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Μια πρωτοβουλία του
Θριασίου Νοσοκομείου 

σε συνεργασία με φορείς 
του δήμου Ελευσίνας 
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Σύσκεψη στο δημαρχείο Ελευσίνας
για χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων στις λαϊκές αγορές

Πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ Φυλής,
την ώρα που ήταν κλειστός
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Περισσότερες από 16 ληστείες και κλοπές
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Να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στο νέο πρόγραμμα

του ΟΑΕΔ καλεί η ΕΣΕΕ 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ
Οι έλεγχοι σε διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους

Κύκλου Ζωής έδειξαν πολυετή συσσώρευση
μεγάλων ποσοτήτων ελαστικών οχημάτων,

που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ. 28ης Οκτωβρίου 49, 

2105571663

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΡΡΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118,

2102403004

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Παπαευσταθίου Ελένη Χ., Μπουμπουλίνας 62 

& Κρυστάλλη Κώστα, Ζεφύρι, 2102470414

Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής,2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές νεφώσεις η θερμοκρασία θα
φτάσει  στους 19 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων,
Μαρτύρων Κυρίλλου διακόνου 
και των συν αυτοίς παρθένων 

και ιερωμένων

Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν
ληστείες πεζών και κλοπές από οικίες, σε
διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, εξα-

ρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών. 
Ειδικότερα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς

της Ομάδας ΔΙΑΣ, αρχικά ένας 44χρονος και στη
συνέχεια άλλα τρία άτομα ηλικίας 16, 20 και 22
ετών. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια κατ' οίκον έρευνας,
συνελήφθη και μια 34χρονη, για κατοχή κλεμμένης
καραμπίνας.

Τα μέλη της σπείρας, επέβαιναν σε Ι.Χ
αυτοκίνητο, προσέγγιζαν ανυποψίαστους πεζούς, 

και με τη χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν τσάν
τες, πορτοφόλια και διάφορα προσωπικά τους

αντικείμενα, ενώ κατά τις πρωινές ώρες που οι ένοι-
κοι απουσίαζαν από τις οικίες τους, παραβίαζαν
πόρτες και αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν δέκα
περιπτώσεις κλοπών και έξι περιπτώσεις ληστειών
στις περιοχές των Αχαρνών και του Ζεφυρίου.
Σημειώνεται ότι μια από τις εξιχνιάσεις κλοπών,
αφορά οικία στη Ρόδο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμ-
ψε σε τακτικό ανακριτή.

Οκτώ ξένες
π ε τ ρ ε λ α ϊ κ έ ς
ε τ α ι ρ ε ί ε ς

ενδιαφέρονται να
συνεργαστούν με τα
Ελληνικά Πετρέλαια
ΕΛΠΕ+0,38% (ΕΛΠΕ) στις
έρευνες υδρογονανθράκων
στις περιοχές Άρτας-
Πρέβεζας και βορειοδυτικής
Πελοποννήσου, έκανε
γνωστό ο γενικός
διευθυντής Έρευνας και
Π α ρ α γ ω γ ή ς
Υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ Γιάννης Γρηγορίου.
Πρόκειται για τις εταιρείες Total, Shell, Repsol, Japex,
Dana Petroleum, INA και Hunt, με τις οποίες τα ΕΛΠΕ
βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. Οι σχετικές συμβάσεις
για την παραχώρηση των δύο περιοχών έχουν
συμφωνηθεί με το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Απομένει ο έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, η υπογραφή και η κατακύρωσή τους από τη
Βουλή. Από το βήμα ενεργειακού συνεδρίου στο ΕΒΕΑ, ο
κ. Γρηγορίου ανέφερε ακόμη ότι τα ΕΛΠΕ
διαπραγματεύονται συνολικά με 25 εταιρείες για
συμμετοχή σε έρευνες ανά την Ελλάδα. Εκτός από τις
περιοχές Άρτας-Πρέβεζας και βορειοδυτικής
Πελοποννήσου, τα ΕΛΠΕ δραστηριοποιούνται ήδη στον
Πατραϊκό Κόλπο, έχουν μονογράψει με το υπουργείο τη

συμφωνία για παραχώρηση
της περιοχής 2 στο Ιόνιο
(βορειοδυτικά της Κέρκυρας,
σε Κοινοπραξία με την Total
και την Edison) και αναμένουν
τη μονογραφή για την περιοχή
10 (Κυπαρισσιακός Κόλπος).
Ήδη, προγραμματίζονται
σεισμικές έρευνες στην
περιοχή 2, τον Δεκέμβριο, με
την προοπτική να
συνεχιστούν άμεσα και στην
περιοχή 10. Στο ίδιο συνέδριο,
ο κ. Δημήτρης Γόντικας,

αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής
του ομίλου Energean «Kavala Oil», που εκμεταλλεύεται
τα κοιτάσματα του Πρίνου, σημείωσε ότι η Energean έχει
πραγματοποιήσει επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 300
εκατ. δολάρια ως τώρα, ενώ ένα αντίστοιχο ποσό έχει
προγραμματιστεί να επενδυθεί στο πλαίσιο του εν εξελίξει
προγράμματος στον Πρίνο, καθώς και στις νέες περιοχές
της Δυτικής Ελλάδας (Ιωάννινα, Αιτωλοακαρνανία,
Κατάκολο). Σε ό,τι αφορά τον Πρίνο, ολοκληρώθηκε και
δόθηκε στην παραγωγή τις προηγούμενες εβδομάδες η
πέμπτη κατά σειρά νέα γεώτρηση, ενώ στόχος της
εταιρείας είναι η παραγωγή της τρέχουσας χρονιάς να
υπερβεί τα περίπου 1,3 εκατ. βαρέλια που παρήχθησαν
πέρσι. Τα βεβαιωμένα κοιτάσματα στην περιοχή του
Πρίνου εκτιμώνται συνολικά σε 41 εκατ. βαρέλια.
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ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  1166  λληησσττεείίεεςς  σσττοο  
ΖΖεεφφύύρριι  κκααιι  ττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς    

ΕΛΠΕ: Ενδιαφέρον από οκτώ ξένες εταιρείες 
για συνεργασία στους υδρογονάνθρακες 
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Με απόφαση του υπουργού Εσωτε-
ρικών Π. Σκουρλέτη καθορίζεται η
διαδικασία επιχορήγησης των

δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων που
απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί
τελεσίδικες, έως την 1η Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα για την ένταξη
στο πρόγραμμα επιχορήγησης υποβάλλον-
ται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣ έως
και την 30η Ιουνίου. Το  πρόγραμμα  επιχο-
ρήγησης ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμ-
βρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση η διαδικασία
είναι η ακόλουθη:

1.Ο ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου υποβάλλει
αίτημα επιχορήγησης στην Δ/νση Οικονομι-
κής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.-Τμήμα
Επιχορηγήσεων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ συνοδευό-
μενο από αναλυτική κατάσταση με τις δικα-
στικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 1η
Μαρτίου 2017.Επισημαίνεται ότι:

α) για τις δικαστικές αποφάσεις και διατα-
γές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί
τελεσίδικες λόγω παρέλευσης άπρακτης της
προθεσμίας άσκησης των ενδίκων μέσων,
είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο
αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2, των

στοιχείων του σχετικού πιστο-
ποιητικού περί μη ασκήσεως
ενδίκων μέσων από το αρμό-
διο δικαστήριο, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικ-
ητικής Δικονομίας και

β) δεν μπορούν να συμπε-
ριληφθούν δικαστικές αποφά-
σεις και διαταγές πληρωμής
που δύναται να χρηματοδοτ-
ηθούν στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ ή/και της
διαδικασίας που προβλέπεται στην υπ’
αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.16 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρ-
εώσεων».

Τα αιτήματα επιχορήγησης υποβάλλονται
στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΣ έως και
την 30η Ιουνίου 2017.

Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ, κατόπιν αξιολόγ-
ησης των αιτημάτων των Δήμων μεριμνά για
την έκδοση υπουργικής απόφασης επιχο-
ρήγησής τους.

Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και
την κοινοποίηση αυτής στους Δήμους, αυτοί
εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του
προϋπολογισμού τους, το ποσό που θα

λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση για την
εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, οι
επιχορηγούμενοι Δήμοι συμπληρώνουν κάθε
φορά τον Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης
..(δικαιούχου φορέα)..» (Υπόδειγμα 3Α και 3Β
του παραρτήματος) και τον αποστέλλουν στη
Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τ.Α. -Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.
του ΥΠ.ΕΣ: α) ταχυδρομικώς σε δύο
αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και β)
ηλεκτρονικά σε μορφή excel, στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση d.mpitouni@ypes.gr. Ο εν
λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλ-
ησης.

Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής
Πολιτικής Τ.Α. αφού ελέγξει τους πινάκες,

εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο θα
προχωρά στην πληρωμή του καθαρού
ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη
μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατή-
σεων και παρακρατήσεων προς τον επιχο-
ρηγούμενο Δήμο. 

Οι Δήμοι υποχρεούνται στην άμεση από-
δοση των προηγούμενων κρατήσεων και
παρακρατήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της
όλης διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το
extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων πραγματοποιείται η σχετική λογιστι-
κή τακτοποίηση.

Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης δια-
δικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης
δαπανών ενώ για τη διασφάλιση της νομιμότ-
ητας των πληρωμών, θα πρέπει οι φορολογι-
κές, ασφαλιστικές και δημοτικές ενημερότητες
των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων να
τελούν εν ισχύ την ημέρα της πληρωμής
τους, που γίνεται απευθείας από το Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων.

Β. Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης
ολοκληρώνεται την 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν
θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση
του προγράμματος, προστίθενται στους
προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρο-
υς.

