
ΦΦιιλλόόδδοοξξοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  
ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς

γγεεωωρργγιικκώώνν  ααπποοββλλήήττωωνν
Πως μπορούν να επωφεληθούν 
 οι αγρότες της Δυτικής Αττικής 

ΥΥΠΠΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΗΗ  ΠΠΑΑΣΣΧΧΑΑΛΛΙΙΝΝΗΗ

ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  
Μειωμένος κατά 130

εκατ. ευρώ ο τζίρος την
εορταστική περίοδο

ΣΣΤΤΑΑ  ΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ
ΦΦΤΤΩΩΧΧΕΕΙΙΑΑΣΣ  

ένας στους δύο εργαζομένους
στον ιδιωτικό τομέα

Στην αυριανή 
συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Μεγαρέων

ΗΗ  κκάάλλυυψψηη  ααννααγγκκώώνν  ττωωνν  ΝΝοομμιικκώώνν
ΠΠρροοσσώώππωωνν  ΗΗΡΡΟΟΔΔΩΩΡΡΟΟΣΣ»»  ––

««ΔΔΗΗΚΚΕΕΔΔΗΗΜΜΕΕ»»  &&  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκόό
ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάμμοουυ  

Ν.Δ.: Καρατόμηση της Κ. Παπακώστα
μετά τις βολές κατά Γεωργιάδη

Τη θέση της καταλαμβάνει ο Ιάσων Φωτήλας, προσφάτως
μετεγγραφείς στη ΝΔ από το “Ποτάμι”.

ΗΗ  ««ΕΕλλλλάάδδαα  ττωωνν  φφόόρρωωνν»»  
ΝΝέέαα  θθλλιιββεερρήή  ππρρωωττιιάά  γγιιαα  ττηη  χχώώρραα  
Πρωταθλήτρια στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης 

ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ.

ΈΈρρχχεεττααιι  ηη  έέγγκκρριισσηη  ααιιττηημμάάττωωνν  γγιιαα  
οοιικκοοννοομμιικκέέςς  εεννιισσχχύύσσεειιςς  ––  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  
Στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο Ασπροπύργου
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Η Περιφέρεια Αττικής 
στηρίζει τη λειτουργία 23 
Κέντρων Διημέρευσης-
Ημερήσιας Φροντίδας 

Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

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 Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ. 

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π.

Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας, 2105541344
Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. Φιλαδελφείας 47, 
2102440400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21, 

Ζεφύρι, 2102322141

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία 

στους 23 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Φιλίππα, Φιλιππία,
Φιλιώ, Θεοχάρης, 

Θεοχαρούλα, Χαρούλα 

Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις άμεσων φόρων ανα-
δεικνύεται η Ελλάδα ανάμεσα στις 35 χώρες του
ΟΟΣΑ. 

Ειδικότερα, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην
Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με μέσο εισόδημα - από
φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομέ-
νων και εργοδοτών - αυξήθηκε το 2016 σε σχέση με το
2015 κατά 1,06 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο
40,2% του συνολικού κόστους εργασίας του εργοδότη,
σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του ΟΟΣΑ (Taxing Wages
2015-16). Πρόκειται για την υψηλότερo ποσοστό ανάμε-
σα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ. Η συνολική φορολογική επι-
βάρυνση, σε επίπεδο μέσου όρου στις χώρες του ΟΟΣΑ,
μειώθηκε κατά 0,07% στο 36%. 

Τους υψηλότερους συντελεστές συνολικής φορολογίας
σε αυτή την κατηγορία είχαν πέρυσι το Βέλγιο (54%), η
Γερμανία (49,4%), η Ουγγαρία (48,2%) και η Γαλλία
(48,1%), ενώ τους χαμηλότερους είχαν η Χιλή (7%), η
Νέα Ζηλανδία (17,9%) και το Μεξικό (20,1%).

Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα
προέκυψε τόσο από την αύξηση του φόρου εισοδήματος
(0,67 της ποσοστιαίας), λόγω της μείωσης του αφορ-
ολόγητου ποσού, όσο και από την αύξηση των ασφαλι

στικών εισφορών των εργαζομένων (0,20) και των εργο-
δοτών (0,19). Η επιβάρυνση, πάντως, προκύπτει κυρίως
από τις εισφορές των εργοδοτών (19,9%) και των εργα-
ζομένων (12,6%), ενώ ο φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί
στο 7,7%. Για τις οικογένειες με δύο παιδιά, όπου ο ένας
μόνο γονιός εργάζεται και έχει μέσο εισόδημα, η συνολι-
κή επιβάρυνση αυξήθηκε 0,73 της ποσοστιαίας μονάδας
το 2016 και διαμορφώθηκε στο 38,3% του κόστους
εργασίας για τον εργοδότη. 

Στον ΟΟΣΑ, η μέση επιβάρυνση των αντίστοιχων οικο-
γενειών μειώθηκε οριακά (0,08 της ποσοστιαίας μονά-
δας) στο 26,6%. Υψηλότερο φορολογικό συντελεστή από
την Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία είχαν η Γαλλία (40%),
η Φινλανδία (39,2%), η Ιταλία (38,6%) και το Βέλγιο
(38,6%). Τους χαμηλότερους συντελεστές είχαν η Νέα
Ζηλανδία (6,2%), η Χιλή (7%), η Ιρλανδία (8,3%) και η
Ελβετία (9,1%).

Η επιβάρυνση στην Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με
μέσο εισόδημα από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές
εισφορές των ιδίων (σ.σ.: όχι και των εργοδοτών) διαμο-
ρφώθηκε πέρυσι στο 25,4% των ακαθάριστων μισθωτών
αποδοχών τους και ήταν οριακά χαμηλότερη από τον
μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (25,5%).

Συνεδριάζει αύριο  20 Απρ-
ιλίου 2017, και ώρα 20:00
μ.μ., στην αίθουσα συνε-

δριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρ-
ου, το Δ.Σ. Ασπροπύργου για τη
συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων,
σχετικά με τα θέματα της  ημερή-
σιας διάταξης. 

Θέμα 1ο  : Έγκριση 4ης Αναμόρ-
φωσης Προϋπολογισμού 2017 &
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, σύμφωνα με την υπ`
αριθμ. 255/07-04-2017 Εισήγηση του Δ/ντη της Οικονομικής Υπηρ-
εσίας, καθώς και την υπ  ̀αριθμ. 130/2017 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 2ο  :  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Τροποποίησης Περ-
ιβαλλοντολογικών όρων της Μονάδας Ανακύκλωσης Συσσωρευ-
τών Μολύβδου, της εταιρείας «Ι. ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», στον Ασπρ-
όπυργο, στο 19ο χλμ. της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. (θέση Τούρκου- Κουταλά).

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προ-
στασίας, κα Ελένη Βερούτη.

Θέμα 3ο  : Διαγραφή & επαναβεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα
και της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέ-
διο πόλης ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ για την ιδιοκτησία της
εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Εισηγητής: Ο Διευθυντής

Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 4ο  :Έγκριση διενέργειας
δαπάνης με τίτλο «ΚΙΝΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομι-
κής Υπηρεσίας. κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο  :Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ζ1291 οικογενειακού τάφου,
στη ΜΙΧΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, του

Δημητρίου και της Αμαλίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρ-

εσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέμα 6ο  :Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Θ0080-03 οικογενεια-

κού τάφου, στον ΜΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, του Βλαδίμηρου και της
Ιρίνα. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 7ο  :Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Θ0189 οικογενειακού
τάφου, στον ΣΑΣΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, του Ιωάννη και της Κυριακής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρ-
εσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 8ο  :Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών
Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων. 

Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος
Καραμπούλας.

Θέμα 9ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΗ  ««ΕΕλλλλάάδδαα  ττωωνν  φφόόρρωωνν»»  
ΝΝέέαα  θθλλιιββεερρήή  ππρρωωττιιάά  γγιιαα  ττηη  χχώώρραα  μμααςς

Πρωταθλήτρια στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης 
ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ.

ΈΈρρχχεεττααιι  ηη  έέγγκκρριισσηη  ααιιττηημμάάττωωνν  γγιιαα  οοιικκοοννοομμιικκέέςς
εεννιισσχχύύσσεειιςς  ––  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  

Στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο Ασπροπύργου
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Συνεδριάζει την Πέμπτη 20/4/2017 η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων προκειμένου να
αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα της ημερή-

σιας διάταξης: 
Σύνταξη όρων δημοπρασίας ανοικτού διαγωνισμού για

την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τρο-
φίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του
Δήμου Μεγαρέων «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» – «ΔΗΚΕΔΗΜΕ» & για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Περάμου Δήμου Μεγα-
ρέων έτους 2017»

Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης & έγκριση
της υπ’ αριθ. 7/12-4-2017 τεχνικής περιγραφής με τίτλο
«Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δημοτικών Σφαγείων»

Έγκριση της δαπάνης, & διάθεση πίστωσης για την
«Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό
Κολοκοτρώνη»

Έγκριση της δαπάνης, & διάθεση πίστωσης για την
«Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Γ. Μενιδιάτη»

Έγκριση της δαπάνης, & διάθεση πίστωσης για την
ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τους
εργαζόμενους του Δήμου & των Νομικών Προσώπων

Έγκριση της δαπάνης, έκδοση εντάλματος προπληρω-
μής προς αντιμετώπιση της δαπάνης επαύξησης παρ-
οχής ηλεκτρικού ρεύματος κλειστού γυμναστηρίου Νέας
Περάμου, ορισμός υπολόγου, και διάθεση πίστωσης.

Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/99070/0026
– 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
(ΑΔΑ: 717ΥΗ- 61Δ), μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφω-
σή του.

Στην απομάκρυνση της Κατερίνας Παπακώστα από
τη θέση του αναπληρωτή Τομεάρχη Υγείας της
Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε ο πρόεδρος του

κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης.
Καθήκοντα αναπληρωτή τομεάρχη Υγείας αναλαμβάνει

στο εξής ο βουλευτής Αχαΐας, Ιάσωνας Φωτήλας.
Αιτία, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση που έκανε

στον αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη για θέματα
υγείας ζητώντας την παραίτησή του από την αντιπροεδρία,
μέχρι να τελειώσει η Εξεταστική για την Υγεία που
ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Στη
θέση της Κατερίνας Παπακώστα τοποθετείται ο Ιάσωνας
Φωτήλας.

Με δήλωσή της μέσω Facebook η βουλευτής είχε
προτρέψει τον αντιπρόεδρο της ΝΔ να απέχει από τον

θεσμικό του ρόλο, όσο διάστημα διαρκεί η έρευνα της Εξε-
ταστικής Επιτροπής, ενώ μιλώντας την Τρίτη στον ΣΚΑΪ
επέμεινε στη θέση της κανοντάς λόγο για προσωπική
άποψη. «Δεν λειτουργώ σε προσωπικό επίπεδο, λειτο-
υργώ πολιτικά… 

Την άποψή μου για τον Άδωνη Γεωργιάδη μπορεί να την
ενστερνίζονται οι φίλοι μου. Δεν ήταν δημόσια δήλωση»
τόνισε η κ. Παπακώστα.  «Η άποψή μου μπορεί να μην
είναι η κρατούσα. 

Είναι όμως μια προσωπική μου άποψη» πρόσθεσε η
βουλευτής, διαβεβαιώνοντας πάντως πως «δεν
αμφισβητώ τις επιλογές που κάνει ο αρχηγός». 

