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Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. 

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης, Ελευσίνα,
2105547900

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Aχαρνές
Φυτάς Ηλίας Πάρνηθος 83, 2102468376

Άνω Λιόσια
Γεωργούλη - Σάββα Βασιλική Γ.

Παναγιάς Γρηγορούσης 55, Ζεφύρι,2102310222

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου 

- ∆άσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
∆ροσιά µε λίγες νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 6 έως 12
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία *
Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου
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ΕΛΠΕ: Προς νέο ρεκόρ κερδοφορίας το 2017

Προς νέο ρεκόρ αποτελεσµάτων οδεύει φέτος ο
όµιλος ΕΛΠΕ µε τις εκτιµήσεις να ανεβάζουν τα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κοντά
στα 850 εκατ. ευρώ.

Πριν κλείσει το 2017 ο όµιλος των ΕΛΠΕ έχει
συµβολαιοποιήσει -όπως επισηµαίνουν, στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ανώτατα στελέχη του- το σύνολο των
ποσοτήτων καυσίµων που προορίζονται για
εξαγωγές την επόµενη χρονιά, βαδίζοντας
παράλληλα για ρεκόρ αποτελεσµάτων έτους, παρά
τη διακοπή λειτουργίας των διυλιστηρίων µέσα στο
2017.

Τα ΕΛΠΕ διοχετεύουν στη διεθνή αγορά τα
τελευταία χρόνια πάνω από το 50% της
παραγωγής τους, γεγονός που τους επέτρεψε να
αντισταθµίσουν τις απώλειες από την πτώση των
πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, λόγω της
οικονοµικής κρίσης.

Για το 2018 οι εξαγωγές είναι ήδη «κλεισµένες», 

ενώ για τη χρονιά που κλείνει τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων θα ξεπεράσουν τα
800 εκατ. ευρώ, και είναι πιθανό να υπερβούν και
τα 850 εκατ., κάτι που θα εξαρτηθεί από τη
διακύµανση των διεθνών τιµών ως το τέλος του
χρόνου, οι οποίες επηρεάζουν την αξία των
αποθεµάτων.

Στην εσωτερική αγορά, τα ΕΛΠΕ στρέφονται σε
ενίσχυση του δικτύου των ιδιόκτητων πρατηρίων, ο
στόχος για τα οποία είναι να ξεπεράσουν σε αριθµό
τα 300, από 30 στις αρχές της δεκαετίας.

Τέλος, στον τοµέα των ερευνών
υδρογονανθράκων εκτιµάται ότι η πρώτη
ερευνητική γεώτρηση στον Πατραϊκό Κόλπο θα
γίνει στις αρχές του 2019, ενώ αναµένεται η
κατάθεση στη Βουλή για κύρωση της σύµβασης για
το «µπλοκ 2» στο Ιόνιο, που υπεγράφη τον

Ε
νεργειακά αυτόνοµος επιδιπωκει να γίνει ο
∆ήµος Φυλής µε την τοποθέτηση φωτοβο-
λταϊκών στο χώρο της αποκατεστηµένης

Χωµατερής, δήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παπ-
πούς.

Ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι µε την καθοδήγηση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µε
κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής ο ∆ήµος θα συνε-
ργαστεί για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος που
όχι µόνο θα του αποφέρει εξοικονόµηση 2,5 εκατ.
ευρώ ετησίως από την κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύµατος και από την συντήρηση δικτύου, αλλά θα
του δώσει τη δυνατότητα να συνδράµει τα νοικοκ-
υριά που απειλούνται από τον ενεργειακό αποκλει-
σµό. 