ΔΔρράάσσεειιςς  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  
σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΠΠεεδδίίοο  

γγιιαα  ττηηνν  ««ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΔΔωωρρεεάά
ΜΜυυεελλοούύ  ττωωνν  ΟΟσσττώώνν»»  

Μια πρωτοβουλία του Θριασίου
Νοσοκομείου σε συνεργασία με

φορείς του δήμου Ελευσίνας 

Με αναφορά, στους σύγχρονους τρόπους αντι-
μετώπισης νοσημάτων απειλητικών για την
ζωή, παιδιών ή ενηλίκων, όπως οι λευχαιμίες,

τα λεμφώματα, άλλα νεοπλασματικά αιματολογικά ή γενε-
τικά νοσήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται με
μεταμόσχευση, η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ
πήρε την πρωτοβουλία, να οργανώσει και τη φετινή χρο-
νιά σε συνεργασία με φορείς της περιοχής του Θριασίου
Πεδίου σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων ευαισθητο-
ποίησης για την «Εθελοντική Δωρεά Μυελού των
Οστών». 

Οι εκδηλώσεις, υπό την αιγίδα του Νοσοκομείου,
οργανώνονται από το Τμήμα Ποιότητας και το Μικροβιο-
λογικό Εργαστήριο του “Θριασίου” σε συνεργασία με τον
Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», το Δήμο Ελευσίνας και
φορείς της πόλης. Η πρώτη εκδήλωση αποφασίστηκε για
την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017. 

(φωτογραφία από την προχθεσινή σύσκεψη ΘΡΙΑΣΙΟΥ και
φορέων, σωματείων για τον προγραμματισμό της εκδήλωσης)

ΠΠωωςς  θθαα  γγίίννεειι  ηη  εεξξόόφφλληησσηη  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  δδήήμμωωνν  
από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςαπό δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Ανακοίνωση - απάν-
τηση με αφορμή τα
δημοσιεύματα για τις

αναφορές Αντιδημάρχου της
Ελευσίνας για δήθεν «μη
βούληση της Αντιπεριφέρειας
να αποβάλει αυτούς τους ανθ-
ρώπους από την περιοχή Σαρ-
ανταποτάμου», εξέδωσε η
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής
δίνοντας στη δημοσιότητα τα
έγγραφα που έχει απευθύνει
και στο Δήμο Ελευσίνας για το
ζήτημα, αποσαφηνίζοντας   τα
ακόλουθα:

‘’1. Ήδη από τις 29
Σεπτεμβρίου 2015, η Αντιπε-
ριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει
απευθύνει έγγραφη πρόσ-
κληση προς τους Δήμους
της περιοχής για την καταγρ-
αφή, χαρτογράφηση και την
αναζήτηση βιώσιμων
λύσεων για τη συμβολή στην αντιμετώπιση του θέματος
της ύπαρξης ακατάλληλων καταυλισμών τσιγγάνων ή διά-
σπαρτων παραπηγμάτων στην Δυτική Αττική.

2. Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, απευθύνθηκε
εκ νέου εγγράφως στους Δήμους της περιοχής, στις 2
Φεβρουαρίου 2017. Μέχρι σήμερα, σε όλη αυτή την προ-
σπάθεια έχουν ανταποκριθεί οι Δήμοι Μεγάρων και Ασπρ-
οπύργου στους οποίους προχωρούν και ουσιαστικές δρά-
σεις, όπως η κοινωνική έρευνα- απογραφή.

3. Για πρώτη φορά σε επίπεδο δευτεροβάθμιας
αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, από την 1η Δεκεμβρίου
2016 λειτουργεί σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας, Πιλο-
τικό Γραφείο Στήριξης Ρομά και Ευάλωτων Κοινωνικών
Ομάδων  και η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, εκτός της
παρέμβασης που επιχειρεί μέσω της περιφερειακής στρ-
ατηγικής για την κοινωνική ένταξη, σε κάθε περίπτωση
καταγγελίας ή αναφοράς, κινητοποιεί άμεσα και τις αρμό-
διες υγειονομικές αρχές της που κάνουν αυτοψία και
πράττουν τα δέοντα, ενημερώνοντας όπου πρέπει και τις

εισαγγελικές αρχές. Και στην
περίπτωση του Σαρανταπό-
ταμου έγινε ακριβώς το ίδιο,
σύμφωνα με την υφιστάμενη
νομοθεσία. Η Περιφέρεια/
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττι-
κής δεν έχει θεσμικά αρμοδι-
ότητες και εξουσία για απο-
βολή και απομάκρυνση
όσων διαβιούν σε παράνο-
μους καταυλισμούς ή σε υπό
κατάληψη χώρους. 

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής
Αττικής συνεχίζει αταλάντευ-

τα τη συστηματική δου-
λειά της στο ζήτημα αυτό
και ήδη εξελίσσεται προ-
σπάθεια κοινωνικής
παρέμβασης κατόπιν
ενημέρωσης και συνερ-
γασίας και με τον Δήμα-
ρχο Ελευσίνας.’’ 

1η συνάντηση 2017 του Forum Δυτικής 
Αττικής για θέματα Ρομά

Ενόψει της λειτουργίας της Νομικής Κλινικής
(Πρόγραμμα Συμβουλίου της Ευρώπης & Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) στην οικεία Αντιπεριφέρεια αλλά και της
ανάγκης χωρικής εξειδίκευσης του επιχειρησιακού
σχεδίου της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη
των Ρομά, διοργανώνεται η 1η συνάντηση του Δικτύου
για το τρέχον έτος, την Δευτέρα, 3 Απριλίου και ώρα
12:00 στην αίθουσα συσκέψεων της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας (Ηρώων Πολυτεχνείου 78,
Ελευσίνα, 1ος όροφος) με θέμα:«Επιχειρησιακό
πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική
ένταξη των Ρομά και λειτουργία Νομικής Κλινικής στην
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής»

Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της συμμετοχής
σας με την αποστολή του συνημμένου εντύπου στο fax:
213.2047.053 ή στο ant.dytikis@patt.gov.gr, μέχρι και την
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017.

ΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΑΑ  ΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  
Περί «μη βούλησης της Αντιπεριφέρειας να αποβάλει αυτούς τους
ανθρώπους (εν. τσιγγάνους) από την περιοχή Σαρανταποτάμου»
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ΠΠρρόόσσττιιμμοο  σσεε  κκέέννττρροο
σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  

ααυυγγώώνν  σστταα  ΜΜέέγγααρραα  

Σε συνέχεια του έκτακτου ελέγχου που πραγ-
ματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2017, ημέρα
Τετάρτη, από ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγρο-

τικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας
Αττικής οι οποίοι συμμετείχαν σε μεικτό κλιμάκιο
υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου
Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.) και την
εξέταση της ένστασης της επιχείρησης,
προκύπτουν τα παρακάτω: 
Στους χώρους της εγκατάστασης κέντρου ωοσκόπ-
ησης και συσκευασίας αυγών που εδρεύει στα
Μέγαρα διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 87 παλέτες
αυγών (10.800 αυγά έκαστη παλέτα) τα οποία δεν
έφεραν την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. 
Τα αυγά κατασχέθηκαν και, δεδομένου ότι δεν απο-
δείχθηκε η ιχνηλασιμότητά τους, αποκλείονται από
την κατανάλωση και διαχειρίζονται ως ζωικά υπο-
προϊόντα με βάση τον κανονισμό 1069/2009.
Τέλος, στην επιχείρηση επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
4235/2014.

Προτροπή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιο-
ποιήσουν το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά την
επιδότηση της εργασίας και στόχο έχει την πρόσληψη

10.000 ανέργων στον ιδιωτικό τομέα και να υποβάλλουν σχετική
αίτηση Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο μετα-
τρέπει την επιδότηση της ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας, η
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
ενημερώνει αναλυτικά τα μέλη της για το πώς θα συμμετάσχουν
σε αυτό. 

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι
άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακρ-
οχρόνιων ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα, εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανε-
ργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Το
πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνε-
ταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης
Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και
ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επα-
νένταξης». 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο
πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού
τρεις μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρημα-
τοδότησης. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι
άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακ-
τικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η
εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει
να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας. 

Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι μακροχρό-

νια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες
επιδότησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα δύο
ακόλουθα στάδια: Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπό-
μενο διάστημα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου «επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Σε αυτό το στάδιο ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη
απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό
που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά
εργασίας» του δικαιούχου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε
φορά. Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω μακροχρόνιας ανε-
ργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων, ύψους 200
ευρώ μηνιαίως και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης
ύψους 8 ευρώ . 

Το δεύτερο στάδιο ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
σταδίου και διαρκεί 12μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β’
στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για
κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το
μήνα, για τους επιχορηγούμενους. Οι εργοδότες που ενδιαφέρ-
ονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά
την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr)
αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση που εμπεριέχει την εντο-
λή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις), µε την
προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2
ΟΑΕ∆ της περιοχής τους, µε τον οποίο έχουν πρόσβαση στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (e-services). Οι άνεργοι δεν
υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό
σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανή-
κει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν. Αναλ-
υτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω
πρόγραμμα αναγράφονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση
που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο  (www.oaed.gr).

Τη δραματική καθημερινότητα χιλιάδων παιδιών στη
χώρα μας αποτυπώνει έκθεση της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής της UNICEF, που δείχνει ότι το 2015 σχεδόν

ένα στα δύο παιδιά στην Ελλάδα ζούσε σε συνθήκες υλικής απο-
στέρησης. Την ίδια ώρα, η έκθεση Η Κατάσταση των Παιδιών
στην Ελλάδα 2017 - Τα παιδιά της κρίσης» καταδεικνύει ότι
περίπου 500.000 παιδιά στη χώρα μας είναι μέλη φτωχών οικο-
γενειών. 

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF παρουσίασε την
ετήσια Έκθεση «Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2017
- Τα παιδιά της κρίσης» που συντάχθηκε για λογαριασμό της
από επιστημονική ομάδα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την
παιδική ευημερία στη χώρα μας σήμερα. Παρουσίασε επίσης το
μεγάλο της ετήσιο Ραδιομαραθώνιο που θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 6 Απριλίου με την Ελληνική Ραδιοφωνία και την
υποστήριξη δεκάδων ραδιοσταθμών σε όλη τη χώρα με θέμα
«Για κάθε παιδί που πεινάει - δίπλα μας ή μακριά μας».

