίζον τάς την είσοδό του στο κοιν οβούλιο.