Απαντώντας σε ερώτηση της Γραµµατέως του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και πρώην ∆ηµάρχου Ζεφ-
υρίου Φωτεινής Γιαννοπούλου, ο Χρήστος Παπ-
πούς διευκρίνισε ότι το σχέδιο θα εξειδικευτεί στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού ψηφιστούν, στα µέσα
του προσεχούς Ιανουαρίου, από τη Βουλή των
Ελλήνων οι αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε
εισήγηση του Υπουργού Γιώργου Σταθάκη.
Εκτίµησε ωστόσο ότι ο ∆ήµος, ως παραγωγός
ενέργειας, θα µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες

όλων των νοικοκυριών του ∆ήµου Φυλής, µε προ-
τεραιότητα τα χαµηλού εισοδήµατος. 

Συνοψίζοντας, τόνισε ότι το κέρδος για το ∆ήµο θα
είναι πρωτίστως οικολογικό αφού στα «πράσινα»
έργα ενεργειακής αναβάθµισης των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Άνω Λιοσίων- Ζεφυρίου και Φυλής προ-
στίθεται το έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
µε φωτοβολταϊκά στη Χωµατερή, από το οποίο, σε
βάθος εξαετίας, θα µηδενιστεί το κόστος αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας για το ∆ήµο και τα νοικοκυριά
του.  

ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ 
∆ωρεάν ηλεκτρική ενέργεια 

για τον ∆ήµο Φυλής  και νοικοκυριά
από φωτοβολταϊκά στη Χωµατερή
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Τ
ο 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ελευσίνας, που συµµετέχει ως συντονιστής
στη δράση KA2 του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+ µε τίτλο
«Αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής µε έµφαση στην ένταξη των µει-

ονοτήτων» διοργάνωσε από τις 3-6 ∆εκεµβρίου 2017, την 1η  ∆ιακρατική
Συνάντηση Εκπαιδευτικών µε συµµετοχή 8 (οκτώ) εκπαιδευτικών από σχολεία
της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Πορτογαλίας.

Κατά την διάρκεια
συναντήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν
στις εγκαταστάσεις του
σχολείου , οι Έλληνες
διοργανωτές και οι ξένοι
συνάδελφοι τους είχαν
την ευκαιρία να γνωρι-
στούν , να συστήσουν
τα σχολεία τους, τα
εκπαιδευτικά τους
συστήµατα µε τις ιδιαι-
τερότητες –προβλήµατα
τους και τέλος να προ-
γραµµατίσουν τις απαρ-
αίτητες δράσεις µέχρι
την συµπλήρωση του
πρώτου έτους του προ-
γράµµατος και της επό-
µενης συνάντησης.

Την ∆ευτέρα 4 ∆εκεµ-
βρίου µε την ολοκλήρω-
ση του ηµερήσιου προ-
γράµµατος οι φιλοξε-
νούµενοι εκπαιδευτικοί
γνωρίστηκαν µε τον ∆ιε-
υθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευση ∆υτικής Αττικής κύριο Βαµβακερό, µε τον
∆ήµαρχο Ελευσίνας κύριο Τσουκαλά και την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελευσίνας κυρία Μαρούγκα. Στην
συνέχεια ενηµερώθηκαν για την επιλογή της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρω-
τεύουσας της Ευρώπης από την διευθύνουσα σύµβουλο και την καλλιτεχνική
διευθύντρια της Α.Ε. Ελευσίς 2021. 

Επίσης διοργανώθηκε ξενάγηση τους στο µουσείο της Ακρόπολης και για
τους συµµετέχοντες που αναχώρησαν στις 7 ∆εκεµβρίου (Ισπανοί και Πορτο-
γάλοι) επίσκεψη στον Βράχο της Ακρόπολης. 

Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-3

ΗΗ  ««ΘΘρρίίαα»»  ξξεεννάάγγηησσεε  ττηηνν  ΥΥπποουυρργγόό
ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  σσττηη  λλίίµµννηη  ΡΡεειιττώώνν

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές οι δεσµεύσεις της κα Κονιόρδου
για την αξιοποίηση και ανάδειξη της Λίµνης 

Ηανταπόκριση της Υπουργού Πολιτισµού κας Λυδίας Κονιόρδου, στην πρόσ-
κληση  του Προέδρου της ΘΡΙΑ Ασπροπύργου, για γνωριµία και ξενάγηση
στην  Λίµνη Ρειτων  ήταν άµεση και οι διαβεβαιώσεις-δεσµεύσεις  της, ιδιαίτε-

ρα ενθαρρυντικές.
Το Σάββατο 16/12 και στα πλαίσια του 8ου  Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παρ-

αγωγική Ανασυγκρότηση της ∆υτικής Αττικής αντιπροσωπία του Σωµατείου έδωσε το
παρόν προσκεκληµένη στην ειδική θεµατική συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε στην
Ελευσίνα µε θέµα «Ελευσίνα 2021: Πολιτιστική Πρωτεύουσα».

Η παρουσία και η  πεντάλεπτη παρέµβαση µας  στην δηµόσια διαβούλευση είχε ως
κύριο στόχο την ευαισθητοποιήσει-ενηµέρωση των παρευρισκοµένων αναφορικά µε
την επιβεβληµένη αξιοποίηση και ανάδειξη της Λίµνης του Ασπρόπυργου που ουσια-
στικά αποτελεί την πολιτιστική πύλη της ∆υτικής Αττικής.

Παράλληλα, δοθείσης της ευκαιρίας, απευθύναµε  πρόσκληση στην Κυρία Υπουρ-
γού για προσωπικής της παρουσία-ξενάγηση  στον εξαίσιο χώρο της Λίµνης , την
οποία η ίδια ευγενικά απεδέχθη  στην δευτερολογία της.

Το γεγονός ότι η συνάντηση ορίστηκε, µε προσωπική της επιθυµία,  για την αµέσως
εποµένη µέρα (Κυριακή17/12 και ώρα 3:45µµ) µας εξέπληξε ευχάριστα.

Παρουσία του Πρόεδρου
της ΘΡΙΑ κ. Βασίλη ∆έδε και
του µέλους του Σωµατείου
κ.Ευάγγελου Σακαντάνη , η κ.
Κονιόρδου είχε την ευκαιρία
ιδίοις όµµασι να θαυµάσει  το
πολύτιµο πολιτιστικό, ιστορικό
και περιβαλλοντικό διαµάντι
της πόλης µας.

Στην διάρκεια των είκοσι
λεπτών παρουσία της  είχαµε
την ευκαιρία σε ιδιαίτερα
εγκάρδιο κλίµα να τις αναπτύξουµε τις θέσεις – προτάσεις µας  αναφορικά µε την αξιο-
ποιήσει και ανάδειξη του χώρου καθως και την άµεση ένταξη της στον στρατηγικό σχε-
διασµό του Eleusis 2021. Η συνέχεια πλέον µετά και την προσωπική της επιθυµία  θα
δοθεί σε µελλοντική µας συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισµού όπου  θα τις προσ-
κοµίσουµε και το υλικό που δεσµευτήκαµε να της παρέχουµε.

ΡΡεεααλλιισσττιικκόόςς  κκααιι  ααννααππττυυξξιιαακκόόςς  οο  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  
ττοουυ  22001188,,  δδήήλλωωσσεε  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς

Οπροϋπολογισµός του 2018 είναι ρεαλιστικός, αποδίδει πλήρως τα οικονοµικά µεγέθη του ∆ήµου Φυλής και θα του
δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση, δήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς. Μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου  για την ψήφιση του προϋπολογιαµού  έτους 2018, που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της ∆ευτέρας 18

∆εκεµβρίου 2017, ο Χρήστος Παππούς τόνισε ότι ο Προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο, χάρη στο οποίο εξασφαλίζεται η λειτο-
υργία του ∆ήµου, η κατασκευή των αναπτυξιακών έργων, οι απαλλοτριώσεις, οι ρυµοτοµικές αποζηµιώσεις, η κοινωνική του
πολιτική και η πολιτιστική του δραστηριότητα. 