Εξάλλου, με απόφαση της ΝΔ οι βουλευτές του κόμματος
που θα συμμετάσχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για την
Υγεία είναι οι εξής:

- Γιώργος Βλάχος, βουλευτή Περιφέρειας Αττικής
- Γιώργος Γεωργαντάς, βουλευτή Κιλκίς
- Γιάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτή Ρεθύμνης

-Νότης Μηταράκης, βουλευτή Χίου
- Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτή Μαγνησίας

«Φλέβα χρυσού» μπορούν να αποτελέσουν οι χιλιάδες τόνοι
αποβλήτων που παράγονται από δραστηριότητες γεωργικές, κτηνο-
τροφικές, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και αντί να αξιοποιούνται,
καταλήγουν σήμερα σαν σκουπίδια και λύματα σε ποτάμια, ρέματα και
λίμνες, ρυπαίνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα και τη θάλασσα. Τώρα,
στοχεύοντας στην ανάδειξή τους σε σημαντικό πόρο, το υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης προωθεί την εμπορική εκμετάλλευσή τους,
μέσω ενός νέου προγράμματος ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων,
το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα. Το πρόγραμμα θα έχει
στόχους: 

- να γίνει διαχείριση των υλικών που αποβάλλονται ως άχρηστα
και ρυπογόνα 

- να στηριχθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα
- να δοθεί αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο 
- να διασφαλιστεί ένα πρόσθετο εισόδημα για όσους απασχο-

λούνται στον αγροτικό τομέα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής
Βιομηχανίας» (με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ) ανέρχεται
σε 30 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης. 

Όπως επεσήμανε προ ημερών ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομίας, Αλέξης Χαρίτσης «η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοι-
κονόμηση των πόρων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφ-
άλιση μιας δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και γι’ αυτό βρίσκονται
στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του υπουργείου.

Στον σχεδιασμό των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, λοιπόν,
εισάγουμε μία εντελώς διαφορετική αντίληψη για τη διαχείριση των
πόρων, που στηρίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της
βιομηχανικής συμβίωσης και δίνει προτεραιότητα στην επέκταση του
κύκλου ζωής των προϊόντων, στη μείωση των αποβλήτων και στη
μετατροπή τους σε χρήσιμες πρώτες ύλες για μία σειρά από επιχει-
ρήσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο κ. Χαρίτσης, «χρηματοδοτούμε υφι-
στάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δρα-
στηριοτήτων όπως η αξιοποίηση των αποβλήτων και η παραγωγή και
διάθεση προϊόντων από την επαναχρησιμοποίησή τους. Έπειτα από
το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το πρόγραμμα, διπλασιά-
σαμε τον προϋπολογισμό του από τα 15 στα 30 εκατ. ευρώ».

Από τη δράση μπορούν να ωφεληθούν ελαιοτριβεία, για να επεν-
δύσουν στην ανάκτηση από τα απόβλητά τους πολύτιμων ουσιών
(όπως οι πολυφαινόλες κ.ά.), οι οποίες αποτελούν πολύτιμη πρώτη
ύλη στις φαρμακοβιομηχανίες ή στις βιομηχανίες καλλυντικών και τρο-
φίμων.

Επίσης, από τα τοξικά υπολείμματα των ελαιοτριβείων -σήμερα
χύνονται σε παρακείμενα ρέματα, ποτάμια και ρυπαίνουν τον υδροφ-
όρο ορίζοντα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα θαλάσσια ύδατα- με
κατάλληλη επεξεργασία παράγεται κομπόστ για λίπανση, πέλετ για
καύση, ενώ μπορεί να γίνει ακόμη και ανάκτηση ενέργειας.

Το νέο πρόγραμμα έρχεται να «κουμπώσει» με την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομίας, Περιβάλλοντος και
Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία περιλάμβανε αλλαγές ειδικά για τα
ελαιουργεία, με προσανατολισμό στην ανάπτυξη και εξέταση εναλ-
λακτικών προσεγγίσεων για την επεξεργασία των αποβλήτων τους.

Η απόφαση απλοποιούσε την αδειοδότηση και τη  λειτουργία τους
και προλείαινε το έδαφος ώστε οι ελαιουργοί να μπορούν να ωφελ-
ηθούν από τις δράσεις του τρέχοντος ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, μέσω του νέου προγράμματος, αναδεικνύονται κερδο-
φόρες προοπτικές από την επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβ-
λήτων και υπολειμμάτων κτηνοτροφικών βιομηχανιών για την παρα-
γωγή βιοαερίου. Ακόμη, από τα κατάλοιπα γεωργικών βιομηχανιών
(π.χ. εκκοκκιστήρια βάμβακος) μπορούν να παραχθούν βιοκαύσιμα.

Για άλλα κτηνοτροφικά απόβλητα υπάρχει η προοπτική αξιο-
ποίησής τους στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικών. Σε αυτή την κατ-
ηγορία περιλαμβάνονται τα περιττώματα βοοειδών, σε συνδυασμό με
άλλα υπολείμματα του συγκεκριμένου κλάδου, όπως άχυρα,
εκπλύσεις γραμμής γάλακτος κ.λπ. Οσο για τα ζωικά υπολείμματα
(σφαγείων, ιχθυοκαλλιεργειών, πτηνοσφαγίων), είναι κατάλληλα για
την παραγωγή ζωοτροφών.

Εκτός από τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιηθούν και απόβλητα αστικού τύπου,
βιομηχανικά, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων κ.λπ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ωφεληθούν από το νέο πρόγρ-

αμμα «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» για την αξιοποίηση
των αποβλήτων θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό επένδυσης από
250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ και να υλοποιηθούν σε διάστημα
36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επενδυτι-
κής πρότασης.

Θα χρηματοδοτούνται τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και υπό
σύσταση, με ποσοστό ενίσχυσης το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το
μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια.

Στο Νότιο Αιγαίο και σε Δυτική Αττική, Πειραιά και στα νησιά της
Περιφέρειας Αττικής, οι ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα
κυμαίνονται από 30% έως 40%, ενώ στην υπόλοιπη Αττική (σε κεν-
τρικό, βόρειο, δυτικό και νότιο τομέα Αθηνών, καθώς και στην Ανατο-
λική Αττική) από 20% έως 30%.

Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Βορείου Αιγαίου η μέγιστη ενίσχυση θα είναι 45% για τις μεσαίες
επιχειρήσεις και 55% για τις μικρές.

Σε Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα η
ενίσχυση ορίζεται στο 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 45%
για τις μικρές επιχειρήσεις.

ΦΦιιλλόόδδοοξξοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς
γγεεωωρργγιικκώώνν  ααπποοββλλήήττωωνν

Πως μπορούν να επωφεληθούν οι αγρότες της Δυτικής Αττικής 

Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Μεγαρέων

ΗΗ  κκάάλλυυψψηη  ααννααγγκκώώνν  ττωωνν
ΝΝοομμιικκώώνν  ΠΠρροοσσώώππωωνν  ΗΗΡΡΟΟΔΔΩΩΡΡΟΟΣΣ»»
––  ««ΔΔΗΗΚΚΕΕΔΔΗΗΜΜΕΕ»»  &&  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκόό

ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάμμοουυ  

ΝΝ..ΔΔ..::  ΚΚααρρααττόόμμηησσηη  ττηηςς  ΚΚ..  ΠΠααππαακκώώσστταα  μμεεττάά  ττιιςς  ββοολλέέςς  κκααττάά  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη
ΤΤηη  θθέέσσηη  ττηηςς  κκααττααλλααμμββάάννεειι  οο  ΙΙάάσσωωνν  ΦΦωωττήήλλααςς,,  ππρροοσσφφάάττωωςς  μμεεττεεγγγγρρααφφεείίςς  σσττηη  ΝΝΔΔ  ααππόό  ττοο  ““ΠΠοοττάάμμιι””..
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Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας: Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας: 
Αποχή των συμβολαιογράφων και σήμερα

Συνεχίζουν την αποχή από τη διενέργεια των πλει-
στηριασμών κατοικίας αποφάσισε και για την
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2017, η συντονιστική επι-

τροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
Η αποχή αφορά σε πλειστηριασμούς της κατοικίας

οφειλέτη-φυσικού προσώπου, με επισπεύδοντες τις Τρά-
πεζες, το ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και
τους ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της συντονιστικής
επιτροπής, μόνο κατ' εξαίρεση θα διεξάγονται πλειστηρ-
ιασμοί, κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας εκ των Συλλό-
γων ή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών
Συλλόγων Ελλάδος.

Ακόμη, η συντονιστική θα συνέλθει άμεσα, με σκοπό
να επανεκτιμήσει τη διαμορφωθείσα κατάσταση και να
επανακαθορίσει τη στάση της ελληνικής συμβολαιογρα-
φίας αναφορικά με το ζήτημα της διενέργειας πλειστηρια-
σμών.

Με φόντο το τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταν-
τίνου και Ελένης Ελευσίνας, πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 η εκδήλωση με τίτλο 

«Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος».
Στην εκδήλωση που προγραμμάτισε ο Μητροπολίτης

Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος και το
Εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, που αναμφίβολα ήταν
μια μοναδική ευκαιρία για όσους βρέθηκαν στον Ιερό
Ναό να απολαύσουν επίκαιρους ύμνους της Βυζαντινής
Μουσικής ενόψει των Αγίων ημερών της Μεγάλης Εβδο-
μάδος, απέδωσε θαυμάσια το τμήμα Βυζαντινής και Παρ-
αδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Φυλής υπό
την διεύθυνση του χοράρχου και καθηγητού της Βυζαντι-
νής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Φυλής κου 

Παπαδόπουλου Δαυΐδ.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρωτοσύγκελος της Μητρ-

οπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος Αρχιμανδρίτης π.
Πρόκοπιος Γεωργίου, ο Προιστάμενος του Ιερού Ναού
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης πατήρ Χρυσόστομος και
ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως αρχιμ. Χρυσόστομος
Κουλουριώτης, ο οποίος συνεχάρη τον χοράρχη και
όλους τους χορωδούς για την υπέροχη κατανυκτική
εσπερίδα με τις βυζαντινές μελωδίες που αποτέλεσαν
εισαγωγή για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.

Τους ύμνους προλόγιζε η κα Μαρία Δεναξά εκπαιδευ-
τικός.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκι-
νήσει το κρατικό πρόγραμμα για την οργάνωση και λειτο-
υργία των παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων σε δήμους

για τη θερινή περίοδο 2017.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές του

υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη, του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και της αναπληρώτριας υπουργού
Εργασίας Θ. Φωτίου, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μόλις
πριν από λίγες ημέρες και αναφέρει ότι οι προσλήψεις θα πραγμα-
τοποιηθούν ξεχωριστά από κάθε κατασκήνωση. Σύμφωνα με πληρ-
οφορίες, στο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου
έως 520 άτομα, τα οποία θα αναλάβουν τη λειτουργία συνολικά 31
κατασκηνώσεων τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια.

Οσον αφορά το προσωπικό, κάθε κατασκήνωση πλαισιώνεται
από τις ακόλουθες ειδικότητες: έναν συντονιστή, έναν επιμελητή για
έως 60 παιδιά, έναν ομαδάρχη για έως 15 παιδιά, έναν ιατρό, ένα
νοσοκόμο, έναν γυμναστή έως 75 παιδιά και δύο ειδικούς συνεργά-
τες ειδικευμένους ο ένας σε θέματα ψυχαγωγίας και ο δεύτερος σε
θέματα χειροτεχνίας, οι οποίοι θα αναλάβουν έως 75 παιδιά ο καθ-
ένας. Επίσης -ανά κατασκήνωση- θα προσληφθούν ένας διαχειρι-
στής, ένας βοηθός διαχειριστή, ένας μάγειρας, ένας βοηθός μάγει-
ρα, ένας αποθηκάριος, ένας ειδικός τεχνίτης και ανάλογο βοηθητικό
προσωπικό. Σύμφωνα με την απόφαση, υπάρχει η δυνατότητα
πρόσληψης υπευθύνου ειδικά για τις κατασκηνώσεις ηλικιωμένων.

Προσόντα

Οπως προβλέπεται, τα στελέχη των κατασκηνώσεων θα πρέπει
να είναι απόφοιτοι της Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ ή απόφ-
οιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων. Οι συντονι-
στές θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής,
ενώ σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα συγκεκριμένα
προσόντα θα προτιμηθούν απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασ-
κηνωτική εμπειρία. Οι επιμελητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι του-
λάχιστον της Β’ τάξης Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία,

ενώ απόφοιτοι τουλάχιστον της Α’ Λυκείου θα πρέπει να είναι οι ομα-
δάρχες. Για τις θέσεις τμηματαρχών ζητείται απολυτήριο Λυκείου.