Τα βασικά σημεία της έκθεσης

Η έκθεση, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ελληνικής
Εθνικής Επιτροπής UNICEF, αποτυπώνει το επίπεδο
διαβίωσης και ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα χρησι-
μοποιώντας εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης της φτώχειας,
της  αποστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, και αξιο-
ποιώντας τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομέ-
να (ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT). 

Η έντονη και παρατεταμένη ύφεση και οι πολιτικές λιτότ-
ητας (με μείωση των δαπανών για κοινωνική προστασία)
έχουν πλήξει ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά. 

Ως αποτέλεσμα τα παιδιά αντιμετωπίζουν πλέον σημαντι-
κά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και αποστέρησης σε σχέση
με τον συνολικό πληθυσμό. 

Το φαινόμενο έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η φτώχεια
κατά την παιδική ηλικία (ιδιαίτερα κρίσιμη στην εξέλιξη του
ατόμου) οδηγεί στη συσσώρευση μειονεκτημάτων και τείνει
να εγκλωβίζει τα άτομα σε παγίδες φτώχειας κατά την διάρ-
κεια του κύκλου ζωής, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαγε-
νεακή αναπαραγωγή των φαινομένων της ανισότητας και
της αποστέρησης.

Με βάση τον ευρέως χρησιμοποιούμενο ορισμό της σχε-
τικής φτώχειας (Eurostat) σύμφωνα με τον οποίο το όριο 

φτώχειας ορίζεται στο 60% του αντίστοιχου διαμέσου
ισοδύναμου εισοδήματος των ατόμων της χώρας, τα παιδιά
στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σαφώς υψηλότερο κίνδυνο
φτώχειας από ότι οι ενήλικες.

Ο κίνδυνος σχετικής φτώχειας των παιδιών από 23% το
2009 αυξάνει σε 28,8% το 2012 και στη συνέχεια μειώνεται
ελαφρά στο 26,6% το 2014. Αυτό σημαίνει ότι μισό εκατομ-
μύριο παιδιά στη χώρα ζουν σε φτωχές οικογένειες. 

Η γραμμή όμως σχετικής φτώχειας δεν είναι ο πλέον
κατάλληλος δείκτης για να αποτυπώσει τις αλλαγές στο
επίπεδο διαβίωσης τόσο του γενικού πληθυσμού της χώρας
όσο και των παιδιών κατά την περίοδο της κρίσης και της
εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας. 

Αυτό γιατί μετά το 2009 έχουμε δραματική μείωση των
εισοδημάτων στην χώρα, γεγονός που επιφέρει ανάλογες
μεταβολές και στο εκάστοτε όριο σχετικής φτώχειας που
υπολογίζεται ως ποσοστό του διαμέσου ισοδύναμου εισο-
δήματος της χώρας  σε κάθε έτος.

Ως αποτέλεσμα την περίοδο αυτή το όριο φτώχειας από
598 ευρώ/μήνα που ήταν το 2009 μειώνεται σε μόλις 376
ευρώ/μήνα το 2014. 

Με άλλα λόγια το όριο φτώχειας μειώθηκε κατά 37%
γεγονός που αντανακλά την αντίστοιχη μείωση που υπέ-
στησαν την ίδια περίοδο τα μεσαία εισοδήματα στη χώρα.

ΣΣοοκκάάρροουυνν  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  UUNNIICCEEFF::  ΈΈνναα  σστταα  δδύύοο  ππααιιδδιιάά  
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ζζεειι  σσεε  σσυυννθθήήκκεεςς  υυλλιικκήήςς  ααπποοσσττέέρρηησσηηςς

Να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ καλεί η ΕΣΕΕ 
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Πυρκαγιά στο 
ΧΥΤΑ Φυλής, 
την ώρα που 
ήταν κλειστός 

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 28 Μαρτίου στο
ΧΥΤΑ Φυλής , με αποτέλεσμα οι καπνοί
να κάνουν και πάλι απονικτική την ατμό-

σφαιρα στην περιοχή. Στο χώρο  όπου εκδηλώθη-
κε η φωτιά καιγόταν  μεγάλη ποσότητα σύμμικτων
σκουπιδιών,

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα  5 οχήματα της Πυρ-
οσβεστικής με 15 πυροσβέστες., αλλά λόγω του
δυνατού αέρα εκείνο το βράδυ δυσχέραινε πολύ το
έργο των πυροσβεστών. 

Μετά έφτασαν στην  περιοχή, μηχανήματα και
φορτηγά γεμάτα με χαλίκι για να  μπαζώσουν τον
χώρο και να σβήσουν τη φωτιά.

Όπως υποστήριξαν εργαζόμενοι, είναι πολύ πιθ-
ανό να είναι εμπρησμός, δεδομένου ότι ο ΧΥΤΑ
ήταν κλειστός όταν ξέσπασε η φωτιά . 

Σύσκεψη για χωριστή συλλογή
βιοαποβλήτων στις λαϊκές
αγορές Ελευσίνας έγινε τη

Δευτέρα 27/3/2017 στο δημαρχείο
Ελευσίνας με τα προεδρεία των δύο
σωματείων λαϊκών αγορών «Άγιος
Γεώργιος» και «Άγιος Ζαχαρίας».

Τα δύο σωματεία ενημερώθηκαν
για το πρόγραμμα χωριστής συλλο-
γής των υπολειμμάτων φρούτων και
λαχανικών, το οποίο ο Δήμος Ελευ-
σίνας θα ξεκινήσει να εφαρμόζει
σύντομα στις λαϊκές αγορές Ελευ-
σίνας. 

Τα υπολείμματα τα οποία θα συλλέ-
γονται χωριστά σε σακούλες χρώμα-
τος καφέ, θα οδηγούνται στο εργο-
στάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης των Άνω Λιοσίων.

ΓΓιιαα  δδεεύύττεερρηη  σσυυννεεχχόόμμεεννηη  χχρροοννιιάάΓΓιιαα  δδεεύύττεερρηη  σσυυννεεχχόόμμεεννηη  χχρροοννιιάά
το 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων διεκδικεί το Πανελλήνιοτο 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων διεκδικεί το Πανελλήνιο

Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΣκάκιΟμαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι

Ηομάδα του 1ου Λυκείου Άνω Λιοσίων συμμετείχε στη Τελική Φάση του Ομαδικού Πρωταθλήματος
Μαθητών-Μαθητριών Αττικής 2017. Με δύο νίκες και μία ισοπαλία εξασφάλισαν την 17η θέση σε
ισοβαθμία με τον 11ο της γενικής κατάταξης. Ταυτόχρονα και την πρόκριση για το Πανελλήνιο Ομα-

δικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι 2017. Το συγκεκριμένο σχολείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ,θα εκπρ-
οσωπήσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τόσο το Δήμο Φυλής , όσο και τον Σκακιστικό όμιλο
'’ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ''. 
Την σχολική ομάδα συγκροτούν οι αθλητές Αντώνης Σπύρου, Αλέξανδρος Ντιμιτρόβ, Νίκος Τσουβελας,
Κατερίνα Καλλιβρετακη ,Χριστίνα Τολιοπουλου και η  Κατερίνα Αρβανίτη. Προπονητής και συνοδός ο κος
Αγραπίδης Θεόδωρος. Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους αθλητές του Σκακιστικού Ομίλου "Τριαντά-
φυλλος Σιαπέρας" όπως και τον προπονητή  διότι η σκληρή προετοιμασία τους όλο το χρόνο απέδωσε
καρπούς. Τους ευχόμαστε να απολαύσουν την συμμετοχή τους .

Σύσκεψη στο δημαρχείο Ελευσίνας για χωριστή
συλλογή βιοαποβλήτων στις λαϊκές αγορές

ΘΘαα  σσττεελλεεχχωωθθεείί  άάμμεεσσαα  
μμεε  γγιιααττρροούύςς  ττοο  ΚΚέέννττρροο
ΥΥγγεείίααςς  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν,,  
σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΣΥΡΙΖΑ Άνω Λιοσίων-Φυλής
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ΕΕΕΕΚΚΚΚΔΔΔΔΗΗΗΗΛΛΛΛΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    
''Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου'' 

Οι ''Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου'' σας
καλούν σε εκδήλωση την Δευτέρα 3 Απρ-

ιλίου 2017 και ώρα 19.30 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαϊδαρίου
με θέμα :''Την Συμβολή της Περιφέρειας 

Αττικής στην δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη
της Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και του

Χαϊδαρίου''. Ομιλητές :  
Θεόδωρος Σχινάς -Πρόεδρος Περιφερεια-

κού Συμβουλίου 
και ο Σπύρος Τζόκας -Αντιπεριφεριάρχης

Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Συντονίζει ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος -

Επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης ''Πολίτες
σε Δράση Χαϊδαρίου''.

Το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών
σε συνεργασία

ΚΕΔΕ,ΕΕΤΑΑ και Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, με τον τίτλο «Στρατ-
ηγικές Διαχείρισης Περιβάλ-
λοντος Καταστροφών και
Κρίσεων»,απευθύνεται στα
στελέχη όλων των υπηρεσιών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και για το οποίο ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γιώργος
Πατούλης,με επιστολή του
προς τους Δήμους ζητά να
ενημερωθούν τα στελέχη
όλων των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το συγκε-
κριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,επισημαίνον-
τας ότι «στρατηγικός στόχος είναι οι ΟΤΑ να αποκτήσουν ένα
στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες απαιτήσεις της διοίκησης και θα συμβάλλουν
αποφασιστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
στην προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους, την
προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομι-
κή ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και κατ’ επέκταση σε όλη τη
χώρα».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει 4
κατευθύνσεις και 12 ειδικότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα
ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και καλύπτουν το σύνολο των
αναγκών των Δήμων της χώρας.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών είναι η διεπιστημονική προσέγγιση, η και-
νοτομία στην ύλη που δεν απαιτεί απομνημόνευση και έχει
συγγραφεί ειδικά για το σκοπό αυτό, οι παράλληλες δραστηρι-
ότητες και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δεν απαιτεί φυσι-
κή παρουσία.