Αναφερόµενος στα οικονοµικά µεγέθη δήλωσε ότι ο ∆ήµος σήµερα έχει ρυθµίσει τις υποχρεώσεις του, πληρώνει κανονικά τη
µισθοδοσία του προσωπικού, τους προµηθευτές και τους ιδιοκτήτες που έχουν απαλλοτριωθεί οι ιδιοκτησίες τους και διαθέτει
πλεόνασµα 28, 439 εκατ. ευρώ στο ταµείο του. 

Είµαστε ένας ισχυρός ∆ήµος, πρώτος σε έργα σε όλη την Ελλάδα, που έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν, κατέληξε ο Χρήστος Παππούς και υπενθύµισε ότι το σχέδιο Προϋ-
πολογισµού έχει ήδη εγκρίνει το Παρατηρητήριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γεγονός που αποδίδει την αξιοπιστία του. Κλείνοντας κάλεσε την Οικονο-
µική Υπηρεσία να στείλει άµεσα τον Προϋπολογισµό στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, όπως απαιτεί ο νόµος, ώστε το ταχύτερο δυνατό να αρχίσει η εφαρµογή του, που σηµατοδοτεί
µια νέα αναπτυξιακή φάση του ∆ήµου Φυλής. 

Τέλος,  δεσµεύτηκε ότι τους προσεχείς µήνες θα έρθουν προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι οικονοµικοί απολογισµοί της παρούσας θητείας του και συγκεκριµένα  των
ετών 2015, 2016 και 2017.  
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Τ
ην ανάγκη για προσωπικό υποδ-
ηλώνει µε τροπολογία του το υπο-
υργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

αναφέροντας την βούλησή του να
προχωρήσει σε πρόσληψη µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου ακόµη και για πολίτες
των κρατών - µελών της Ε.Ε. Παράλληλα,
προβλέπονται αποσπάσεις υπαλλήλων,
όπως και η παράταση κατά ένα έτος - έως
31.12.2018 - της σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων µε όλους τους εµπλεκόµενο-
υς φορείς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ για
την κάλυψη αναγκών των µεταναστών και
προσφύγων, που διαβιούν στις δοµές
φιλοξενίας και κράτησης.

Συγκεκριµένα, προβλέπεται η απόσπα-
ση προσωπικού του ∆ηµοσίου και του
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα ή η πρό-
σληψη µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, 

καθώς και η διάθεση ή η πρόσληψη µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου των 

πολιτών κρατών – µελών, καθώς και
των πολιτών που εργάζονται σε διεθνείς ή
ευρωπαϊκούς οργανισµούς, στις αρµό-
διες υπηρεσίες για την αντιµετώπιση
έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που
προκύπτουν από τη διαχείριση των προ-
σφυγικών και µεταναστευτικών ροών.

Επίσης, για την κάλυψη των επειγου-
σών αναγκών παρατείνεται κατά ένα έτος
και έως την 31.12.2018 κατά παρέκκλιση
της κείµενης νοµοθεσίας, η σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων από όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία,
Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ) για την κάλυψη των
αναγκών µεταναστών και προσφύγων
(στέγαση, σίτιση, ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη κ.λπ).

Σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, το κόστος
µισθοδοσίας θα καλυφθεί από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό.

ΈΈρρχχοοννττααιι  ννέέεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  
δδοοµµέέςς  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  ππρροοσσφφύύγγωωνν
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Την Απόφαση έλαβε το ∆Σ, στη συνεδρίαση της ∆ευτέρας 18 /12/17, 
µετά από εισήγηση του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού.  