Οσο για τους ειδικούς συνεργάτες τις θέσεις θα καταλάβουν
πτυχιούχοι ή φοιτητές των σχολών: Παιδαγωγικών Τμημάτων και
ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕΕΦΑ, Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής, Θεατρικών και Δραματικών Σχολών, Μουσικών
και Χορευτικών Σχολών, καθώς και Σχολών καλλιτεχνικών μαθημά-
των. Απολυτήριο Λυκείου -τουλάχιστον- απαιτείται για τις θέσεις
διαχειριστών, καθώς και η ιδιότητά τους ως δημοτικών υπαλλήλων,
καθώς θα είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι έναντι του δήμου και του
υπουργείου Εργασίας, ενώ στην περίπτωση που ως διαχειριστής
επιλεγεί υπάλληλος του οικείου δήμου, η θέση αυτή δεν θα προκ-
ηρυχθεί για πλήρωση.

Εξάλλου, οι ιατροί των κατασκηνώσεων θα πρέπει να είναι απόφ-
οιτοι Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρε-
ούνται να βρίσκονται καθημερινά στους χώρους τους, οι νοσοκόμοι
απόφοιτοι σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
τελειόφοιτοι Σχολής Νοσοκόμων, οι μάγειρες και οι βοηθοί τους
απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με αποδεδειγμένη
εμπειρία στην ειδικότητα, οι αποθηκάριοι τουλάχιστον απόφοιτοι
Λυκείου, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία, ενώ οι ειδικοί τεχνίτες θα
πρέπει να είναι απόφοιτοι ανάλογης σχολής ή να διαθέτουν αποδε-
δειγμένη εμπειρία στην ειδικότητά τους.

Πώς θα γίνουν προσλήψεις εποχικών σε παιδικές κατασκηνώσεις

Εξαίσια εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής από το Τμήμα Βυζαντινής 
Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεγάρων & Σαλαμίνος
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""ΦΦύύσσηη  ΧΧωωρρίίςς  ΣΣκκοουυππίίδδιιαα--  ΆΆλλλλοοιι  ππεεττοούύνν  άάλλλλοοιι  ππεειιννοούύνν””  
Διαγωνισμός Συγγραφής Περιβαλλοντικής Ιστορίας για μαθητές της Δυτικής Αττικής 

ΗΔιεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
και η Ελληνική Εταιρία Προ-

στασίας της Φύσης, στο πλαίσιο του
Εθνικού Δικτύου "Φύση Χωρίς Σκου-
πίδια- Άλλοι πετούν άλλοι πεινούν” που
συντονίζουν, προκηρύσσουν Διαγωνι-
σμό Συγγραφής Περιβαλλοντικής Ιστο-
ρίας με τίτλο: Τα «σκουπίδια» γράφουν
ιστορία.

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα μας
δίνουν υλικό για συζήτηση, για προβ-
ληματισμό, για δράση. Διεγείρουν την
φαντασία μας. Δημιουργούμε. Διεκδι-
κούμε. Πλάθουμε ήρωες και ταξιδεύουμε
μαζί τους. 

Η σχολική χρονιά 2016-2017 σε λίγο
φτάνει στο τέλος της και στη φάση της
σύνθεσης των αποτελεσμάτων των δρά-
σεων, προσκαλούνται οι ενεργοί πολίτες
των περιβαλλοντικών ομάδων, να
συγγράψουν μια περιβαλλοντική ιστορία.

Η περιβαλλοντική ιστορία θα συγγραφ-
εί από μαθητές/τριες ή μαθητική ομάδα
με συντονιστή/τρια εκπαιδευτικό, με κεν-
τρικό ήρωα ένα «σκουπίδι», το οποίο
μπορεί να είναι ακόμα και ένα κομμάτι
παλιού αντικειμένου από τα υλικά που
ανακυκλώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε. 

Η ιστορία θα προσεγγίζει θετικά και με
μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας το
περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και
τις ανθρώπινες αξίες, μιας και τα μέλη
των περιβαλλοντικών ομάδων είναι
μέρος της λύσης σε οποιοδήποτε περι-
βαλλοντικό, κοινωνικό πρόβλημα.

Οι ιστορίες, που θα επιλεχθούν, θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ,
με στόχο να προβληματίσουν και να
ευαισθητοποιήσουν τους σημερινούς
μαθητές- αυριανούς ενεργούς πολίτες
για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και
να τους ενεργοποιήσουν σε αναζήτηση
βιώσιμων λύσεων. 

Οι ιστορίες θα αποτελέσουν κίνητρο
για δημιουργική έκφραση,

ζωγραφική, θεατρική παράσταση. 

Παράλληλα, οι ιστορίες θα αποτελέ-
σουν κίνητρο για δημιουργική έκφραση,
ζωγραφική, θεατρική παράσταση. Θα
αποτελέσουν το υλικό ενός ηλεκτρονικού
βιβλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής:Μαθητές- μαθ-
ήτριες ή Ομάδα μαθητών/τριών με
συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικό

Κατηγορίες σχολείων:Νηπιαγωγείο,
Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Τεκμηρίωση συμμετοχής μαθητών:
Ονοματεπώνυμο/α συγγραφέως/έων
Σχολείο φοίτησης
Τάξη φοίτησης
Ονοματεπώνυμο συντονιστή/τριας

εκπαιδευτικού

Αριθμός λέξεων:Προσχολική- Πρωτο-
βάθμια: 250-1000 λέξεις

Δευτεροβάθμια: 500-1200 λέξεις

Κριτήρια:
Α) Η αφηγηματική υπερδομή (χωροχρ-

ονικό πλαίσιο, ήρωες, αρχική κατάστα-
ση, πρόβλημα, δράση ηρώων, εμπόδια,
αποτέλεσμα προσπαθειών, κορύφωση
δράσης, λύση προβλήματος, η επόμενη
ημέρα)

Β) Η φαντασία, η δημιουργικότητα και η
πρωτοτυπία

Γ) Η ζωντάνια του λόγου- το πλούσιο
λεξιλόγιο

Δ) Η σύνδεση με ανθρώπινες αξίες και
το περιβάλλον

Ε) Η αισιόδοξη λύση, τα μηνύματα
ελπίδας

ΣΤ) Η παρότρυνση σε δράση

Ημερομηνία για δηλώσεις συμμε-
τοχής

Έως 15 Μαΐου 2017
στην Ηλεκτρονική Φόρμα:

https://goo.gl/forms/NWUqReM2Yl9A7p
ph1

Ημερομηνία υποβολής τελικών κει-
μένων: Έως 15 Ιουνίου 2017

στη διεύθυνση education@eepf.gr της
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της
Φύσης, σε έγγραφο (.doc) με τον γενικό
τίτλο  Διαγωνισμός συγγραφής περιβαλ-
λοντικής ιστορίας.

Ανακοίνωση βραβείων στην ιστοσελίδα
της ΕΕΠΦ: 30 Ιουνίου 2017

Η Επιτροπή Κρίσης του Διαγωνισμού
θα αποτελείται από τα μέλη της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Δικτύου “Φύση
χωρίς Σκουπίδια” και δύο συγγραφείς
παιδικού βιβλίου. 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις περι-
βαλλοντικές ιστορίες και θα επιλέξει τις
καλύτερες για παρουσίαση σε ειδική
εκδήλωση κατά τη νέα σχολική χρονιά
2017-2018.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφ-
ωνα:

210 3224944, εσωτερικό 113
210- 6081742,  6944452313 
2131600830 & 6937280948 

Ο Διευθυντής ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Σπύρου

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή 
του Σχίνου Λουτρακίου. Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τρα-
υματίστηκαν (ο ένας σοβαρά)
στην περιοχή του Σχίνου Λου-
τρακίου όταν επιβατικό
αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό -
το απόγευμα της Δευτέρας .
Αμέσως μετέβησαν στο
σημείο συνεργεία διασωστών
από την Κόρινθο, άνδρες του
ΕΚΑΒ και το κλιμάκιο Πυρα-
σφάλειας Περαχώρας.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα. Οι
τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Η ζωή τους δεν διατρέχει
κανέναν κίνδυνο. 

Παράδοση φαρμακευτικού υλικού στην Κοινωνική 
Υπηρεσία Φυλής με την ευγενική πρωτοβουλία 
του Παιδικού Σταθμού, του Δημ Σχολείου Χασιάς
και του Συλλόγου Νέων Φυλής ¨Η ΦΥΛΗ¨

Στα πλαίσια των δράσεων που πραγματοποιούν ο Α΄ παιδικός σταθμός
Φυλής, ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Φυλής και ο Σύλλο-
γος Νέων Φυλής ¨Η ΦΥΛΗ¨, ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δράση για συλλο-

γή φαρμακευτικού υλικού. 
Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Α΄ παιδικού σταθμού Φυλής κος Σταματάκος

Ευάγγελος παρέδωσε εκ μέρους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. φαρμακευτικό υλικό, το
οποίο συλλέχθηκε από τους γονείς στο χώρο του σταθμού, ο πρόεδρος του
συλλόγου γονέων του δημοτικού σχολείου Φυλής κος Κεφαλάς Νικόλαος παρέ-
δωσε εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου φαρμακευτικό υλικό που συλλέχθηκε από
γονείς του δημοτικού σχολείου και ο πρόεδρος του συλλόγου νέων ¨Η ΦΥΛΗ¨ κος
Πίνης Κωνσταντίνος παρέδωσε εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου φαρμακευτικό
υλικό που συλλέχθηκε από τους νέους της Φυλής και τα παρέδωσαν στην Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου.wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΑΑντιπροσωπεία του Δήμου Φυλής πήρε
μέρος στο εορταστικό διήμερο
εκδηλώσεων  για τα 191 χρόνια από την

Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, που διο-
ργάνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στις
8 και 9 Απριλίου 2017.

Η αποστολή εντάχθηκε, όπως και πέρσι, στο
πλαίσιο συμμετοχής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
(ΚΕΔΕ), την οποία εκπροσώπησαν ο Α’ Αντιπρόε-
δρος Δ. Καφαντάρης ενώ συμμετείχαν και οι Δήμα-
ρχοι, εκπρόσωποι και πολιτιστικοί φορείς των
Δήμων Σπετσών, Ερμιονίδας, Αίγινας, Λαμιέων, 

Ναυπακτίας, Ξηρομέρου, Ακτίου – Βόνιτσας, Αγρ
ινίου, Θέρμου, Αμφιλοχίας, Φυλής, Καλαβρύτων,

Τρίπολης, Νάουσας, Πύλου – Νέστορος, Ανατολι-
κής Μάνης, Δωρίδας  και Γρεβενών – Σαμαρίνας.

Την Ιερή Πόλη τίμησε με την παρουσία του για
τρίτη συνεχή χρονιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπιος Παυλόπουλος, την κυβέρνηση εκπρ-
οσώπησε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης Όλγα Γεροβασίλη, ενώ την Βουλή των Ελλή-
νων ο Β’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Βαρεμένος.

Από πλευράς Δήμου Φυλής πήραν μέρος και
παρέλασαν οι Σύλλογοι «Αρβανίτικου Πολιτισμού Η 

ΓΡΙΖΑ», «Φυλασία», Κρητών και το χορευτικό της
Δημοτικής Ενότητας Φυλής. 

Παρευρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς, οι Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και
Μαρίνος Σαρλάς, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής και η
Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Φυλής Ελένη
Λιάκου.Τους επισήμους και τις αντιπροσωπείες
ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους ο  Δήμαρχος
Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κ. Νίκος Καραπάνος, με
επίσημη ανακοίνωσή του η οποία αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου.  