Οι ειδικότητες που περιλαμ-
βάνονται στις τέσσερεις κατε-
υθύνσεις φοίτησης είναι οι
ακόλουθες:⦁ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: Στρατ-
ηγικές Διαχείρισης Καταστρο-
φών και Κρίσεων⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης
Καταστροφών και Κρίσεων
στη Διοίκηση⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης
Καταστροφών και Κρίσεων
στα Σχολικά Συγκροτήματα⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης
Καταστροφών και Κρίσεων
στον Τουριστικό Τομέα⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις

Βιομηχανίες – Επιχειρήσεις⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές
Περιβάλλον⦁ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος⦁ Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος⦁ Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος⦁ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην
Αυτοδιοίκηση⦁ Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι⦁ Οικονομία και Αειφόρος Ανάπτυξη⦁ Κοινωνική Πολιτική και Πολιτισμός⦁ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4: International Master’s Degree Program in
Environmental, Disasters and Crises Management Strategies⦁ Disasters and Crises Management Strategies⦁ Environmental Management Strategies

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ανοικτή. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην κα Γραμπά 2107274414 και 2107274783.

ΟΔήμος Αχαρνών από
τη Τετάρτη 26 Απριλίου
θα ξεκινήσει το εαρινό

πρόγραμμα του Διεπιστημονικού
Κέντρου Διαλέξεων Δήμου Αχα-
ρνών (ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.Δ.Α) για το
τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2017,
όπου θα παρέχει δωρεάν
επιμόρφωση σε όλους τους/τις
ενδιαφερομένους/ες

Έργο του ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ είναι:α)
Η επιμόρφωση και η παροχή
γενικών γνώσεων στους κατοίκο-
υς του Δήμου μας και μη, ανεξα-
ρτήτως ηλικίας και επαγγέλμα-
τος.

β) Η διοργάνωση και διεξαγω-
γή συνεδρίων, σεμιναρίων, ημε-
ρίδων, και διαλέξεων.

Η παροχή γενικών γνώσεων
από τη Δια Βίου Εκπαίδευση και
την παρουσίαση των θεμάτων,
θα πραγματοποιείται μέσα από
την διοργάνωση και διεξαγωγή
σειράς διαλέξεων και σεμινα-
ρίων, που θα γίνονται από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές,
Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Σχολικούς
Συμβούλους και άλλους εξειδικευμένους Επιστήμονες και
Ειδικούς.

Μετά το τέλος του κύκλου των εν λόγω Διαλέξεων και Σεμι-
ναρίων, θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το εαρινό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 26/4/2017 και θα
διαρκέσει έως τις 7/6/2017.

Θα πραγματοποιηθούν επτά (7) διαλέξεις που θα γίνονται
κάθε Τετάρτη 18:00 - 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου στον Β’ όροφο του Δημαρχείου Αχαρνών.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 29/03 /2017 έως 25/04/

2017 καθημερινά από 10:00-15:00» στο « Τμήμα Παιδείας
και Δια Βίου Μάθησης » 2ος όροφος Φιλαδελφείας 87 & Aθ.
Μπόσδα, (Δημαρχείο Αχαρνών) ή μπορούν να αποσταλούν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα email:
empouki@acharnes.gr και etegou@acharnes.gr ή με φαξ
στο 2102415431

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο
τηλέφωνο 2132072470 καθημερινά 09:00π.μ.- 15:00μ.μ

Υπεύθυνοι : Ελεάνα Μπούκη - Ελένη Τέγου.

Σύνδεσμος Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών και Εμπόρων Αχαρνών

Αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. Αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. 

Μετά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του
συνδέσμου στις 13,14 & 15 Μαρτίου 2017 και
την συγκρότηση των εκλεγμένων συμβούλων
σε σώμα αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ του Σ.Ε..Β.Α.
που έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ :  ΤΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ : ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΜΕΛΟΣ :  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΕΛΟΣ :  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΛΟΣ : ΠΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Εαρινό Πρόγραμμα Διεπιστημονικού Κέντρου Διαλέξεων Δήμου Αχαρνών

Aπευθύνεται στα στελέχη όλων των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία ΚΕΔΕ, 
ΕΕΤΑΑ και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΛΛΕΕΣΣΧΧΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  
O πολυγραφότατος 

και πολυβραβευμένος
Ανδρέας Μήτσου, σήμερα 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Ασπροπύργου!!!

Τα Μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλιοθήκης
Ασπροπύργου,  στη νέα συνάντησή τους,
διαβάζουν βιβλία του Ανδρέα Μήτσου!!

Όσοι επιθυμείτε να γνωρίσετε το συγγραφέα και να
συνομιλήσετε μαζί του, σας περιμένουμε, την Πέμ-
πτη 30 Μαρτίου 2017, στις 18:30,
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στον 3ο όροφο του Πνε-
υματικού Κέντρου,   Αλέκου Παναγούλη 13.

Ο Ανδρέας Μήτσου κατάγεται από την Αμφιλογία. Έχει
σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία, ελληνική φιλολογία και
είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας. Έχει εκδώσει εννιά συλλο-
γές διηγημάτων, πέντε μυθιστορήματα και μία νουβέλα.
Tο μυθιστόρημά του, τα ανίσχυρα ψεύδη του Ορέστη

X α λ κ ι ό π ο υ λ ο υ
τιμήθηκε το 1996 με
το Κρατικό Βραβείο
Μυθιστορήματος. 

H συλλογή διηγημά-
των του Σφήκες απέ-
σπασε το Bραβείο
Γραμμάτων Κώστα
Ουράνη της Ακαδ-
ημίας Aθηνών το
2002. Tο 2007 η νου-
βέλα του O κύριος
Eπισκοπάκης τιμήθη-
κε με το Bραβείο
Αναγνωστών (EKEBI
– EPT), ενώ την επό-
μενη χρονιά διασκε-
υάστηκε για το θέατρο

από τον ίδιο τον συγγραφέα και ανέβηκε στο «104
Kέντρο Λόγου και Τέχνης» σε σκηνοθεσία του Στέλιου
Mάινα. Έργα του έχουν ανθολογηθεί και μεταφραστεί σε
διάφορες γλώσσες. Εργάστηκε ως φιλόλογος στη δημό-
σια εκπαίδευση και ως σχολικός σύμβουλος φιλολόγων
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αθήνας.

Στο στόχαστρο της Κομισιόν οι καθυστερήσεις στη Ρεβυθούσα

Στο στόχαστρο της Κομισιόν βρέθηκαν
πριν μερικές εβδομάδες , οι καθυστε-
ρήσεις στην υλοποίηση της αναβάθμι-

σης της Ρεβυθούσας, η οποία έστειλε σχετική
επιστολή στη ΡΑΕ.

Για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και για τις
υπόλοιπες επενδυτικές του δραστηριότητες,
όπως έγραψε σε πρόσφατο ρεπορτάζ το ener-
gypress,  η ΡΑΕ έχει ζητήσει επιπλέον στοιχεία
από το ΔΕΣΦΑ. Η παρέμβαση της Κομισιόν
αποτέλεσε θρυαλλίδα την εξέλιξη αυτή.

Παρουσιάζοντας τις απόψεις του ενώπιον της
ΡΑΕ, ο ΔΕΣΦΑ φέρεται να επικαλέστηκε διάφ-
ορα προβλήματα στην τεχνική λύση που έχει
επιλεγεί.

Τα τρία έργα που έχουν προγραμματιστεί να
γίνουν στη Ρεβυθούσα (αναβάθμιση του λιμα-
νιού για να δέχεται μεγαλύτερα πλοία, κατασ-
κευή 3ης δεξαμενής για να αυξηθεί η αποθηκευτική δυνατότητα, εγκατάσταση εξοπλισμού για αύξηση του ρυθμού αερ-
ιοποίησης LNG) θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.

Κάτι τέτοιο, ως γνωστόν δεν έχει συμβεί, ενώ, σύμφωνα με τελευταία επίσημη ενημέρωση προβλέπεται να έχουν
ολοκληρωθεί στο 3ο τρίμηνο του 2017. 

Την ίδια ώρα δε λείπουν και πληροφορίες περί περαιτέρω καθυστερήσεων, καθώς κάποιες πηγές μεταθέτουν την
ολοκλήρωση των έργων μέχρι και μετά από το δεύτερο τρίμηνο του 2018. 

Αυτές ακριβώς οι καθυστερήσεις είναι που προκάλεσαν και την παρέμβαση της Κομισιόν.

Την Τρίτη 28/03/2017 και ώρα 14.00, φοιτητές του τμήματος γραφιστικής  του ΤΕΙ Αθήνας επισ-
κέφθηκαν  την Ελευσίνα και ξεναγήθηκαν στο Παλαιό Ελαιουργείο. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται
στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει συναχθεί μεταξύ του ΤΕΙ Αθηνών και του

Δήμου Ελευσίνας και αποτελεί μέρος του μαθήματος «Τρισδιάστατο περιβάλλον» του 6ου εξαμήνου του
τμήματος γραφιστικής. Να σημειωθεί ότι εκατοντάδες είναι μέχρι τώρα οι επισκέπτες , κυρίως νέοι, που
περπατούν στους χώρους, φωτογραφίζουν και ρωτούν για την ιστορία. Ο αριθμός τους αναμένεται να
αυξηθεί αφού ο καιρός από εδώ και πέρα ευνοεί εκδρομές και επισκέψεις.