ΕΕξξοορρθθοολλοογγίίζζοοννττααιι  οοιι  λλοογγααρριιαασσµµοοίί
ννεερροούύ  σσττηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΦΦυυλλήήςς

Μ
ε το χαµηλότερο κλιµάκιο των 0,38 ευρώ
ανά κυβικό µέτρο θα χρεωθεί η κατανά-
λωση νερού των νοικοκυριών της ∆ηµοτι-

κής Ενότητας Φυλής στα οποία τοποθετήθηκαν
µετρητές τον Μάρτιο του 2017.

Την παραπάνω Απόφαση έλαβε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, στη συνεδρίαση της ∆ευτέρας 18 ∆εκεµ-
βρίου2017, µετά από εισήγηση του ∆ηµάρχου Χρή-
στου Παππού.  

Ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι οι υψηλές χρεώσεις που
παρατηρήθηκαν οφείλονται στο λογιστικό πρόγραµµα και ότι δεν φέρει ευθύνες η
Υπηρεσία του ∆ήµου.

«Οι συνδηµότες µας δεν αµφισβητούν ότι κατανάλωσαν τις ποσότητες νερού που
αναγράφηκαν στους λογαριασµούς, όµως η χρέωση έγινε µε βάση τις µετρήσεις του
τελευταίου τριµήνου, χωρίς αναγωγή από το λογιστικό πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα
να παρατηρηθούν µεγάλες χρεώσεις. Από το νέο χρόνο η κατάσταση θα εξοµαλ-
υνθεί», κατέληξε ο ∆ήµαρχος Φυλής. 

Υπενθυµίζεται για το θέµα αυτό είχε υπάρξει δηµόσια δέσµευση του Χρήστου
Παππού, στη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Παιδικού Σταθµού
Φυλής, το απόγευµα της Παρασκευής 15 ∆εκεµβρίου 2017. 

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΓΓννωωµµοοδδόόττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  µµεεττααββίίββαασσηη  κκααιι  
ππααρράάδδοοσσηη  σσττηηνν  ΕΕ..ΥΥ..∆∆..ΑΑ..ΠΠ..  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ

ύύδδρρεευυσσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε σε
συνεδρίαση την Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. , στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως αρµόδια Επιτροπή να
συζητήσουµε και να πάρουµε  απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµε-
ρήσιας  διάταξης: 
1. Γνωµοδότηση για την µεταβίβαση και παράδοση στην Ε.Υ.∆.Α.Π.
του δικτύου ύδρευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας του ∆ήµου Ελευ-
σίνας.
2. Γνωµοδότηση για την κυκλοφοριακή ρύθµιση επί των οδών Γορ-
γοποτάµου και Ιωάννου Αγάθου για λόγους ασφαλείας.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                    

Ο Πρόεδρος της Ν.∆. Κυριάκος Μητσοτάκης ενηµερώθηκε από βουλευτές της Περιφέρειας
Αττικής, για το θέµα της έρευνας κοιτασµάτων βωξίτη στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων.  

Οι βουλευτές εξέφρασαν την έντονη ανησυχία
τους ότι η προώθηση του συγκεκριµένου

έργου επιβαρύνει εντέλει την ανάπτυξη, την
οικονοµία, την απασχόληση, τον τουρισµό και
τον πολιτισµό στην περιοχή των Μεγάρων και

ως εκ τούτου θεωρούν πως δεν πρέπει να
προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου.

Ο
Πρόεδρος της Ν.∆. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συναν -
τήθηκε πρόσφατα µε τους βουλευτές του κόµµατος
κκ. Μάκη Βορίδη, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργο Βλάχο,

Θανάση Μπούρα και Χρίστο ∆ήµα, µε την  παρουσία των
αρµόδιων  Τοµεαρχών , για το θέµα της έρευνας κοιτασµά-
των  βωξίτη στην  ευρύτερη περιοχή των  Μεγάρων .  
Μετά το τέλος της συνάντησης, οι βουλευτές έκαναν  την
ακόλουθη δήλωση:
Ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί στρατηγική επιλογή για την
ανάπτυξη της χώρας, καθώς µπορεί να προσελκύσει
σηµαντικές επενδύσεις. 