ΔΔυυννααμμιικκήή  εεκκππρροοσσώώππηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  σσττοο  δδιιήήμμεερροο  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν    
γγιιαα  τταα  119911  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  ΈΈξξοοδδοο  ττοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
και φέτος η γιορτή της Καλέντου-
λας στο Κέντρο Εργασίας Ανα-

πήρων «Συνεργασία- Δημιουργία». Στην
εκδήλωση η πτυχιούχος Θεραπεύτρια της
Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής & Κινεζικής
Παραδοσιακής Ιατρικής Αναστασοπούλου
Νικολέτα πραγματοποίησε μια ολοκληρω-
μένη παρουσίαση για τις ευεργετικές ιδιότ-
ητες της Καλέντουλας, τους τρόπους παρ-
ασκευής φυσικών προϊόντων από το βότα-

νο ( Λάδι Καλέντουλας- Βάμμα- Αλοιφές) καθώς
επίσης και του βιβλίου «Βότανα- οι Θησαυροί της
Φύσης». 

Εντύπωση μας έκανε ότι οι περισσότεροι επισ-
κέπτες  ήταν από άλλες περιοχές και αναρωτιό-
μαστε γιατί.  Μας είπαν μπράβο οι ξένοι και μας
ξέχασε ο τόπος μας, καταλήγει σε σχετική ανα-
κοίνωσή του το Κέντρο «Συνεργασία- Δημιο-
υργία».  

ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΠΠααλλααιιοοχχωωρρίίοουυ  σστταα
ΒΒίίλλιιαα  μμεε  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  γγλλέέννττιι  

 Κυριακή 23 Απριλίου 2017
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας & ο Εκπολιτιστικός,

Λαογραφικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων
σας προσκαλούν στον εορτασμό του Αγίου Γεω-

ργίου Παλαιοχωρίου Βιλίων που θα γίνει την Κυρια-
κή 23 Απριλίου 2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η Δήμαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

Η Πρόεδρος
Γιωτάκη-Γερογιάννη Παρασκευή

Πρόγραμμα

7.30π.μ.: Θεία Λειτο-
υργία στον Ιερό Ναό

Αγίου Γεωργίου 
Παλαιοχωρίου Βιλίων

10.00π.μ.: Χορευτικό δρώμενο «Λούλε σιγκεργια-
νιότε» στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού

11.00π.μ.: Παραδοσιακό γλέντι και κέρασμα 
για όλους στην Πλατεία του Ιερού Ναού

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Πολλοί οι ξένοι επισκέπτες στη γιορτή της Καλέντουλας 
που διοργάνωσε το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία- Δημιουργία».
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Με αφορμή δηλώσεις του επικεφαλής της δημο-
τικής κίνησης, Αλληλέγγυα Πόλη και επικεφα-
λής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στον Δήμο

Ιλίου σχετικά με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ
να καταθέσει στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης της χρηματοδότ-
ησης του Πάρκου Τρίτση, από την Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδος επισημαίνονται τα εξής:

“O Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης σε καμία περίπτωση
δεν τάσσονται κατά των πρωτοβουλιών ανάπλασης
δημόσιων χώρων πρασίνου και αναψυχής, προς όφελος
των πολιτών. 

Ωστόσο η ΚΕΔΕ αναγκάστηκε να προσφύγει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας με το αίτημα ακύρωσης της
σχετικής απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών καθώς
αφενός ελήφθη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της και αφε-
τέρου προβλέπει απόδοση του ποσού των 580.000
ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) σε
ετήσια βάση, στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
«Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης».

Οι ΚΑΠ είναι η βασική πηγή εσόδων των δήμων και
προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες και κάλυψη
λειτουργικών αναγκών των δήμων, οπότε δεν συμβιβάζε-
ται με το ρόλο τους η χρηματοδότηση ενός ΝΠΙΔ. Τα
τελευταία χρόνια οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί σε ποσοστό 60%,
γεγονός που έχει φέρει τα οικονομικά των Δήμων σε δρα-
ματική κατάσταση.

Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονο-
μικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αντιληφθούν πως
η λύση δεν είναι η περαιτέρω αφαίμαξη των Δήμων και να
προχωρήσουν σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ρυθμίσεις
προκειμένου να εξασφαλίσουν  ότι οι πόροι για τη λειτο-
υργία του Πάρκου θα προέρχονται από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.”

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης,
τόνισε τα εξής:«Είναι απαράδεκτο τη στιγμή που τα οικο-
νομικά των Δήμων περικόπτονται όλο και περισσότερο
και οι πόροι που διαθέτουν είναι οι χαμηλότεροι σε όλα τα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση να

συνεχίζει την αφαίμαξη τους, για επικοινωνιακούς λόγο-
υς.

Είμαστε υπέρ των έργων ανάπλασης δημόσιων χώρων
και κάθε πρωτοβουλίας που έχει στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ωστόσο είναι ευθύνη της κυβέρνησης να χρηματοδοτεί
αυτά τα έργα, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού  και
όχι των Δήμων οι οποίοι λειτουργούν υπό ασφυκτικές,
οικονομικά, συνθήκες.

Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό και από το σύνολο των
εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης οι οποίοι πρέπει να
κατανοήσουν ότι ενωμένοι και μακριά από κομματικές
ταμπέλες πρέπει να υπερασπιστούμε και να διασφαλίσο-
υμε τη βιωσιμότητα του θεσμού».

Αντιπολίτευση Δήμος Ιλίου: Βολές κατά Πατούλη 
για το Πάρκο 

«Η ηγεσία της ΚΕΔΕ αδυνατεί να κατανοήσει την ανάγκη
των πολιτών για αξιοπρεπείς δημόσιους χώρους ανα-
ψυχής και πράσινου».
Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης,
Αλληλέγγυα Πόλη και επικεφαλής της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης στον Δήμο Ιλίου για την απόφαση της ΚΕΔΕ
να προχωρήσει σε αίτηση ακύρωσης της χρηματοδότ-
ησης του Πάρκου Τρίτση.
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με απόφασή του, σημειώνει σε σχετική
ανακοίνωση της, η δημοτική παράταξη «προχωράει σε
αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ της χρηματοδότησης του Πάρ-
κου Τρίτση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που
θα εξασφάλιζε σταθερή χρηματοδότηση, ύψους 58.000
ευρώ το μήνα.
Δυστυχώς η ηγεσία της ΚΕΔΕ του κ. Πατούλη και όσοι
συντάσσονται πίσω του, όντας κρυμμένοι μέσα σε πολ-
υτελή γραφεία και διαμερίσματα, αδυνατούν να κατανοή-
σουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλει-
οψηφία των πολιτών και την ανάγκη τους για αξιοπρεπείς
δημόσιους χώρους αναψυχής και πράσινου.

Αδυνατούν να αντιληφθούν τη τεράστια σημασία που έχει
η υπεράσπιση αυτού του πάρκου για την Δυτική Αθήνα
και κατ’ επέκταση για το λεκανοπέδιο της Αττικής, σε μια
εποχή που ο δημόσιος χώρος συρρικνώνεται μέρα με την
ημέρα.
Τέλος, για να αποκτήσει κανείς εικόνα αναφορικά με το
βάρος που αναλογεί σε έναν Δήμο για την χρηματοδότ-
ηση του Πάρκου Τρίτση, αξίζει ενδεικτικά να αναφερθεί
πως στο Δήμο Ιλίου αναλογούν ετησίως, κατά δήλωση
του Δημάρχου, 15.300 ευρώ το χρόνο για το πάρκο, τη
στιγμή που πληρώνει πάνω από 18.000 ευρώ σε έναν
μόνο λαϊκό τραγουδιστή, για μία 2ώρη εμφάνιση στις
εκδηλώσεις της Λευκής Νύχτας.
Το θέμα είναι τι αξιολογεί κανείς ως σημαντικό, με γνώμο-
να πάντα τις ανάγκες των πολιτών».

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τη λειτουργία 
23 Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας 

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)

Τη στήριξη του πολύπλευρου έργου 23 Κέντρων Διημέρευσης - Ημερή-
σιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) αποφάσισε η Περιφέρεια
Αττικής, με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους για 3 έτη. Συγκεκρ-

ιμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου υπέγραψε τις σχετικές εντάξεις
πράξεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2650/06-07-2016 πρόσκλησης που
εκδόθηκε στο ΠΕΠ Αττικής, προϋπολογισμού 24.800.000 ευρώ, προκειμένου
τα Κέντρα να παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς όφελος των Ατόμων
με Αναπηρία. Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.

Στόχος είναι η δημιουργική απασχόληση, η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης
και της κοινωνικής ένταξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με
Αναπηρία. 

Παράλληλα, τα ΚΔΗΦ πρόκειται να προχωρήσουν στην υλοποίηση δράσεων

δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοι-
νωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας και άλλες κοινωνι-
κές δομές, με σκοπό τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα και
την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν, με γνώμονα την ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής. 

ΚΕΔΕ για Πάρκο Τρίτση: «Λέμε "όχι" σε νέα 
αφαίμαξη μας, όχι στις αναπλάσεις»

Αντιπολίτευση Δήμος Ιλίου: Βολές κατά Πατούλη για το Πάρκο 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Εκδήλωση Μνήμης για την
Κουζνέτσοβα-Τσιγγέλη 
Ζιναΐντα, ηρωίδα του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Δήμος Φυλής σας προσ-
καλεί στην Εκδήλωση
Μνήμης για την  Κουζνέτσο-
βα-Τσιγγέλη Ζιναΐντα,
ηρωίδα του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Η τελετή θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 και ώρα
12:00 στο Νέο Κοιμητήριο Άνω Λιοσίων
κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
11:40: Προσέλευση κοινού και συγγενών
11:50: Προσέλευση επισήμων
12:00: Επιμνημόσυνη δέηση
12:10: Ομιλία για τη δράση της εκλιπούσας
12:15: Κατάθεση στεφάνων από εκπρ-
οσώπους της Ρωσικής Κοινοπολιτείας και
του Δήμου Φυλής 
12:20: Ανάκρουση Εθνικών Ύμνων Ρωσι-
κής Κοινοπολιτείας και Ελλάδος
12:25: Πέρας τελετής



Συνάντηση λογοτεχνικού περιεχομένου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου

ΈΈκκλλεεψψεε  ττιιςς  εεννττυυππώώσσεειιςς  οο  χχεειιμμααρρρρώώδδηηςς  οο  λλόόγγοοςς  ττοουυ  
πποολλυυββρρααββεευυμμέέννοουυ  σσυυγγγγρρααφφέέαα  ΑΑννδδρρέέαα  ΜΜήήττσσοουυ  
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Ηεπέλαση των ευέλικτων μορφών εργασίας με
μισθούς πείνας έχει δημιουργήσει τους νεό-
πτωχους εργαζομένους, οι οποίοι αναγκάζονται

να «στηρίζονται» στο τρίπτυχο «μισή δουλειά, μισός μισθ-
ός και σύνταξη 500 ευρώ».

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα ο μέσος μισθός για
πάνω από 100.000 εργαζομένους μερικής απασχόλησης
διαμορφώνεται στα 393,79 ευρώ, ενώ ο ένας στους δύο
λαμβάνει πλέον μισθούς κάτω των 800 ευρώ.

Οπως γράφουν «Τα Νέα», από τη σύγκριση των ευρ-
ημάτων της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού των ετών
2009 και 2016 παρατηρείται ότι στον ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμ-
ηλόμισθων εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές
κάτω των 700 ευρώ.

Το 2016 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 38,8% από 13,1%
το 2009. Στη ζώνη αποδοχών από 700 έως 899 ευρώ
καταγράφεται μείωση κατά τέσσερις μονάδες, από το
27,3% το 2009 σε 23,6% το 2016.

Συντριβή έχει υποστεί το ποσοστό των εργαζομένων με
καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900 και 1.300 ευρώ.
Από 35,7% το 2009 σε 17,6% το 2016.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας

Συνδικάτων (ETUC) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Συνδικάτων (ETUI), οι μισθοί στην Ελλάδα μειώνονται την
τελευταία οκταετία κατά μέσο όρο 3,1% το έτος. Στην
έρευνα σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη
συνεχίζουν σήμερα να μην αισθάνονται την οικονομική
ανάκαμψη, καθώς οι μισθοί σε επτά κράτη - μέλη της ΕΕ
βρίσκονται σήμερα σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με
οκτώ χρόνια πριν.