ΦΦοοιιττηηττέέςς  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  γγρρααφφιισσττιικκήήςς  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ
ΑΑθθήήννααςς  σσττοο  ππααλλααιιόό  εελλααιιοουυρργγεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
Στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και του Δήμου 

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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Θανάσης Μπούρας Βουλευτής ΝΔ - Περιφέρεια Αττικής Αν. Τομεάρχης Οικονομίας & Ανάπτυξης της ΝΔ

ΕΕρρώώττηησσηη  σσττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  
γγιιαα  ττηηνν  ααπποουυσσίίαα  εελλέέγγχχωωνν  σσττηηνν  ααγγοορράά

Επισηµάνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
έγγραφό της προς την Περιφέρεια και τους Δήμους, όσον
αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις

έργων και συγκεκριμένα, διευκρινήσεις αναφορικά µε τα άρθρα 98, 103
και 105 του νόµου 4412/2016 (Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών,
αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πρόσκληση για
υποβολή δικαιολογητικών, κατακύρωση - σύναψη σύµβασης). Στο
έγγραφο τονίζονται τα εξής:

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθ. 98 του ν. 4412/2016: 1. Τα στάδια
στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, όταν οι
εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως
εξής: …ε) Η διαδικασία της παραγράφου αυτής καταχωρείται στο
πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου ή σε παράρτηµά του που
υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη της. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό
όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε
το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της
σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα
της σύµβασης, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει
το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 106. στ)
Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία
έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η προδικαστική
προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη
αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθ. 103: 1. Μετά την αξιολόγηση των
προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, που
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α  ̀ 74) όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης.

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του ίδιου άρθρου: 6.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε
κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105.». Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθ. 105: «2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι οι αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής µετά τη διαγωνιστική διαδικασία είναι δύο: Η πρώτη
απόφαση είναι αυτή του άρθρου 98 του ν. 4412/2016 όπου εγκρίνει το
αποτέλεσµα της διαδικασίας του διαγωνισµού κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και σε αυτή χωρεί ένσταση (όπως προβλέπεται
στο άρθρο 127) ή προδικαστική προσφυγή και η δεύτερη απόφαση είναι
αυτή του άρθρου 105 του ίδιου νόµου όπου επικυρώνει τα αποτελέσµατα
του ελέγχου των δικαιολογητικών κατόπιν της διαδικασίας του άρθρου
103 (βλ. και άρθ. 4.2 της υπ’ αριθ. 182/2016 απόφασης της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., ΦΕΚ Β 4269/30-12-2016 – πρότυπα τεύχη). Η δεύτερη
απόφαση (του άρθρου 105) κοινοποιείται άµεσα σε κάθε προσφέροντα,
µαζί µε αντίγραφα όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010, οι
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων περί ανάθεσης έργων, υπηρε-
σιών, µελετών και προµηθειών υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο 

νοµιµότητας. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι κατακυρωτικές
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων και των οργάνων
διοίκησης Ιδρυµάτων, ΝΠ∆∆ και Συνδέσµων αυτών, που λαµβάνονται
για την ανάθεση έργων (βλ. παρ.2.β του κεφαλαίου 1 της εγκυκλίου
11/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών – αριθ. πρωτ. 7666.07.02.2007).
Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, µπορεί να ασκηθεί παρεµπιπτόντως
έλεγχος και σε κάθε άλλη πράξη (διακηρύξεις, δηµοπρασίες, πρακτικά
επιτροπών κλπ.), στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση της κατακυρωτικής
πράξης. 

Η κατακυρωτική πράξη ακυρώνεται, εάν από τον παρεµπίπτοντα
έλεγχο προκύψει ότι η κατακυρωτική απόφαση στηρίχτηκε σε πράξη µη
νόµιµη. Συνεπώς, ο έλεγχος νοµιµότητας δεν ασκείται από την Υπηρεσία
µας στην (πρώτη) απόφαση του άρθρου 98 του ν. 4412/2016 περί έγκρ-
ισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας του διαγωνισµού, αλλά στην
(δεύτερη) απόφαση του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρω-
σης του διαγωνισµού όπου και αποτελεί την τελευταία εκτελεστή
διοικητική πράξη της σύνθετης διοικητικής ενέργειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, για να καταστεί εφικτός ο έλεγχος
νοµιµότητας από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, οι σχετικές αποφάσεις, που θα πρέπει σύµφωνα µε το
άρθρο 225 του ν. 3852/2010 να αποστέλλονται για τον υποχρεωτικό
έλεγχο νοµιµότητας, είναι αυτές του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
συνοδευόµενες από όλα εκείνα τα έγγραφα στοιχεία, τα οποία όχι
µόνο µνηµονεύονται στη σχετική απόφαση, αλλά και επί των
οποίων επιστηρίχτηκε η λήψη της, δηλαδή όλες τις αποφάσεις
που οδήγησαν στην τελική κατακυρωτική απόφαση (παρ. 2.1.ii του
κεφαλαίου 2 της εγκυκλίου).

ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΣΣυυμμββάάσσεειιςς  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..::  
Διευκρινήσεις για τον έλεγχο νομιμότητας

Οβουλευτής Περιφέρειας Αττικής και Αναπληρω-
τής Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της
Ν.Δ., Θανάσης Μπούρας κατέθεσε ερώτηση

μαζί με την Τομεάρχη Οικονομίας και Οικονομικών της
Ν.Δ., Ντόρα Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου για την απουσία
ελέγχων στην αγορά.

Η ερώτηση έχει ως εξής:
«Το γραφείο κίνησης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

& Καταναλωτή διαχειρίζεται 7 υπηρεσιακά αυτοκίνητα, τα
οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της ίδιας της  Γραμ-
ματείας όσο και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Το
εν λόγω γραφείο στελεχώνεται από 10 οδηγούς. Τα υπηρ-
εσιακά αυτοκίνητα είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία και
για τις δύο Γραμματείες, διότι μέσω αυτών διενεργείται η
εποπτεία της αγοράς τόσο για το λιανεμπόριο όσο και για
την βιομηχανία. Παρόλα αυτά, τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα
παραμένουν ανενεργά λόγω έλλειψης κονδυλίων. Δεν
έχει ακολουθηθεί  πρόγραμμα τακτικής-περιοδικής
συντήρησης, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και δεν έχουν
αλλαχθεί τα ελαστικά τους. 

Σε μία χώρα όπου οι πολίτες υποχρεούνται ορθώς σε
συνεχή, τακτική  και σωστή συντήρηση των οχημάτων
τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης χρεώνονται με
μεγάλα πρόστιμα, το ίδιο το κράτος παρανομεί. Ως εκ
τούτου,  θέτει σε κίνδυνο τόσο τη ζωή των υπαλλήλων
που επιβαίνουν στα εν λόγω οχήματα όσο και των υπο-
λοίπων πολιτών. 

Επιπρόσθετα, η μη ύπαρξη των υπηρεσιακών αυτοκι-
νήτων αποδυναμώνει το πρόγραμμα ελέγχων στο
πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς. Στη δεδομένη χρονική

στιγμή, όπου οι ευσυνείδητοι
επιχειρηματίες παλεύουν να
σταθούν όρθιοι και να συνεισφ-
έρουν στην ανάπτυξη της
χώρας, η απουσία των ελέγχων
συντηρεί το όργιο της φοροδια-
φυγής, της λαθρεμπορίας. Ταυ-
τόχρονα, η απουσία ελέγχων
θέτει ερωτηματικά για την ποιότ-
ητα των αγαθών και την υιοθέτ-
ηση των ευρωπαϊκών
προτύπων. 

Η πολιτεία οφείλει να είναι
αρωγός στον αγώνα των υγιών
επιχειρηματιών, να προστατεύει τη δημόσια υγεία και
τους καταναλωτές και παραδειγματίζει τους πολίτες ακο-
λουθώντας τους κανόνες της νομιμότητας. Είναι χρέος
της να διασφαλίζει υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και,
μαζί, υγιή ανταγωνισμό, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις
διατάξεις ασφαλείας έτσι ώστε να μην τίθεται η ζωή των
υπαλλήλων και των πολιτών σε κίνδυνο. Ενόψει των
εορτών του Πάσχα, όπου αναμένεται αυξημένη κατανά-
λωση αγαθών, η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει το
συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί,  στο
πλαίσιο εποπτείας των κεντρικών λαϊκών αγορών Αθήνας
και Θεσσαλονίκης, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των
αγαθών και να προστατευθούν και οι καταναλωτές από
την αισχροκέρδεια.  

2. Πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί, σε όλη την επι

κράτεια, στις αντλίες των  πρατηρίων υγρών καυσίμων
και σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς και διανομής
υγρών καυσίμων έτσι ώστε να προστατευθούν οι τίμιοι
επιχειρηματίες;

3. Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί, σε ηλεκ-
τρολογικό υλικό, σε παιχνίδια, σε δομικά υλικά, σε πυρο-
τεχνήματα και εκρηκτικά σε όλη την επικράτεια έτσι ώστε
να διασφαλιστεί πρωτίστως η ασφάλεια των κατανα-
λωτών και δευτερευόντως των επιχειρηματιών από τον
αθέμιτο ανταγωνισμό;

4. Αληθεύει ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Γενι-
κής Γραμματείας Εμπορίου δεν κινούνται λόγω ελλιπούς
συντήρησης και οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, ετεροαπασχολούνται;

5. Τελικά θα δοθούν πιστώσεις, ώστε να εξασφαλι-
στεί ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα θα είναι ασφαλή για
χρήση και να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο έχουν
διατεθεί στην Γραμματεία;»
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Κατά το ήμισυ μειώθηκαν μόλις σε
τέσσερα χρόνια οι έλεγχοι που
πραγματοποιούν οι επιθεωρητές

Περιβάλλοντος. Αιτία δεν είναι άλλη από
την τραγική πλέον υποστελέχωση της
υπηρεσίας και τους πολύ περιορισμένους
πόρους της. Χαρακτηριστικό είναι ότι το
2015, με μόλις 15 άτομα προσωπικό για
όλη τη χώρα, οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν
πρόστιμα ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.

Από το 2004 –οπότε ξεκίνησαν το έργο
τους οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος– ο
αριθμός των ελέγχων αυξανόταν αργά
αλλά σταθερά. Χρονιά ρεκόρ της υπηρ-
εσίας ήταν το 2008, οπότε και πραγματο-
ποιήθηκαν 313 έλεγχοι. Μετά μια απότομη
κάμψη το 2009, η υπηρεσία επανήλθε σε
ανοδική πορεία μέχρι το 2011 (249
έλεγχοι). Εκτοτε το έργο της υπηρεσίας
βαίνει μειούμενο: 235 έλεγχοι το 2012, 164
έλεγχοι το 2013, 145 το 2014, 136 το 2015
(δηλαδή 45% λιγότεροι από το 2011!).