Ωστόσο, θα πρέπει η εκάστοτε εξορυκτική δραστηριότητα
να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής, τη συνολική επι-
βάρυνση από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, την  τοπι-
κή οικονοµία, το περιβάλλον  και το οικοσύστηµα.  ∆εδοµέ-
νου ότι:

1) οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις που προβλέπει το Ρυθµι
στικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής για την  ευρύτερη περιοχή της
∆υτικής Αττικής και ειδικότερα για τη χωρική υποενότητα
Μεγαρίδας  δεν  συνάδουν  µε εξορυκτικές δραστηριότητες,
καθώς στόχος είναι η σταδιακή µείωση της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης της περιοχής, 
2) η εξορυκτική δραστηριότητα δεν  συµβαδίζει µε την  ανα-
πτυξιακή κατεύθυνση της περιοχής, που στηρίζεται κατε-
ξοχήν  στον  πρωτογενή τοµέα και στην  εν ίσχυση του
πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής,
3) πολλές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής έχουν  κηρυχθ-
εί αναδασωτέες,
4) υπάρχει καθολική αν τίδραση των  κατοίκων , φορέων  και
της δηµοτικής και περιφερειακής αρχής για την  έρευνα κοι-
τασµάτων  βωξίτη,
οι βουλευτές εξέφρασαν  την  έν τονη ανησυχία τους ότι η
προώθηση του συγκεκριµένου έργου επιβαρύνει εν τέλει
την  ανάπτυξη, την  οικονοµία, την  απασχόληση, τον
τουρισµό και τον  πολιτισµό στην  περιοχή των  Μεγάρων
και ως εκ τούτου θεωρούν  πως δεν  πρέπει ν α προχ ωρή-
σει η αδειοδότηση του έργου.
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Ελλείψει προσωπικού 
παρατείνεται η διοικητική 
υποστήριξη των δήµων

∆ιοικητική υποστήριξη για όλο το 2018 θα
συνεχίσουν να παρέχουν οι µεγάλοι δήµοι
στους µικρότερους λόγω έλλειψης προσωπι-

κού στους ΟΤΑ α' βαθµού. Με τροπολογία, η παράτα-
ση του µέτρου διοικητικής υποστήριξης θα διαρκέσει

έως την 1.1.2019, προκειµένου όµοροι δήµοι
να µπορούν να ασκήσουν όµοιες αρµοδιότ-
ητες στην αρχή της επικουρικότητας, καθώς
παραµένουν οι περιορισµοί στις προσλήψεις
προσωπικού. 

Η ρύθµιση αφορά την αξιοποίηση προσωπι-
κού από όµορους δήµους κυρίως σε διοικητι-
κές υπηρεσίες.

Ο λόγος για την κατάθεση της σχετικής τρο-
πολογίας εδράζεται στο γεγονός ότι, “µεγάλος
αριθµός δήµων της χώρας κατέστη αδύνατον
να οργανώσει τις υπηρεσιακές του δοµές,
ώστε να αναλάβει αυτοδύναµα την άσκηση
των πρόσθετων αρµοδιοτήτων που µεταφέρ-
θηκαν στους δήµους µε την εφαρµογή του
προγράµµατος ‘Καλλικράτης’, µολονότι έχει
παρέλθει έκτοτε µεγάλο χρονικό διάστηµα”.

Στην τροπολογία αναφέρεται ότι, “κρίνεται
αναγκαία η παράταση της διοικητικής υπο-

στήριξης κατά ένα έτος”, δεδοµένου ότι, “δεν πρέπει
να υπάρξει νοµοθετικό κενό σε σχέση µε τον τρόπο
άσκησης των σχετικών µε την διοικητική υποστήριξη
αρµοδιοτήτων µέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο θεσµικό
πλαίσιο”, το οποίο θα προκύψει από την αναθεώρηση
του ‘Καλλικράτη’.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία µε το νέο
νοµοθετικό πλαίσιο, που επεξεργάζεται το υπουργείο
Εσωτερικών, οι σχετικές διατάξεις θα αναµορφωθούν
ή θα καταργηθούν, “καθότι θα έχουν καταστεί παρ-
ωχηµένες”.

ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗ  
των διαγωνισµών για τις

σχολικές µεταφορές

Παρατείνεται έως την 28η.2.2018 η δυνατότητα
των Περιφερειών να διενεργήσουν διαγωνι-
σµούς για τις σχολικές µεταφορές. Αφορά τις

περιπτώσεις, που οι Περιφέρειες ανέδειξαν τον
προσωρινό ανάδοχο.
Με την τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών,
επεκτείνεται χρονικά η δυνατότητα της οικονοµικής
επιτροπής των Περιφερειών που προκήρυξαν
διαγωνισµούς για την µεταφορά των µαθητών να
αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών
δροµολογίων στους προσωρινούς µειοδότες
µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισµών µε την
υπογραφή των οικείων συµβάσεων.
Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί αφ’ ενός “η
διαδικασία της διαµόρφωσης του προγράµµατος
των δροµολογίων είναι σύνθετη και προϋποθέτει
τον συντονισµό υπηρεσιών από διαφορετικούς
φορείς (Περιφέρειες, υπουργείο Παιδείας)”, αφ’
ετέρου “συχνά τυχαίνει λίγο πριν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς να ζητούνται νέα δροµολόγια”.

Πιστοί στο ραντεβού τους για την
ενίσχυση του Χριστοδούλειου

Ιδρύµατος στο Χαϊδάρι, είναι οι 
φορείς του ελληνικού µπασκετ

Για δέκατη συνεχόµενη χρόνια, αντιπροσωπεία
των ΠΣΑΚ, ΕΣΑΚΕ και ΣΕΠΚ, καθώς και ο Μεγά-
λος Χορηγός του Πρωταθλήµατος Stoiximan.gr, θα
επισκεφθούν το ίδρυµα προστασίας παιδιών, προ-
κειµένου να µοιράσουν αγάπη, δώρα και χαρά στα
κορίτσια, αυτές τις Άγιες ηµέρες.

Την Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου και ώρα 13:30, όλοι
οι δρόµοι οδηγούν στο Χαϊδάρι και το Χριστο-
δούλειο ίδρυµα».

ΟΟΓΓΑΑ--ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκάά  ΕΕππιιδδόόµµαατταα::  ΣΣττααδδιιαακκάά  ααππόό
σσήήµµεερραα  ηη  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  χχρρηηµµάάττωωνν

Σ
ταδιακά από σήµερα Τετάρτη, 20 ∆εκεµβρίου καταβάλλονται  από τον ΟΓΑ τα
Οικογενειακά Επιδόµατα 4ου Τριµήνου 2017. Στην πληρωµή εντάσσονται  όλοι  οι
δικαιούχοι  οι  οποίοι  υπέβαλλαν αίτηση Α21 µέχρι  και  27 Νοεµβρίου και  οι  αιτή-

σεις τους έχουν ελεγχθεί  πως πληρούν τις προϋποθέσεις.
Ωστόσο από σήµερα το απόγευµα σε πολλές περιπτώσεις, οι  δικαιούχοι  θα µπορ-

ούν να πάρουν τα χρήµατα τους, από το ΑΤΜ.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΓΑ: Η επικείµενη πληρωµή συνιστά την µεγαλύτερη

4η δόση, τόσο σε πλήθος δικαιούχων όσο και  σε ύψος δαπάνης που έχει  καταβληθεί
από το 2013, όταν άρχισε η καταβολή των οικογενειακών επιδοµάτων σύµφωνα µε τους
νόµους 4093/2012 και  4141/2013. Ειδικότερα, το Ενιαίο Επίδοµα Στήριξης Τέκνων και  το
Ειδικό Επίδοµα Τρίτεκνων – Πολύτεκνων Οικογενειών θα εισπράξουν στο πλαίσιο της

πληρωµής 4ου Τριµήνου 769.856 οικογένειες δικαιούχων, έναντι  745.911 το 4ο τρίµηνο του 2016. Συνολικά η δαπάνη ανέρχεται  στα 178.376.555
εκατοµµύρια ευρώ.