Μεταξύ 2009-2016 ο μέσος (αποπληθωρισμένος) μισθ-
ός μειωνόταν κάθε χρόνο κατά 3,1% στην Ελλάδα, 1%
στην Κροατία, 0,9% στην Ουγγαρία, 0,7% στην Πορτο-
γαλία, 0,6% στην Κύπρο, 0,4% στο Ηνωμένο Βασίλειο και
0,3% στην Ιταλία. 

Στο ίδιο διάστημα σε 18 χώρες της ΕΕ οι μισθοί έχουν
αυξηθεί με πολύ πιο αργό ρυθμό κατά τη διάρκεια των
επτά αυτών ετών που ακολούθησαν την κρίση από ό,τι τα
οκτώ χρόνια που προηγήθηκαν. 

Μόνο σε 3 χώρες - τη Γερμανία, την Πολωνία και τη
Βουλγαρία - οι αυξήσεις στους μισθούς κατά την περίοδο
2009-2016 ξεπέρασαν τις αντίστοιχες αυξήσεις της περι-
όδου 2001-2008.

ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ
Δραματική είναι και η μείωση του κατώτατου μισθού.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, οι
εργαζόμενοι που αμείβονται με τα κατώτατα όρια έχουν
υποστεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ απώλειες σε όρους
πραγματικών αποδοχών εξαιτίας της επιβράδυνσης των
ονομαστικών αυξήσεων και της υστέρησής τους συγκριτι

κά με την άνοδο των τιμών ή/και του παγώματος των
κατώτατων μισθών.

Ωστόσο, με εξαίρεση την Ελλάδα, σε καμία χώρα της
ΕΕ δεν έχει γίνει ονομαστική μείωση του κατώτατου μισθ-
ού στη διάρκεια της κρίσης. Η Ελλάδα είναι η μοναδική
χώρα της ΕΕ όπου, στο πλαίσιο του δεύτερου
Μνημονίου, επιβλήθηκε το 2012 ονομαστική μείωση
πρωτοφανούς εύρους στον κατώτατο μισθό κατά 22%
(και κατά 32% για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών)
και έκτοτε ο κατώτατος μισθός παραμένει παγωμένος στο
ίδιο επίπεδο.

Ο κατώτατος μισθός, μέσω της δραστικής ονομαστικής
συρρίκνωσής του, σε συνδυασμό και με την πλήρη
αποδόμηση και κατάρρευση του συστήματος συλλογικής
διαπραγμάτευσης και των ΣΣΕ, μετατράπηκε από εργα-
λείο προστασίας των χαμηλόμισθων σε επιταχυντή της
γενικευμένης μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα
της οικονομίας, όπως επιδίωκε η πολιτική της εσωτερικής
υποτίμησης. Μετά τη συρρίκνωση ή τη συγκράτηση των
πραγματικών κατώτατων αποδοχών κατά την περίοδο
της κρίσης διαφαίνεται μια νέα δυναμική σε διάφορες
χώρες της ΕΕ που χαρακτηρίζεται από σημαντικές αυξή-
σεις του κατώτατου μισθού.

Από την επεξεργασία των στοιχείων της Eurostat δια-
πιστώνεται ότι μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις του κατώτα-
του πραγματικού μισθού σημειώνονται το 2015 και το
2016 στη Ρουμανία (16,2% και 12,3%), στη Βουλγαρία
(10,5% και 14,5%), στις Βαλτικές Χώρες (Λετονία 12,3%
και 2,9%, Λιθουανία 8,7% και 16%, Εσθονία 9,7% και
9,4%) και σε μικρότερη κλίμακα στις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης (Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία).

Μια εξαιρετική συνάντηση είχαν τα μέλη  της
Λέσχης Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
του Πνευματικού Κέντρου, του Δήμου Ασπρ-

οπύργου, πριν λίγες μέρες με τον ο πολυβραβευμένο
συγγραφέα Ανδρέα Μήτσου!!!

Με λόγο χειμαρρώδη και χιουμοριστικό, που σε συνε-
παίρνει, και που θέλεις να τον ακούς ώρες ολόκληρες,
ξεκίνησε την εξιστόρηση του, ο  συγγραφέας Ανδρέας
Μήτσου, ο οποίος κατάγεται από την Αμφιλοχία. 

Έχει σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία, ελληνική φιλο-
λογία και είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας. Υπήρξε μέλος της
συντακτικής επιτροπής και υπεύθυνος ύλης του εκπαι-
δευτικού περιοδικού “Νεοελληνική Παιδεία”, που εκδιδό-
ταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, και μέλος
της επιτροπής κρατικών βραβείων του Υπουργείου Πολι-
τισμού. 

Έχει δημοσιεύσει κείμενα δοκιμιακού λόγου καθώς και
κριτική λογοτεχνίας στις εφημερίδες “Το Βήμα”, “Εξουσία”, 

“Καθημερινή” και στα περιοδικά “Αντί”, “Ίνδικτος”, “Δια-
βάζω”, “Ελίτροχος”. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφ-
έων. 

Έχει εκδώσει επτά συλλογές διηγημάτων, τέσσερα
μυθιστορήματα και μία νουβέλα. Το μυθιστόρημα του “Τα
ανίσχυρα -ψεύδη” του Ορέστη Xαλκιόπουλου τιμήθηκε το
1996 με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος. 

Η συλλογή διηγημάτων του “Σφήκες” απέσπασε το
Βραβείο Γραμμάτων Κώστα Ουράνη της Ακαδημίας Αθη-
νών το 2002.

Το 2007 η νουβέλα του “Ο κύριος Επισκοπάκης”
τιμήθηκε με το Βραβείο Αναγνωστών (ΕΚΕΒΙ – ΕΡΤ), ενώ
την επόμενη χρονιά διασκευάστηκε για το θέατρο από τον
ίδιο τον συγγραφέα και ανέβηκε στο “104 Κέντρο Λόγου 

και Τέχνης” σε σκηνοθεσία του Στέλιου Μάινα. Έργα
του έχουν ανθολογηθεί και μεταφραστεί σε διάφορες
γλώσσες. Εργάζεται ως σχολικός σύμβουλος φιλολόγων
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αθήνας.

Μας μίλησε για το βιβλίο του την «Αλεξάνδρα» , η
οποία δεν θέλει να παραδοθεί σε κανέναν άντρα,
πιστεύοντας πως κανένας δεν της αξίζει. Δεν υποτάσσε-
ται στον έρωτα, κι όταν εν τέλει, σε προχωρημένη ηλικία
αποφασίζει να ενδώσει, τότε, δυστυχώς, επιβεβαιώνονται
οι προκαταλήψεις της!! 

Ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέν-
τρου, κ. Μελέτιο Μπουραντά που παρευρέθη στη συνάν-
τησή μας!!!

Η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Πνευματικού
Κέντρου, του Δήμου Ασπροπύργου, Ασημίνα Φούφα - Κορώνη.

ΣΣΤΤΑΑ  ΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΤΤΩΩΧΧΕΕΙΙΑΑΣΣ  
ένας στους δύο εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα
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Τ
ο «δώρο» του Πάσχα και ο
τουρισμός έφεραν έσοδα στην
πασχαλινή αγορά αλλά δεν έφε-
ραν την «ανάστασή» της με 130

εκατ. ευρώ μείωση τζίρου το πρώτο
15ήμερο του Απρίλη.

Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,
Βασίλης Κορκίδης, κάνοντας μια πρώτη
αποτίμηση για το πώς κινήθηκε η αγορά
το Πάσχα. 

Ο κ. Κορκίδης συγκεκριμένα επισημαίνει
τα εξής:«Παρά την καταρχήν συμφωνία
της κυβέρνησης με τους θεσμούς στο
Eurogroup της 7ης Απριλίου στη Μάλτα, η
καθυστέρηση της αξιολόγησης έχει δημιο-
υργήσει αβεβαιότητα και ανασφάλεια στην
αγορά. Η ελληνική επιχειρηματικότητα
έχει εγκλωβιστεί σε μια αναμονή
εξελίξεων και υπολειτουργεί.

Έτσι, σε μια τραυματισμένη πραγματική
οικονομία είναι δύσκολο να επέλθουν θεα-
ματικές βελτιωτικές αλλαγές σε μικρό χρο-
νικό διάστημα. Η πασχαλινή περίοδος, ως
γνωστό, ήταν μικρής διάρκειας και έντα-
σης και δεν μπόρεσε εκ των πραγμάτων
να επουλώσει παλιές και νέες πληγές.
Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμενο, ούτε το
φετινό Πάσχα έφερε την ανάσταση της
αγοράς.

Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς έχει
πλέον οριστικά χαθεί και η αγορά περιμέ-
νει να κλείσει η αξιολόγηση σύντομα και
πριν από την έναρξη της θερινής τουριστι-
κής περιόδου. Σύμφωνα μάλιστα με το
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής το 

νεκρό διάστημα από την αρχή του χρό-
νου μέχρι σήμερα είναι αρκετό για να
εντείνει την ύφεση που παρουσιάστηκε
στο τέλος του 2016, αλλά και να μεταβάλει
το στόχο για ανάπτυξη 2,7%, σε αύξηση
του ΑΕΠ μεταξύ 0,5% και 1,5%, ανάλογα
με το πότε θα κλείσει οριστικά η αξιολόγ-
ηση.

Από την αρχή του έτους ο κύκλος και ο
όγκος εργασιών στο ελληνικό εμπόριο
κινείται πτωτικά σε πολλούς υποκλάδους
του λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Η
μείωση του τζίρου στα καταστήματα τρο-
φίμων, ποτών και καπνού υπολογίζεται σε
9%-10%, στα πολυκαταστήματα 8-9%,
στα καταστήματα ηλεκτρικών, επίπλων
και οικιακού εξοπλισμού 5-6%, στα κατα-
στήματα καλλυντικών και φαρμακευτικών
3%-4%. 

Στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης
μετά τις εκπτώσεις η κίνηση χαρακτηρίζε-
ται υποτονική με τους καταναλωτές αδιάφ-
ορους και τη μείωση να ξεπερνά το 10%.
Οι πίνακες μεταβολών στους τζίρους του
Απριλίου σε βασικούς υποκλάδους του
λιανικού εμπορίου, δείχνει τον γενικό
δείκτη κύκλου εργασιών στο -32% από το
2009 μέχρι σήμερα. Δεν υπήρξε ούτε
φέτος, κάποια ένδειξη ότι τον Απρίλιο του
2017 θα μπορούσε κάτι να αλλάξει προς
το καλύτερο για το λιανικό εμπόριο. Η ετή-
σια μείωση του τζίρου το πρώτο δεκαπε-
νθήμερο του Απριλίου του 2017 εκτιμάται
μεταξύ 4%-5% σε σύγκριση με το 2016,
που σημαίνει ότι οι απώλειες στις πωλή-
σεις της πασχαλινής αγοράς φέτος, υπο-
λογίζονται σε περίπου 130 εκατ. ευρώ σε
σχέση με πέρυσι.

Είναι παρήγορο πάντως ότι σε γενικές
γραμμές οι τιμές των τροφίμων παραμέ-
νουν γενικά σταθερές σε σύγκριση με
πέρυσι, παρά την επανεμφάνιση, μετά
από χρόνια του πληθωρισμού με αύξηση
1,7% τον Μάρτιο. Κάθε Πάσχα λόγω του
εθίμου «σπάζουν» πάνω από 200 εκατ.
αβγά, «λιώνουν» περισσότερες από τρία
εκατομμύρια λαμπάδες και κατα-
ναλώνονται περισσότερα από δύο εκα-
τομμύρια σοκολατένια αβγά. 

Πρόκειται για το 10% της ετήσιας κατα-
νάλωσης αβγών ελληνικής παραγωγής,
που ευτυχώς λόγω της παράδοσης,
συντηρείται κάθε χρόνο σταθερή, ενώ
δύο παράμετροι μοιάζει να άμβλυναν την
εικόνα της αγοράς: η αύξηση των
εισπράξεων μετά τη καταβολή των 840

εκατ. ευρώ του δώρου Πάσχα στον ιδιω-
τικό τομέα και η «εισαγόμενη» κατανάλω-
ση. 