Ποια, όμως, ήταν η δράση των επιθεω-
ρητών το 2015. Σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση που δημοσιεύτηκε στο τέλος του
2016, οι επιθεωρητές πραγματοποίησαν
123 νέους ελέγχους (70 στη Νότια Ελλάδα
και 53 στη Βόρεια Ελλάδα) και 13 επανε-
λέγχους. Περί το 30% των ελέγχων αφορ-
ούσε δραστηριότητες του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα (διαχείριση απορριμμάτων και
λυμάτων κ.ά.) και το υπόλοιπο 70% δρα-
στηριότητες του ιδιωτικού τομέα.

Πρόστιμα 
Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν 50 αποφά-

σεις επιβολής προστίμου προς τον υπο-
υργό Περιβάλλοντος, (44 εισηγήσεις από
την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 6
εισηγήσεις από την Επιθεώρηση Βορείου
Ελλάδας),  συνολικού ύψους 4,2 εκατ.
ευρώ. Τα δύο υψηλότερα πρόστιμα, ύψους
994.000 και 739.000 ευρώ, αφορούσαν τη
γνωστή υπόθεση της εταιρείας Ελληνικός
Χρυσός. Τα επόμενα σημαντικότερα πρό-
στιμα αφορούσαν διυλιστήριο στην Κορι-
νθία (301.000 ευρώ), διυλιστήριο στη Δυτι-

κή Αττική (255.000 ευρώ), ναυπηγείο
στην Εύβοια (232.000 ευρώ) και
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην
Κορινθία (217.000 ευρώ).

Οι έλεγχοι σε μονάδες ανακύκλω-
σης ελαστικών οχημάτων και σε διαλ-
υτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου
Ζωής έδειξαν πολυετή συσσώρευση
μεγάλων ποσοτήτων αποθηκευμέ-
νων ελαστικών οχημάτων, χωρίς να
τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές
που ορίζονται από τη νομοθεσία. Το
αποτέλεσμα είναι να "δημιουργείται
κίνδυνος για το περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία λόγω των πιθανών
πυρκαγιών και της δημιουργίας εστίας
εκκόλαψης εντόμων. Το φαινόμενο
αυτό συνδέεται αφενός με τη
δυσκολία ανακύκλωσης των ελα-
στικών και αφετέρου με την περιορι-
σμένη δυνατότητα διάθεσης των παρ-
αγόμενων κόκκων ελαστικού στη
χώρα μας", υπογραμμίζουν οι αρμόδι-
οι φορείς

Ανάμεσα στα πρόστιμα που επιβ-
λήθηκαν ήταν και αυτό των 3.600 ευρώ σε
Οινοποιείο – Ελαιοτριβείο στην Αχαϊα.

Μία από τις ενδιαφέρουσες υποθέσεις
που αποκάλυψαν οι επιθεωρητές Περιβάλ-
λοντος το 2015, ήταν και αυτή στο Δερβένι
Κορινθίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στο
πλαίσιο εργασιών που είχε πραγματοποιή-
σει ο δήμος για την προστασία της ακτογρ-
αμμής από τη διάβρωση, είχε κατασκευα-
στεί πάρκινγκ στην εκβολή ποταμού και
είχε μπαζωθεί η παραλία.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2015,
-η οποία δημοσιοποιήθηκε το Δεκέμβρη
του 2016- το Νοέμβριο του 2014 έγινε
αυτοψία στο Δερβένι Ν. Κορινθίας, σε έργα
που κατασκευάζονταν για την προστασία
της ακτογραμμής του Δερβενίου από τη
διάβρωση.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν
πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ευρω-
στίνης – Ξυλοκάστρου παρεμβάσεις στην
ακτογραμμή του Δερβενίου, χωρίς την απα-

ραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Συγκεκριμένα, είχε κατασκευαστεί δημο-
τικός χώρος στάθμευσης στις εκβολές του
ποταμού Δερβενίου–Ζαχολίτικου, είχε δια-
στρωθεί ίζημα στην ακτή για τη διαμόρφω-
ση παραλίας και είχαν απορριφθεί μπάζα
στην παραλία.

Ζητήθηκαν έγγραφα από το Τμήμα Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, με σκοπό να διερευνηθεί από τους
Επιθεωρητές η διαδικασία με την οποία
απαλλάχθηκε από την υποχρέωση περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης ένα τεχνικό
έργο, και συγκεκριμένα η κατασκευή υποθ-
αλάσσιας συστοιχίας φρεατοπασάλων σε
μήκος 120 περίπου μέτρων, παράλληλα
της ακτογραμμής, για την προστασία των
σπιτιών από το κύμα. Το συγκεκριμένο
έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου χωρίς περιβαλλοντική
άδεια.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρία υπενθυμι-

στικά έγγραφα προς την Διεύθυνση
ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου για το εν λόγω θέμα, χωρίς όμως να
έχει σταλεί ακόμα απαντητικό έγγραφο. Ως
εκ τούτου, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
απέστειλαν την υπόθεση στο Σώμα Επιθ-
εωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
(ΣΕΕΔΔ) για περαιτέρω διερεύνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ένα σημαντικό κενό:
Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος δεν δημο-
σιεύουν στη «Διαύγεια» τις εκθέσεις
αυτοψίας ύστερα από έλεγχο ή τις αποφά-
σεις επιβολής προστίμου (χωρίς η εξαίρεση
αυτή να προκύπτει από τον νόμο της
«Διαύγειας»). 

Επιπλέον, την τελευταία τριετία δεν
δημοσιοποιούνται πια τα πρόστιμα όταν
αυτά υπογραφούν από τον υπουργό Περι-
βάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες
στις οποίες επιβάλλονται δεν γνωστοποι-
ούνται ποτέ, άρα προστατεύονται από την
αρνητική δημοσιότητα.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι έλεγχοι σε διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής έδειξαν πολυετή συσσώρευση μεγάλων

ποσοτήτων ελαστικών οχημάτων, που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 

Ξεκινούν οι πληρωμές 
των συντάξεων Απριλίου 2017 

Από  τις 30 Μαρτίου
μέχρι τις 4 Απρ-
ιλίου, θα καταβ-

ληθούν στους συντα-
ξιούχους οι συντάξεις του
Απριλίου του 2017 σε ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο και
ΝΑΤ. 

Ειδικότερα, το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις
30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη.

— Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Μαρτίου
2017 ημέρα Πέμπτη. 

— Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 03 Απριλίου
2017 ημέρα Δευτέρα. 

— Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 03 Απριλίου
2017 ημέρα Δευτέρα. 

— Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30
Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη. 

— Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις
4 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη. 

Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα κατα-
βάλλουν τις συντάξεις στις 30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη.
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100

λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδαα--
ννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς
δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε

φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας

για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου 
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος). 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών 

στο : mail@harris-security.com . 

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 4-5/3
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ -

ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΕΔΕΣΑ
διαμονή στην Ναουσα ,

πρωινό , δείπνο, μεταφορά
Ώρα αναχώρησης 7.00
τιμή συμμετοχής 80€

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΚΡΑΤΑ -

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ-
ΖΑΡΟΥΧΛΑ

καφέ στην Ακράτα , λίμνη
Τσιβλού , φαγητό

στην Ζαρούχλα
Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 13€

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3
απογευματινό προσκύνημα 

στον ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ
και καφέ στην Νέα Μάκρη
Ώρα αναχώρησης  16.00   

τιμή συμμετοχής 6€

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3 
 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
Ώρα αναχώρησης 9.00  
τιμή συμμετοχής 10€

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ
ΑΡΑΧΩΒΑ 1-2/4

διαμονή στους 
Δελφους, 

πρωινό, δείπνο, 
μεταφορά

Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 60€

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3
ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ

ΟΥΡΑΝΟΥ - ΠΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
με μενού 4 πιάτων , 

μεταφορά
Ώρα αναχώρησης

13.00  
τιμή συμμετοχής 40€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ MAC

ARTHOUR GLEN . ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 16.30 ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5€ . 
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 Παπούτσια σε άπορα παιδιά θα διανείμει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» 

Περισσότερα από 28.000 παπούτσια θα διανείμει τους επόμενους μήνες η Ένωση "Μαζί για το Παιδί" σε
άπορα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Η διανομή ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.
Αφορά σε 51 πόλεις σε Αττική, Ήπειρο, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, Θεσ-

σαλία, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Κεφαλονιά και Κρήτη. Παπούτσια θα παραλάβουν παιδιά ηλικίας ως 17 ετών, ενώ κατ'
εξαίρεση θα δοθούν και σε ενήλικες στις προσφυγικές δομές. Η δράση οργανώνεται σε συνεργασία με περισσότερ-
ους από 200 φορείς που στηρίζουν άπορα παιδιά και με την υποστήριξη της εταιρείας παπουτσιών TOMS, η οποία
στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της "One for One" προσφέρει ένα δωρεάν καινούριο ζευγάρι παπούτσια για κάθε ζευ-
γάρι που αγοράζουν οι καταναλωτές. 

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 με καταγραφή των αναγκών από την Ένωση "Μαζί για το Παιδί", η οποία εντόπι-
σε πολύ μεγάλη ανάγκη σε παπούτσια μεταξύ άλλων ειδών. Από την έρευνα προέκυψε ότι περίπου τέσσερα εκα-
τομμύρια άτομα ζούσαν σε συνθήκες κινδύνου, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και με βάση τα στοιχεία αυτά
η Ένωση ζήτησε την υποστήριξη της εταιρείας TOMS, η οποία μέχρι σήμερα έχει διανείμει πάνω από 70 εκατομμύρια
παπούτσια σε όλο τον κόσμο. Ως επίσημος συνεργάτης της εταιρείας στην Ελλάδα το "Μαζί για το Παιδί" μοιράζει
παπούτσια από το 2015 σε ιδρύματα, φορείς και καταυλισμούς προσφύγων. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περισσό-
τερα από 39.000 ζευγάρια παπούτσια. Εκπρόσωποι του "Μαζί για το Παιδί" μαζί με εθελοντές επισκέπτονται τους φορείς και συναντούν τα παιδιά, τα οποία δοκιμάζουν τα
παπούτσια πριν τα παραλάβουν. "Δώσαμε έμφαση στα παπούτσια γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις καινούρια παπούτσια σε χορηγία και την ίδια ώρα τα μεταχειρισμένα ενέχουν
κινδύνους για την υγεία των παιδιών. Επίσης, από την εμπειρία μας κάνει καλό στην ψυχολογία πολλών παιδιών το να φορέσουν ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια για να πάνε
στο σχολείο", εξήγησε σε σχετική συνέντευξη τύπου η διευθύντρια προγραμμάτων της Ένωσης "Μαζί για το Παιδί", Μαρία Χατζηνικολάκη. Η Ένωση καλεί εξάλλου κοινωνικούς
φορείς που προστατεύουν άπορα παιδιά να στείλουν αίτημα για παραλαβή παπουτσιών, ενώ ζητά και την υποστήριξη εθελοντών για τις διανομές.

ΟΑΕΔ : Δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις 
για 60.000 παιδιά από 6 – 16 ετών
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Δωρεάν παιδική Κατασκήνωση” απο τον ΟΑΕΔ που θα φι-

λοξενήσει 60.000 παιδιά σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2017. Διαβάστε Αναλυτικότερα τις
προυποθέσεις: Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα σε παιδιά απο 6 – 16 ετών, ειδικότερα
γεννημένα απο 01-01-2001 έως 14-06-2011, να διαμείνουν για 15 συνεχής ημέρες εντελώς
δωρεάν σε παιδικές κατασκηνώσεις. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται οι έχοντες
τέκνα, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος
2017: 

Ειδικότερα δικαιούχοι είναι: Ασφαλισμένοι και έχουν πραγματοποιήσει ως εργαζόμενοι με
σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προ-
γράμματος ημερολογιακό (2016) έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)

Ασφαλισμένες και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημε-
ρολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

Ασφαλισμένοι και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερ-
ολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ
διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα). 

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό
διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχι-
στον τεσσάρων (4) μηνών.   

Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων κατηγοριών το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα
από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογι-
κού έτους 2015, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000,00€.
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντά-
ξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόλ-
ηση:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
•Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρ-

ηθεί πρόσθετο προσόν)
•Ηλικία 25-35
•Καλή γνώση Η/Υ
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.

ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
•Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον

Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν

το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογρ-
αφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο
e-mail: hr@archeiothiki.grή fax : 210 5599076.

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα
105 τετραγωνικών

μέτρων στο 
Κέντρο του Ασπροπύρ-
γου. Οδός Κολοκοτρώνη

και Σαλαμίνος γωνία.
6974792931, 2105571963

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε
εμπορική/τεχνικήεταιρεία.

Απόφοιτος οικονομικής σχολής 
5έτη προϋπηρεσίας.

Γνώση λογιστικών προγραμμάτων. 
Περιοχή Ασπρόπυργος . 
Αποστολή βιογραφικών 

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ
130€/ΤΟΝΟΣ,

ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ,

ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

6982155684 
& 6943424342
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ΕΚΕΠΥ: Ασκήσεις ετοιμότητας σε όλο το ΕΣΥ 
σε ρελιστικές συνθήκες και με παρατηρητές 

Με στόχο να πραγματοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες ασκήσεις ετοιμότητας στα νοσοκομεία όλης της χώρας, ο δι-
οικητής του ΕΚΕΠΥ κ. Νίκος Παπαευσταθίου συνεχίζει τις σημαντικές αυτές δράσεις σε πραγματικό χρόνο και ρεαλιστι-
κές συνθήκες.

Οι εν λόγω ασκήσεις ετοιμότητας, αφορούν συνθήκες πυρκαγιάς και σεισμού και όπως αναφέρει ο κ. Παπαευσταθίου, επιχειρούμε
να υλοποιούνται και τα δύο ταυτόχρονσ και μάλιστα σε μία σκληρή καθημερινή ημέρα, όταν τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από ασθενείς.

Πραγματικοί χρόνοι και άκρως ρεαλιστικά σενάρια, είναι τα δύο σημεία, στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Παπαευσταθίου, ενώ
σε όλες σχεδόν τις ασκήσεις, υπάρχουν παρατηρητές που αξιολογούν την ανταπόκριση των υπηρεσιών τους. Να σημειωθεί, ότι πρ-
όσφατα στο Σισμανόγλειο, παρών στην άσκηση ετοιμότητας, ήταν και ο ίδιος ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακόμη, παρ-
όντες σε όλες τις ασκήσεις, είναι εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού, της τροχαίας, της Πολιτικής Προστασίας, Δήμων και της Περιφέρ-

ειας. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να λειτουργούμε σε συνθήκες απόλυτης κρίσης με αποτελεσματικότητα και να επιβιώνουμε, τονίζει ο ίδιος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από ζητήματα crisis man-
agement, καθώς το 2004, μία χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις για την Ελλάδα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ, ενώ από το 2006 έως το 2010 διετέλεσε πρόεδρος του Φορέα.
Η δε’υτερη  ετοιμότητας έγινε στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ αμέσως μετά το Πάσχα και μέχρι τις 15 Μαίου, έχουν προγραμματιστεί, τουλάχιστον 5 ακόμη Ασκήσεις ετοιμότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 28 ασκήσεις ετοιμότητας επί θητείας του Νίκου Παπαευσταθίου, δηλαδή στα δύο περίπου τελευταία χρόνια. Είναι αξιοσημείωτο και παρά-
δοξο ταυτόχρονα, ότι από το 2004 μέχρι το 2015 είχαν γίνει μόνο 2,5 (!;) ασκήσεις ετοιμότητας. Εν τω μεταξύ, στις 31 Μαρτίου, στα γραφεία του ΕΚΕΠΥ ο κ. Παπαευσταθίου θα πραγματοποιήσει ταχύρρ-
υθμη εκπαίδευση στους νέους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων.

Σημαντική μείωση παρουσιάζει η μαθητική διαρροή στη
δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Παρατηρητηρίου για

τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της Μαθητικής Διαρροής
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Το 2008 διεξήχθη η τελευταία σχετική έρευνα από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο για τη σχολική διαρροή και αφορούσε τη γενιά των μαθη-
τών και μαθητριών (κοόρτη) του 2003-2004. Εκτοτε, δεν υπήρξε άλ-
λη απογραφική έρευνα με πρωτογενή δεδομένα από όλες τις
βαθμίδες της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. Σχεδόν δέκα χρόνια
μετά, το Παρατηρητήριο για τα θέματα της μαθητικής διαρροής του
ΙΕΠ μελετά την πορεία των μαθητών από το σχολικό έτος 2013-14
μέχρι και την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Τα βασικότερα συμπεράσματα της μελέτης εντοπίζονται στα εξής
σημεία:

Η μαθητική διαρροή ως μέγεθος παρουσιάζει διαχρονικά σημαντι-
κή μείωση.

Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη της Πρόωρης Εγκατάλειψης του
Σχολείου (ΠΕΣ) παρακολουθεί την τάση του δείκτη της μαθητικής δια-

ρροής. Εμφανίζεται σαφής συμ-μεταβολή των δύο δεικτών, αλλά, για
να τεκμηριωθεί με επάρκεια και να διερευνηθεί η φύση της σχέσης, α-
παιτούνται περισσότερα ερευνητικά δεδομένα και περαιτέρω μελέτη
σε βάθος χρόνου.

Η έμφυλη διάσταση εμφανίζεται κυρίως στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, όπου τα αγόρια εγκαταλείπουν το σχολείο με μεγαλύτε-
ρη συχνότητα από τα κορίτσια. Μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου
παρατηρείται στο Γυμνάσιο όπου τα αγόρια διαρρέουν με ποσοστό
35% περισσότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών.

Οι αστικές περιοχές εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά διαρροής σε
σχέση με τις ημιαστικές και τις αγροτικές, χωρίς όμως μεγάλες διαφο-
ροποιήσεις.

Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε τάξη όχι ανάλογη της χρονολογι-
κής τους ηλικίας ή/και μαθητές/τριες που μένουν και επαναλαμβάνουν
μία ή περισσότερες φορές μία σχολική τάξη διαρρέουν σε πολύ μεγά-
λο ποσοστό, το οποίο μπορεί να φτάσει το 80%. Επισημαίνεται, ό-
μως, ότι κατά την απομάκρυνση από το «κανονικό» έτος φοίτησης
μειώνεται ο απόλυτος αριθμός των μαθητών/τριών. Για τον λόγο αυ-
τό, η ποσοτική διάσταση του φαινομένου δεν εμφανίζεται τόσο
σημαντική όσο δείχνει η ποιοτική.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητικής διαρροής εμφανίζονται στην
περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντίστοιχα
υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν όλοι οι νομοί της συγκεκριμένης περ-
ιφέρειας σε όλους τους τύπους σχολείου.

Από την άλλη, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει τα μι-
κρότερα ποσοστά διαρροής. Στην περιφέρεια Ηπείρου, τα ποσοστά
διαρροής έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ την τελευταία δεκαετία, ενώ α-
νάλογη βελτίωση σημειώθηκε και στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου.