Το γεγονός ότι φέτος το Καθολικό συνέ-
πεσε με το Ορθόδοξο Πάσχα, είχε ως
αποτέλεσμα πολλοί δημοφιλείς προορι-
σμοί να επωφεληθούν από το πλεονέκ-
τημα της κατανάλωσης από ξένους
τουρίστες. 

Όμως, οι Έλληνες καταναλωτές εξακο-
λουθούν να παραμένουν συγκρατημένοι
ακόμα και μετά τα νέα της προσυμφωνίας
της Μάλτας. 

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι ακόμα και μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τον
Μάιο, η «οικονομική ανάσταση» της
ελληνικής αγοράς θα αργήσει να έρθει,
παρά την έναρξη της πολλά υποσχόμενης
θερινής τουριστικής περιόδου».

Ακόμα ένα νομικό όπλο στη φαρέτρα
των πολιτών δίνει το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Δικαιωμάτων, καθώς προστατεύει
πλήρως την πρώτη κατοικία από κατεδά-
φιση και κατάσχεση. 

Σύμφωνα με το ρεπρτάζ  του capital, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του

ανθρώπου θεσπίζει την πλήρη προστασία
της πρώτης κατοικίας ακόμα κι αν αυτή
είναι αυθαίρετη και όταν αυτή κινδυνεύει
από κατεδάφιση και κατ΄ επέκταση ακόμα
και από κατάσχεση.

Η απόφαση του 5ου τμήματος του
ΕΔΔΑ, αποφαίνεται ότι η κατεδάφιση της

μοναδικής και κύριας κατοικίας, ακόμη και
εάν αυτή είναι αυθαίρετη,  συνιστά την πιο
ακραία μορφή επέμβασης στο δικαίωμα
του ατόμου για σεβασμό του ιδιωτικού
βίου.

Στο δικαστήριο είχε προσφύγει ζευγάρι
Βουλγάρων που εκδόθηκε απόφαση
κατεδάφισης της κατοικίας τους. Για το
Στρασβούργο πρωτεύον ζήτημα είναι εάν
η κατεδάφιση θα επιτύχει μία δίκαιη ισο-
ρροπία μεταξύ των συμφερόντων της
προσφεύγουσας να κρατήσει τα υπάρχον-
τά της και του δημοσίου συμφέροντος να
διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμο-
γή της απαγόρευσης κτιρίων χωρίς άδεια.
Αυτό σημαίνει ότι ένα μέτρο πρέπει να
είναι κατάλληλο για την επίτευξη του
στόχου και να μην είναι δυσανάλογο προς
τον σκοπό αυτό.

Ουσιαστικά δηλαδή το δικαστήριο, δίνει
κατευθυντήρια γραμμή στα εθνικά δικα-
στήρια καθώς αναβαθμίζει σοβαρά τη

θέση της μοναδικής κατοικίας και προστα-
τεύει τους πολίτες που κινδυνεύουν να
χάσουν τα σπίτια τους. 

Παράλληλα είναι σαφές πως αν η
απαγόρευση κατεδάφισης, δηλαδή η προ-
στασία αφορά σε αυθαίρετο κτίσμα, τότε
σε περίπτωση νομίμου κτίσματος και δη
πρώτης και μοναδικής κατοικίας που
απειλείται, αυτή (προστασία) ισχύει επα-
υξημένα.  

Ουσιαστικά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο υποχρεώνει τα εθνικά δικαστήρια
να εφαρμόζουν σε κάθε περίπτωση τη
θεμελιώδη αρχή της αναλογικότητας και
δίνει την κατευθυντήρια γραμμή της απόλ-
υτης εξατομίκευσης της κάθε υπόθεσης.
Και επιβεβαιώνει πως θεμελιώδης αρχή
του Ευρωπαϊκού Δικαίου είναι η πρόκριση
πέραν του στενού δημόσιου συμφέροντος
της επιλογής προστασίας της κατοικίας,
που στηρίζει την ατομική και οικογενειακή
ζωή.

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΔΔιικκαασσττήήρριιοο::  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ππρρώώττηηςς  κκααττοοιικκίίααςς  αακκόόμμαα  κκααιι  ααυυθθααίίρρεεττηηςς
Ακόμα ένα νομικό όπλο στη φαρέτρα των πολιτών δίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων, 
καθώς προστατεύει πλήρως την πρώτη κατοικία από κατεδάφιση και κατάσχεση.

ΥΥΠΠΟΟΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΗΗ  ΠΠΑΑΣΣΧΧΑΑΛΛΙΙΝΝΗΗ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  
Μειωμένος κατά 130 εκατ. ευρώ ο τζίρος την εορταστική περίοδο

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΛΙΤΣΕΝΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ ΤΟΥ ΙΛΙΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΤΟΝΙΚΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΚΕΜΠΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΣΙΚΕΤΣΑ ΝΤΟΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΡΜΠΕΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΟΓΙΑΝΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



10-θριάσιο Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

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 . 
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Συμπλήρωμα της
Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά
έντυπα:http://simap.ted.europa.eu

Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η
σύμβασης –
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ Ι: Αναθέτων Φορέας
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:Επίσημη
Επωνυμία:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Λεωφόρος Μεσογείων 357-359,Πόλη
:Χαλάνδρι,Κωδικός NUTS:GR 300,
Ταχ. Κωδικός: 152 31Χώρα:
Ελλάδα,Αρμόδιος για πληροφορίες:κ.
Ειρ. Αγγελοπούλου, Διεύθυνση Διοικ-
ητικών Προμηθειών,Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:procurement@desfa.gr,Τη
λέφωνο: +30 210 6501200Φαξ: + 30
210 6749504, Διεύθυνση (-εις) στο
διαδίκτυο: Γενική Διεύθυνση της Αναθέ-
τουσας Αρχής (URL):
http://www.desfa.gr
Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης: 
Ι.3) Επικοινωνία:Τα έγγραφα της
σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόρι-
στη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρό-
σβαση στη διεύθυνση: (URL) 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσι-
μες από: προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής
πρέπει να υποβάλλονται: στην προανα-
φερθείσαδιεύθυνση
Ι.6) Κύρια δραστηριότητα:
Παραγωγή,μεταφορά και διανομή
αερίου και θερμότητας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1)Τίτλος:Παροχή Υπηρεσιών
Φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστά-
σεων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Αριθμός αναφοράς:608/16/ΔΔΠ
ΙΙ.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου
C P V : 7 9 7 1 3 0 0 0
Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου
CPV:
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντομη Περιγραφή:Οι αιτούμε-
νες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την
φύλαξη της πύλης των εγκαταστάσεων
του ΔΕΣΦΑ και την περιπολία εντός του
περιφραγμένου χώρου, επί 24ωρου
βάσεως και για όλες τις ημέρες της
εβδομάδος συμπεριλαμβανομένων
αργιών και Σαββατοκύριακων, από
έναν ή δύο όπου απαιτείται ένστολους
φύλακες για χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών με δυνατότητα παράτασης για ένα
(1) επιπλέον έτος.
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική
αξία:€3.136.647,30 πλέον ΦΠΑ για δύο
(2) έτη
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:Όχι
ΙΙ.2)  Περιγραφή
Ι Ι . 2 . 1 ) Τ ί τ λ ο ς :
Αριθμός τμήματος:
ΙΙ.2.2)Επιπλέον κωδικός (-οί) CPV
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:
Κωδικόςσυμπληρωματικού λεξιλογίου
CPV:  
ΙΙ.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: GR 30,GR 253,GR
142,GR 122,GR 126, GR112, GR
111Κύριος τόπος ή τοποθεσία
εκτέλεσης:Μέγαρο ΑΡΚΑΤ, Λ.
Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι, Νομός
Αττικής, Πάτημα Ελευσίνας, Νομός
Αττικής, Νήσος Ρεβυθούσα (Πάχη
Μεγάρων), Νομός Αττικής,
Σπαθοβούνι, Νομός Κορινθίας,
Αμπελιά (Φάρσαλα), Νομός Λαρίσης,
Ν. Μεσήμβρια, Νομός Θεσσαλονίκης,
Στρυμονοχώρι, Νομός Σερρών,
Βισθωνίδα, Νομός Ξάνθης, Κήποι,
Νομός Έβρου
ΙΙ.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:Οι
αιτούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν
την φύλαξη της πύλης των
εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ και την
περιπολία εντός του περιφραγμένου
χώρου, επί 24ωρου βάσεως και για
όλες τις ημέρες της εβδομάδος
συμπεριλαμβανομένων αργιών και
Σαββατοκύριακων, από έναν ή δύο
όπου απαιτείται ένστολους φύλακες για
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με
δυνατότητα παράτασης για ένα (1)
επιπλέον έτος.
Ο ακριβής αριθμός φυλάκων ανά
εγκατάσταση και βάρδια που απαιτείται
είναι:

Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιεί κατ’ αποκλειστική βούλησή
του τους ανωτέρω αριθμούς φυλάκων και
εγκαταστάσεις, με αντίστοιχη
αναπροσαρμογή του τιμήματος, καθώς
επίσης και να μεταβάλλει τον τρόπο
φύλαξης ανάλογα με τις ανάγκες του. 
Υπηρεσίες παροχής επανδρωμένων
Περιπολιών σε εγκαταστάσεις της
εταιρείας πέραν των προαναφερομένων
οι οποίες θα καθορίζονται από την
αρμόδια διεύθυνση ασφάλειας του
ΔΕΣΦΑ. 
Υπηρεσίες οργανωμένου και
αναγνωρισμένου Κέντρου Λήψεως
Σημάτων με την κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδομή και εκπαιδευμένο ανθρώπινο
δυναμικό παραβίασης (alarms) και
επιτόπιας άμεσης παρουσίας.Επάρκεια
και διαθεσιμότητα κατάλληλα
επανδρωμένου οχήματος, για επιτόπιο
έλεγχο στο σημείο όπου εκδηλώθηκε ο
συναγερμός, αν αυτό απαιτηθεί. 
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή/και προμήθειας
ή/και εγκατάστασης εξοπλισμού και
τεχνικών μέσων για την βελτίωση της
φύλαξης ή την αύξηση της ασφάλειας των
εγκαταστάσεων κατόπιν σχετικού
αιτήματος ή αποδοχής πρότασης από την
αρμόδια διεύθυνση ασφάλειας του
ΔΕΣΦΑ
Υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένων
εκπαιδεύσεων από πιστοποιημένους
εκπαιδευτές όπως ενδεικτικά αναφέρονται
ακολούθως: κατά ISPScode, για χρήση
τεχνικών μέσων επιτήρησης, για
εξοπλισμό ανίχνευσης και ελέγχου όπως
Πύλες και συσκευές ακτινών Χ, κλπ
σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό
αλλά και εκτάκτως.
Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχει τις ανωτέρω Υπηρεσίες.
Οι υπ’ όψη Υπηρεσίες υπόκεινται στον
έλεγχο και την έγκριση του ΔΕΣΦΑ.
ΙΙ.2.5)Κριτήρια ανάθεσης:Η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράπου προσδιορίζεται βάσει του
μικρότερου ποσοστού αμοιβής επί του
κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΙΙ.2.6)Εκτιμώμενη αξία: €3.136.647,30
πλέον ΦΠΑγια δύο (2) έτη
ΙΙ.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-
πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος
αγορών:24Μήνες
ΙΙ.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως
προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα
προσκληθούν (πλην της περίπτωσης
ανοικτών διαδικασιών:
ΙΙ.2.10)Πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικές προσφορές:Όχι
ΙΙ.2.11)Πληροφορίες σχετικά με
δικαιώματα προαίρεσης:Δικαίωμα
Προαίρεσης προϋπολογισμού ύψους
€1.568.323,65 πλέον ΦΠΑ για ένα (1)
επιπλέον έτος
ΙΙ.2.12)Πληροφορίες σχετικά με
ηλεκτρονικούς καταλόγους:
ΙΙ.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Ι Ι . 2 . 1 4 ) Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ έ ς
πληροφορίες:Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 ότι κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν θα
υπογράψει σύμβαση και δεν θα λάβει
μέρος σε διαγωνισμό της KOE για την
ανάθεση σύμβασης με διάρκεια που
συμπίπτει εν όλω ή εν μέρει με τη χρονική
διάρκεια της Σύμβασης και αντικείμενο την
παροχή υπηρεσιών ή την προμήθεια
σχετικά με συστήματα ασφαλείας.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες
ΙΙΙ.1)  Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων
των απαιτήσεων για την εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
i. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες:
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο
να προκύπτει η σύσταση και λειτουργία
της εταιρείας ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου
δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης και οι
τυχόν μεταβολές του καταστατικού της.
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί 