Σε απόλυτους αριθμούς και σταθερά για όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης, οι περισσότεροι μαθητές διαρρέουν στην Αττική, μιας και
το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιφ-
έρεια. Για τον ίδιο λόγο ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 5                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                                
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                 
Μάνδρα:29.3.2017
Αριθμ.Πρωτ.5449
e-mail: mitropoulou@mandras-
eidyllias.grURLwww. Mandras-
Eidyllias.gr

αριθμ. μελέτης:Δ5/2017                                                                                   
«Προμήθεια, επισκευή και

τοποθέτηση υδρομετρητών»
Κ.Α. 25.6699.0013

Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι

Γλώσσα σύνταξης προσφο-
ρών: Ελληνική

Μάνδρα:29.3.2017
Αριθμ.Πρωτ.5449

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό με τίτλο «Προμήθεια, επισκε-
υή και τοποθέτηση υδρομετρη-

τών», με σφραγισμένες προσφο-
ρές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από
ίδιους πόρους και έχει προϋπολο-
γισθεί στο ποσό των 73.800,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και
του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάση τιμής σε Ευρώ. Η
προσφορά  αφορά το σύνολο των
ειδών του διαγωνισμού όπως περ-
ιγράφονται και προδιαγράφονται
στηνυπ’αριθμ. Δ5/2017 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
20.4.2017 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα
9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30 πμ ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής του
Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)
επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45,
ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμό-
δια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνι-
σμών.
Δεκτοί στο διαγωνισμό με δικαίω-
μα υποβολής προσφοράς γίνονται
αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρι-
κές επιχειρήσεις των παρακάτω
κατηγοριών:Έλληνες και αλλοδα-
ποί,
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και
αλλοδαπά,Συνεταιρισμοί και

Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισμού της μελέτης
χωρίς  ΦΠΑ 24% ήτοι 1.190,32
Ευρώ, και βεβαιώνεται με ισόποσο
γραμμάτιο του ΤΠ&Δ ή επιταγή
αναγνωρισμένης Τράπεζας κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72
του Ν 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
έως και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο
2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακήρ-
υξης από το Δημοτικό Κατάστημα
Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους απο-
σταλούν μέσω e-mail μετά από
συνεννόηση με την Υπηρεσία
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
της δημοπρασίας  εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 9:00 έως
13:00.                                                                                                                    

Η Δήμαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι, 29/3/2017

Αρ. Πρωτ.οικ.: 8216                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει
Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΊΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 &
2 0 1 8 ’ ’ , σ υ ν ο λ ι κ ή ς
προϋπολογισθείσας αξίας
551.276,00 € συμπ/νου του Φ.ΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει τιμής (μεγαλύτερο ενιαίο ανά
τμήμα,  ποσοστό έκπτωσης επί
της εκάστοτε διαμορφούμενης,
μέσης λιανικής τιμής πώλησης
έκαστου είδους : πετρέλαιο
κίνησης(cpv 09134200-9), βενζίνη
αμόλυβδη(cpv 09132100-4) και
πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-
5) κατά την μέρα παράδοσης
αυτού), όπως αυτή πιστοποιείται
από το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών καυσίμων του Υπ.
Ανάπτυξης και
Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς
http://www.efpolis.gr).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης

μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς
να υπερβαίνει το 1%.  
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες,
περιλαμβάνονται στην
8214/29.03.2017 διακήρυξη του
Διαγωνισμού (συστημικός αριθμός
ΕΣΗΔΗΣ 39809), όπως

καθορίζεται από τον Ν.4412/2016. 
1)Αναθέτουσα Αρχή :    Δήμος
Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138
& Επαύλεως Τ.κ. : 12461) |Κωδ.
Nuts : EL 302
2)Φορείς υλοποίησης: Δήμος
Χαϊδαρίου , «Σχολική Επιτροπή
Α’θμιας Εκπ/σης», «Σχολική
Επιτροπή Β’θμιας Εκπ/σης» . 
3)Η ανωτέρω προμήθεια έχει
συνολικό προϋπολογισμό
551.276,00 € με Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους
2017 του Δήμου και των ΝΠΔΔ
ενώ υπάρχει σχετική πρόβλεψη
για τον προϋπολογισμό έτους
2018.
4)Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
των προσφορών :30/3/2017 .
Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών:
1/05/2017 (ώρα 10:30). Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι
5/5/2017  (ώρα 10:30).
5) Δικαίωμα συμμετοχής : Έλληνες
και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι
προμηθευτές των
δημοπρατούμενων αντικειμένων,
Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά
Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί,
Ενώσεις προμηθευτών (που
υποβάλλουν κοινή προσφορά) και
ασχολούνται με την εμπορία και
διάθεση καυσίμων. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.    
6 ) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την
δυνατότητα να υποβάλλουν

προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα των υπό προμήθεια
ειδών.

Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους προμηθευτές
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επόμενη διενέργειας του δια-
γωνισμού. Αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές.
7) Η διάρκεια της Σύμβασης θα
είναι μέχρι 31/12/2018  με
δυνατότητα χρονικής παράτα-
σης.
8) Ως  εγγύηση  συμμετοχής ορίζε-
ται το ποσό των € 4.445,77  που
αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης για ποσό ίσο με το 5% της
συμβατικής αξίας με τον κάθε
φορέα χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία αποστολής στην
εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινο-
τήτων: 30/3/2017 στον Ελληνικό
τύπο:30-31/3/2017 .
Τα  σχετικά τεύχη τεχνικών προ-
διαγραφών και προϋπολογισμού
των υπό προμήθεια καυσίμων,
μαζί με το πλήρες κείμενο  διακήρ-
υξης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
να προμηθεύονται από το  γραφ-
είο προμηθειών του Δήμου Χαϊδα-
ρίου που βρίσκεται στον 2ο όροφο
του Δημοτικού Καταστήματος,
Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως, από τον ιστότοπο του
Δήμου: www.haidari.gr ,από το
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ (συστημικός αριθμός
39809) και το ΚΗΜΔΗΣ. Τηλέφω-
νο: 2132047318-330 ,FΑΧ:  210 –
5323635, e-mail:
smirnis@haidari.gr. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό
(υπ’ αριθ. 655/16/ΔΔΠ) για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ
(14) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», (ως
αναλυτικά περιγράφεται στα Τεύχη
του Διαγωνισμού).

-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Οροφής: €273.120,00, πλέον
Φ.Π.Α. για τέσσερα (4) έτη.

-Ημερομηνία Λήξης υποβολής
Προσφορών: Τρίτη 02/05/2017
και ώρα 12:00.

-Διανομή τευχών: Έως και τις
21/04/2017 δωρεάν είτε σε ψηφια-
κή μορφή από την ηλεκτρονική

διεύθυνση www.desfa.gr (Ανα-
κοινώσεις - Τεύχη Διαγωνισμών)
είτε σε έντυπη μορφή, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:30
π.μ. - 12:30 μ.μ., στη Διεύθυνση:
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-
359, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι,
Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθ-
ειών (κ. Αγγελοπούλου Ε.,  τηλ.
επικοινωνίας: 210 - 65 01 815).

-Προσφορές μπορούν να υποβά-
λουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι που
έχουν παραλάβει τα Τεύχη του Δια-
γωνισμού, ως ανωτέρω.

Σημαντική μείωση παρουσιάζει η μαθητική διαρροή
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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 Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

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,
α ν α κ α ι ν ι σ μ έ ν η ,
ανακαίνιση '10, τιμή
30.000€, συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα
35 τ.μ., στον ημιώροφο,
1 υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο,
π ρ ο κ α σ κ ε υ α σ μ ε ν ο ,
μεταφέρεται στο χωρο
σας, τιμή 6.500€,
συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι -
γραφεία (ισόγειο και 2ος
όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Ενοικιάζεται ή πωλείται
περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για
οποιαδήποτε χρήση στην
οδό Καραϊσκάκη στον
Ασπρόπυργο . Τηλ.
επικοινωνίας 6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα (Οδός
Παγκάλου) 300τμ + 100τμ
βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου,
διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο,
ενιαίο σαλόνι κουζίνα,
απεριόριστη θέα, ελεύθερη,

καλή κατάσταση, κοντά
στον Σκλαβενίτη, με
θερμοσίφωνα χωρίς
θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα διαθέσιμο,
τιμή 200€ , 6944915800,
10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
μονοκατοικία 80 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'65, μπάνιο, ανοικτό
πάρκιν, κήπος 170 τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
245τμ, τιμή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως
επιπλωμένο
οροφοδιαμέρισμα 90 τμ στη
Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη
θέρμανση, κλιματισμό και
θέση σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ.,
ισογείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση,
ελεύθερη, ανακαίνιση '10,
τιμή 110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ.,
3ου ορόφου, 3 υ/δ,
κατασκευή '09, πάρκιν,
αποθήκη, άριστης
κατασκευής, τιμή 125.000€ ,
210/5543780 (8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο,
οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ.,
1ου, κατάλληλο και για
ιατρείο, πωλείται ,
6980/860940

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

τηλ:6945466284

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για
εργασία ή συνεργασία.
Τηλ. 210 5573612,
6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής
Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος  από
τον Ασπρόπυργο αναζητά
εργασία σε ιδιωτικό παιδικό
σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών. 
Τηλ.: 6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με
εμπειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους,
εστιάσεις, βαπτίσεις με
εχεμύθεια και
υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος
Παναγιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά
οποιαδήποτε εργασία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά
οικόπεδο στον
Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν
αυτοκίνητο μοντέλο 90 και
άνω μικρομεσαίου
κυβισμού, διότι υπάρχει
πρόβλημα υγείας. Δίνεται
αμοιβή 300 ευρώ. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι  
σστταα  ΓΓεερρμμααννιικκάά  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

22  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα,,
22ααρριι  &&  33ααρριι..

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
66994444338888449911,,
22110055557700990033

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210 5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210 5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210 5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210 5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577

ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20 47
254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364 ,
213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΙΙΒΒΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ
ΣΣττοο  κκααττάάσσττηημμάά  μμααςς  θθαα  ββρρεείίττεε::
αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς
όόππωωςς  κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρρ--
ιικκώώνν  γγιιαα  ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι
γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι  δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι
ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς
ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,
κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοονν--
ττόόκκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε
φφυυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη
μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς
κκααιι  ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς
ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,  μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρρ--
ιικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα
ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς
μμεεγγάάλλεεςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς
μμέέσσαα  ααππόό  τταα  φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνν--
τταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  

221100--55557799880011
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