συγκρότησης σε σώμα του εν ενεργεία
Διοικητικού Συμβουλίου, ή το Τεύχος ΑΕ-
ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
όπου δημοσιεύθηκε το οικείο Πρακτικό
Διοικητικού Συμβουλίου 
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί καθορι-
σμού των νομίμων εκπροσώπων της εται-
ρείας ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως όπου δημο-
σιεύθηκε το σχετικό Πρακτικό Διοικητικού
Συμβουλίου .
ii. Για τις Εταιρείες Περιορι-
σμένης Ευθύνης και Ιδιωτικές Κεφαλαι-
ουχικές Εταιρείες:
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο
να προκύπτει η σύσταση, λειτουργία και οι
νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή
αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημέ-
νου καταστατικού με τις δημοσιεύσεις του,
από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη
εκπροσώπηση της εταιρείας.
iii. Για τις Ομόρρυθμες και Ετε-
ρόρρυθμες Εταιρείες:
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο
να προκύπτει η σύσταση, λειτουργία και οι
νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή
αντίγραφο του ισχύοντος
κωδικοποιημένου καταστατικού με τις
δημοσιεύσεις του, από το οποίο να
προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της
εταιρείας.
iv. Για φυσικά πρόσωπα
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο
να προκύπτει η λειτουργία της ατομικής
επιχείρησης.
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης,
θα πρέπει να προσκομισθεί η
ανακοίνωση της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής για την υποβολή προς
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο
Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και τα στοιχεία αυτά.
Σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπών
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ θα προσκομίζονται τα
αντίστοιχα δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται από τις αρμόδιες Αρχές του
κράτους όπου ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει την
έδρα ή την κεντρική του διοίκηση, από τα
οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια:Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα
αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3)
τελευταίων ετών με ετήσιο κύκλο
εργασιών ίσο με €8.000.000,00
τουλάχιστον, δημοσιευμένων επισήμως
(για τις ημεδαπές ΑΕ – ΕΠΕ ή στο Γ.Ε.ΜΗ.
ή στην επίσημη ιστοσελίδα της
επιχείρησης που έχει καταχωρηθεί στην
μερίδα της στο Γ.Ε.ΜΗ ή σε ημερήσια
οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας).Πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές του
κράτους όπου ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει την
έδρα ή την κεντρική του διοίκηση και, σε
περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ διατηρεί
υποκατάστημα στην Ελλάδα, από τις
ελληνικές αρχές, ότι είναι ενήμερος, κατά
την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού, ως προς τις Φορολογικές
και λοιπές υποχρεώσεις του που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης,
εισφορές σε Επαγγελματικές ενώσεις ή
ό,τι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους
κατά τα ανωτέρω. 
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα:Πλήρη κατάσταση με
λεπτομέρειες (φορέας, τηλέφωνο
επικοινωνίας,αναλυτική περιγραφή
συμβάσεων κλπ) τουλάχιστον πέντε (5)
αντίστοιχων συμβάσεων που ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει επιτυχώς υλοποιήσει
κατά την τελευταία  πενταετία, των οποίων
το σύνολο του προϋπολογισμού σε ετήσια
βάση είναι τουλάχιστον €800.000,00, και
με τις σχετικές βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης από τους αντίστοιχους πελάτες.
Σημειώνεται ότι δεν αρκεί η προσκόμιση
και μόνο φορολογικών παραστατικών του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ προς τους ως άνω
πελάτες του.
Άδεια Λειτουργίας Ν 2518/97 σε ισχύ κατά
την ημερομηνία υποβολής προσφορών
και τουλάχιστον για τα τρία τελευταία έτη.
Αποδεικτικά για ύπαρξη Επιχειρησιακού 

Κέντρου 24ΩΡΟΥ λειτουργίας και εγκατά-
στασης ασυρμάτων με νόμιμες άδειες.
Προσκόμιση βεβαίωσης από την εφορία
στην οποία να εμφαίνεται η λειτουργία
υποκαταστημάτων, 
α) στους Νομούς Αττικής, Λάρ-
ισας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ξάνθης,
Αργολίδος και Έβρου ή 
β) σε όμορους αυτών νομούς
Το προσωπικό που απασχολείται απαι-
τείται να είναι σε αριθμό φυλάκων άνω
των 100 με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση. Εν ισχύ θεωρημένες κατα-
στάσεις προσωπικού από την Επιθεώρη-
ση Εργασίας.
Παρουσίαση μεθόδων εκπαίδευσης,
φύλαξης, υποστήριξης, παρέμβασης και
εξοπλισμού που διατίθεται στο προσω-
πικό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Δήλωση χρησιμοποίησης προσωπικού
εκ των μονίμων κατοικούντων στους
πλησίον προς τις εγκαταστάσεις Δήμους
και Κοινότητες, διατηρούμενης στο ακέρ-
αιο της ευθύνης της εταιρίας που θα επι-
λεγεί. Επίσης, δήλωση ότι το προσωπικό
που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τουλάχι-
στον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Επικυρωμένα αντίγραφα Πιστοποιητικών
:
α)  Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το
πρότυπο ISΟ 9001:2008 ή ισοδύναμου
συστήματος ποιότητας,
β)  Διαχείρισης της Επαγγελματικής
Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:
2007 ή ισοδύναμου συστήματος
διαχείρισης Ε.Υ.Α., 
που να αφορούν μεταξύ άλλων στην
φύλαξη και προστασία κινητών και
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και
εγκαταστάσεων, στην υλοποίηση των
απαιτήσεων του ISPScode και την
ανάπτυξη σχεδίων ασφάλειας λιμενικών
εγκαταστάσεων, από αναγνωρισμένο
Οργανισμό, σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής προσφορών και σύμφωνο με
τις εκάστοτε
τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις.
Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης
αναγνώρισης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ως
Οργανισμού Ασφάλειας
(Αναγνωρισμένου Οργανισμού
Ασφάλειας - Α.Ο.Α.) από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και πιστοποιητικό Βιομηχανικής
Ασφάλειας από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας ή ισοδύναμα έγγραφα από
αρμόδιες αρχές κατά το δίκαιο της χώρας
του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, συνοδευόμενα
από τις εξουσιοδοτήσεις των στελεχών
που θα εμπλακούν στην υλοποίηση των
υπηρεσιών φύλαξης.
ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και
κριτήρια συμμετοχής:ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
(Ανακοινώσεις – Τεύχη Διαγωνισμών), Η’
ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΜΕ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΟΥΣ.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
Οικονομικοί Φορείς σύμφωνα με τον
ορισμό της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) που
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή έχουν Συμφωνία Σύνδεσης με
την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική διοίκηση ή
την έδρα τους σε κράτος –μέλος της Ε.Ε.,
ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα με Συμφωνία
Σύνδεσης με την Ε.Ε. και πληρούν τα
αντίστοιχα με τα Ελληνικά, κριτήρια
εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του
κράτους που είναι εγκατεστημένα.
ΙΙΙ.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες
κατ΄αποκλειστικότητα συμβάσεις:
ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες
Εγγυήσεις:Πρoκειμέvoυ vα
συμμετάσχουν στov Διαγωνισμό, οι
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ πρέπει vα
προσκομίσουν Εγγύηση Συμμετοχής
ποσού Ευρώ εξήντα δύο χιλιάδων
επτακοσίων τριάντα τριών (€62.733,00)
που θα ισχύει για τoυλάχιστov 30 ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς τους. 
Ο προσωρινός ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει
να προσκομίσει Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης ποσού που αντιστοιχεί σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, μη συνυπολογιζομένου
του ποσού του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
διάρκειας τουλάχιστον μέχρι δύο (2)
μηνών μετά την προβλεπόμενη λήξη
ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Το ύψος της
Εγγύησης θα προσαρμόζεται σε
περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 36
« Α Λ Λ Α Γ Ε Σ - Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ» του 

Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης 
Προμηθειών ΔΕΣΦΑ. Η Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
όπως σε αυτή ειδικότερα ορίζεται.
ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής ή/και αναφορά στις
σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:Από
ιδίους πόρους.
Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται
την τελευταία ημέρα κάθε μήνα για τις
υπηρεσίες του μήνα αυτού, ενώ το σχετικό
τιμολόγιο, το οποίο θα είναι πιστοποιημέ-
νο από τον αρμόδιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θα
εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από
την υποβολή του στα Κεντρικά Γραφεία
του ΔΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων 357-359, 152
31 Χαλάνδρι, ΑΦΜ 998808114 – ΔΟΥ:
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).
ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να
έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:Ως
ορίζεται στα τεύχη Διακήρυξης
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκε-
κριμένη επαγγελματική κατηγορία
(μόνο για συμβάσεις υπηρεσιών)
ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης:Ως ορίζεται στα τεύχη Διακήρυξης
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προ-
σωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλε-
ση της σύμβασης:
ΤΜΗΜΑ ΙV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:Ανοικτή
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφ-
ωνία –πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα
αγορών: Όχι
IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη
μείωση του αριθμού των λύσεων ή
των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου: Όχι
IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:Όχι
IV.1.8) πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA):
Όχι
ΙV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχε-
τικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ.προκήρυξης στην ΕΕ S: Όχι
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής:Ημερομηνία: 15/05/2017Τοπική
ώρα 12:00 μ.μ.
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστο-
λής των προσκλήσεων υποβολής προ-
σφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες
υποψηφίους: 
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να
υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής:Ελληνική, Αγγλική
IV.2.6) Ελάχιστηαπαιτούμενη χρονική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς:πέντε
(5)μήνες από την καταληκτική ημερομ-
ηνίαυποβολής των προσφορών σύμφω-
να με τη Διακήρυξη.
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των
προσφορών:
Ημερομηνία:15/05/2017      Τοπική
ώρα:12:30μ.μ.             Τόπος:Λεωφόρος
Μεσογείων 357-359, 152 31, Χαλάνδρι
Πληροφορίες για εξουσιοδοτημένα άτομα
και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφο-
ρών:Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των
προσφερόντων που συμμετέχουν στον
Διαγωνισμό μπορούν να παραστούν εάν
το επιθυμούν, κατά την αποσφράγιση.
ΤΜΗΜΑ VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επανα-
λαμβανόμενες συμβάσεις: Όχι
VI.2)  Πληροφορίες σχετικά με τις
ηλεκτρονικές ροές εργασίας:Όχι 
VI.3)  Συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες:
Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνι-
κή Νομοθεσία, τον ισχύοντα Κανονισμό
Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και
Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ και την οδηγία
2014/25/ΕΕ, που εφαρμόζονται γενικώς
σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ανεξάρτητα από την
εθνικότητά τους. 
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη δια-
δικασία που προηγείται της σύναψης
σύμβασης θα διέπονται από τον ν.
3886/2010 και οιαδήποτε άλλη διαφορά
εκ της συμβάσεως, θα διέπεται από τον
ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέ-
λεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών του
ΔΕΣΦΑ και την κειμένη ελληνική νομοθ-
εσία και θα υπάγονται στη δωσιδικία των
δικαστηρίων της Αθήνας. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη
και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών
του ΔΕΣΦΑ, όπως κατωτέρω περιγράφε-
ται.
Σημειώνεται ρητά ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ που
θα υπογραφεί, υπόκειται στην διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων του Νόμου
3310/2005 (ΦΕΚ 30/14.2.2005 Τεύχος
Α΄) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 

του από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ
279/10.11.2005 Τεύχος Α΄) [βλ. ΚΥΑ 
20977/23.08.2007 (ΦΕΚ Β’ 1673/2007)].
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα πρέπει να
προσκομίσουν: Αντίγραφο των Πρακ-
τικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το
νόμο ή το καταστατικό για λήψη αποφά-
σεων Οργάνου του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ,
όπου θα αναφέρονται:
α) Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνι-
σμό σύμφωνα με τους Όρους και Διατά-
ξεις της παρούσας Διακήρυξης και των
Τευχών του Διαγωνισμού.
β) Ο διορισμός Εκπροσώπου εξουσιο-
δοτημένου ειδικώς να υπογράψει και να
υποβάλει επ’ ονόματι και για λογαριασμό
του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ την προσφορά και
να εκπροσωπήσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ενώπιον του ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερ-
ομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με
αναφορά των πλήρων στοιχείων της ταυ-
τότητάς του. 
Ο ανωτέρω διορισμός απαιτείται σε
περίπτωση που οι αναφερόμενες ενέρ-
γειες δεν θα λάβουν χώρα από τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και
εκπροσωπούν τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
(όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο
7.8ii της διακήρυξης).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ότι έχει μελετήσει και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
Διακήρυξης του Διαγωνισμού και των
λοιπών Τευχών.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την οποία βεβαιώνει
ότι όλα τα υποβαλλόμενα με την
ΠΡΟΣΦΟΡΑ στοιχεία είναι αληθή.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του
Εκπροσώπου του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, τον
οποίο θα έχει ορίσει το αρμόδιο Όργανο
του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ως ανωτέρω υπό
7.2β τηςδιακήρυξης), ότι αποδέχεται τον
διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις
και δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα
σχετικό με την επαγγελματική του δρα-
στηριότητα. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ όπου θα δηλώνει
όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλλει εισφορές για το απασχο-
λούμενο από αυτόν προσωπικό.
Αναλυτικότερα ότι ορίζεται στο άρθρο 7.
Φάκελος Α΄-Δικαιολογητικά Συμμετοχής
της Διακήρυξης.
Ημερομηνία παραλαβής τευχών έως
04.05.2017
VI.4)  Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδι-
κασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 
Ταχ. διεύθυνση :Λεωφόρος Μεσογείων
357-359 
Πόλη: ΧαλάνδριΤαχ. Κωδικός:GR-152
31Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 6501200Φαξ: + 30
210 6749504
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:procure-
ment@desfa.gr,
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: Γενική Διεύθυ-
νση της Αναθέτουσας Αρχής
(URL):http://www.desfa.gr
VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδι-
κασίες διαμεσολάβησης:
VI.4.3)Υποβολή Προσφυγών:Ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθε-
σμία(ες) υποβολής προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου 3886/2010
(ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010), για τη Δικαστι-
κήπροστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992
(L76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία
παρέχονται πληροφορίες για την υπο-
βολή προσφυγών:
Επίσημη επωνυμία:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 
Ταχυδρομική διεύθυνση :Λεωφόρος
Μεσογείων 357-359
Πόλη: ΧαλάνδριΤαχ. Κωδικός:GR-152
31Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 6501200Φαξ: + 30
210 6749504
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:procure-
ment@desfa.gr,
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: Γενική
Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
(URL): http://www.desfa.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρ-
ούσας προκήρυξης:07/04/2017



12-θριάσιο Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

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 θεωρηθ-

εί 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.gr ή fax : 210 5599076.

(5.4.17)

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 Ασπροπύργου. 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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ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ::  ΤΤρρεείίςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  θθάάννααττοοιι  κκααττ’’  έέττοοςς  ααππόό  ννοοσσοοκκοομμεειιαακκέέςς  λλοοιιμμώώξξεειιςς
«Πού είναι κ. Τσίπρα η ενίσχυση των Νοσοκομείων σε προσωπικό;»

Σύμβαση ΕΔΣΝΑ - Οργανισμού Κεντρικών
Αγορών και Αλιείας Α.Ε. για τον «καφέ κάδο»

Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων του Οργανισμού
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ), έτσι ώστε να ενισχυθεί η χωριστή

διαλογή των βιοαποβλήτων (ο καφέ κάδος) και παράλληλα να μειωθεί ο όγκος των
αποβλήτων που θάβονται στον ΧΥΤΑ Φυλής, υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση
μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του ΟΚΑΑ. 

Η απόφαση αυτή εξυπηρετεί τους στόχους που θέτουν, τόσο ο Εθνικός Σχεδιασμός
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όσο και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ), σχετι-
κά με την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, με έμφαση στον καφέ
κάδο.

Προβλέπεται έτσι η συλλογή των απορριμμάτων σε τρία ρεύματα (βιοαπόβλητα, λοιπά
ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα). Ειδικότερα, αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

είναι η μεταφορά και διαχείριση (επεξεργασία) στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Αττικής, απορριμμάτων που παράγονται και συλλέγον-
ται στους χώρους ευθύνης του ΟΚΑΑ. Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται από
δύο σημεία εντός της Κεντρικής Λαχαναγοράς, ύστερα από σχετική υπόδειξη του ΟΚΑΑ.
Ως χώροι διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων νοούνται οι εγκαταστάσεις
της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (ΧΥΤΑ, ΕΜΑ κ.ά). Παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΔΣΝΑ να
διαχειριστεί τα απόβλητα και σε άλλες εγκαταστάσεις ευθύνης του. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός έτους. Το τέλος για τη μεταφορά και διαχείριση των
αποβλήτων του ΟΚΑΑ ορίζεται σε τριάντα ευρώ ανά τόνο. Σε περίπτωση που τα υπο-
λείμματα που θα προκύψουν από τη διαχείριση υπερβούν το 40% της συνολικής ποσότ-
ητας των αποβλήτων, η χρέωση των υπερβαλλουσών ποσοτήτων ανέρχεται σε εβδο-
μήντα ευρώ ανά τόνο. 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων ανέρχονται σε 5.000 τόνους ετησίως και
συνεπώς ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
150.000 ευρώ. 

To θάνατο τριών χιλιάδων ανθρώπων κατ’ έτος
συσχετίζει με τις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις η
ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-

νων Δημόσιων Νοσοκομείων) κάνοντας λόγο για «πρω-
ταπριλιάτικα ψέματα» του πρωθυπουργού όσον αφορά
την ενίσχυση των δαπανών στο χώρο της Υγείας. 

Ο αριθμός των Νοσηλευόμενων Ασθενών που νοσεί
από Νοσοκομειακές Λοιμώξεις στα Νοσοκομεία της
χώρας μας, είναι τριπλάσιος από τις άλλες χώρες της
Ευρώπης αναφέρει δε η Ομοσπονδία, καταγγέλλοντας
παράλληλα ότι για 40 ασθενείς αντιστοιχεί μόλις ένας
Νοσηλευτής.

«Κινδυνεύουν ασθενείς στις λίστες αναμονής για ΜΕΘ
και 150 κλίνες παραμένουν κλειστές, λόγω ελλείψεων
προσωπικού. Λίστες αναμονής παντού. Για Ακτινοθερα-
πείες – Χημειοθεραπείες – Χειρουργεία λόγω ελλείψεων
προσωπικού» τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ. 

«Ακριβώς δύο χρόνια πριν, σαν σήμερα, ο κ. Τσίπρας
επισκέφθηκε το Υπουργείο Υγείας και εξήγγειλε έξω από
τα σκαλιά του Υπουργείου 4.500 προσλήψεις προσωπι-
κού στο ΕΣΥ και αύξηση της χρηματοδότησης των Νοσο

κομείων. Μάλιστα δεσμεύτηκε ότι η διαδικασία των
προσλήψεων θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2015 (…)
Δύο χρόνια με Τσίπρα, Πολάκη ποια είναι η κατάσταση
του προσωπικού και της χρηματοδότησης των Νοσοκο-
μείων; Πού είναι κ. Τσίπρα η ενίσχυση των Νοσοκομείων
σε προσωπικό;» διερωτάται η ΠΟΕΔΗΝ. 

Σύμφωνα με τους εργαζομένους «Ο κ. Τσίπρας προσέ-
λαβε μόνο 700 μόνιμους υπαλλήλους από προκήρυξη
950 θέσεων που είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση Σαμα-
ρά – Βενιζέλου, ενώ από το πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Υγείας προκύπτει ότι το προσωπικό των
Νοσοκομείων την διετία του κ. Τσίπρα μειώθηκε κατά
7.500. «Το μόνο που έκαναν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Πολάκ-
ης ήταν να προσλάβουν 2.500 υπαλλήλους (προγράμμα-
τα STAGE για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και
ελάχιστο επικουρικό προσωπικό)» τονίζουν οι εργαζόμε-
νοι στην υγεία. Όπως καταγγέλλουν, λόγω των ελλείψεων
προσωπικού, βγήκαν τα προγράμματα εργασίας των
εορτών του Πάσχα, κι ενώ πριν τη κρίση οι Νοσηλευτές
είχαν ρεπό ή άδεια στις εορτές του Πάσχα, χρόνο παρά
χρόνο, τώρα κάθε πέντε χρόνια βγαίνουν τις εορτές του
Πάσχα σε ρεπό ή άδεια. 

«Ο κ. Τσίπρας παρέλαβε την τακτική ετήσια χρημα-
τοδότηση στα Νοσοκομεία 1,5 δισεκ. ευρώ. Σαν σήμερα
3 Απρίλη 2015 εξήγγειλε ότι θα αυξηθεί. Τελικά τι έγινε;
Μειώθηκε κατά 350 εκατ. ευρώ» σημειώνουν οι εργαζό-
μενοι στην υγεία. 

Έως 24 Απριλίου 
οι ενστάσεις για το νέο 
δελτίο τιμών φαρμάκων

Μέχρι την Δευτέρα 24 Απριλίου θα μπορ-
ούν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις να
καταθέσουν τις ενστάσεις τους αναφορικά
με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών σκε-
υασμάτων με αφορμή το νέο δελτίο τιμών
που εξέδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας. Οι ενστάσεις θα πρέπει να
υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της
Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας
του Υπουργείου Υγείας.

Το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων και ο καθ-
ορισμός των ανώτατων τιμών πώλησής
τους που θα ισχύσουν σε όλη την επικρά-
τεια, εκδόθηκε την Μεγάλη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, στις
Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν
περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθ-
εί και ο αναλογούν ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά
περίπτωση.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι
συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα
πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά
1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54%
για συντελεστή 13%.

Το νέο Δελτίο ισχύει για τους Κατόχους
Άδειας Κυκλοφορίας, τα Νοσοκομεία, τις
Ιδιωτικές Κλινικές, τις φαρμακαποθήκες και
συνεταιρισμούς και για τα φαρμακεία από
την ανάρτησή του.

Ο ΕΟΦ μάλιστα στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών
προϊόντων (προϊόντα αναφοράς, γενό-
σημα, υβριδικά), για τα οποία έχουν υποβ-
ληθεί αιτήματα, καλεί τους κάτοχους των
αδειών κυκλοφορίας να υποβάλλουν μέχρι
και την Παρασκευή 28 Απριλίου, τα φύλλα
έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγ-
ηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνον-
τας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και
δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ
στις 01-03-2017.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να
γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση
της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυα-
κή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφα-
ρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση. Στη λίστα
τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόν-
των θα συμπεριληφθούν μόνο τα αιτήματα
που έχουν κατατεθεί από 01-02-2017 έως
31-03-2017 και είναι πλήρη.
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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  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα  ξξεεχχωωρρ--
ιισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι  δδιιαα--
φφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάά--
φφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς
μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,
οοδδοοννττόόκκρρεεμμεεςς,,    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  ζζυυμμααρριικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέέ--
νναα  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  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--55557799880011
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