Την ίδια ηµεροµηνία πληρώνονται  και  εκκρεµείς αιτήσεις παλαιότερων ετών. Ο Οργανισµός έχει  ήδη εκκαθαρίσει  και  συνολικά πληρώσει
φέτος περισσότερες από 78.486 εκκρεµείς αιτήσεις. Πρόκειται  για αιτήσεις κυρίως του 2016 και  του 2015, αλλά και  λίγες παλαιότερες, για τις
οποίες οι  δικαιούχοι  δεν είχαν προσκοµίσει  τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αυτά που είχαν προσκοµίσει  ήταν ελλιπή.

Οι  υπηρεσίες εργάζονται  εντατικά, οι  έλεγχοι  και  οι  ηλεκτρονικές διασταυρώσεις συνεχίζονται , οι  δικαιούχοι  ενηµερώνονται  για την ανάγκη
προσκόµισης τυχόν συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, ώστε να προχωρήσει  περαιτέρω η εκκαθάριση εκκρεµών αιτήσεων ταυτόχρονα µε την
επεξεργασία των Α21 που υποβλήθηκαν µετά την 28η Νοεµβρίου 2017 και  θα υποβάλλονται  µέχρι  και  15 Ιανουαρίου. Για όσες αιτήσεις
συνεχίζεται  ο έλεγχος – λόγω και  ελλιπών δικαιολογητικών – και  για όσες υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από 28η Νοεµβρίου 2017 και  µετά, η
πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί  µε τη δόση του Α ’ τριµήνου 2018.

Ο ΟΓΑ θα ειδοποιήσει  µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όσους πρέπει  να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά δικαιολογητι κά, αλλά ταυτόχρονα
καλεί  όλους τους ενδι αφερόµενους να επι σκεφτούν την ι στοσελί δα του (www.oga.gr, πεδί ο «Πληροφορί ες Αι τήσεων Οι κογενει ακών
Επι δοµάτων») προκει µένου να ενηµερωθούν σχετι κά.
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Μεγάλη ανταπόκριση έχει βρει η
πρωτοβουλία του Eugenios Gerards

Soccer Camp µε σκοπό να 
συγκεντρωθούν παιχνίδια και µπάλες

για τα παιδιά στην Μάνδρα.

Το εν λόγω  camp θα γίνει  την Τετάρτη στο Star Club
της Βούλας και ήδη έως τώρα έχουν δηλώσει
συµµετοχή προπονητές από την ΑΕΚ, τον Ατρόµ-

ητο, τον Παναθηναϊκό, τον Πανιώνιο ενώ όλες αυτές οι
ακαδηµίες θα προσφέρουν και αυτές µπάλες και δώρα
όπως επίσης πολλές ακόµα από την Αθήνα και όχι µόνο
καθώς τόσο στη Κρήτη όσο και στην Πάρο έχουν συγκεν-
τρώσει δώρα.

To σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει: διοργανώνουµε ποδο-
σφαιρικό camp µε σκοπό να µαζέψουµε παιχνίδια και µπά-
λες τα οποία και θα παραδώσουµε στα παιδιά σε ειδική
εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 21 ∆εκεµ-
βρίου 2017 στο κλειστό γυµναστήριο Μάνδρας.

Το Eugenios Gerards Soccer Camp θα πραγµατοποιηθεί
την Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017 και µόνο για µία µέρα στην
Αθήνα στο γήπεδο STAR SPORT CLUB στην Βούλα. Μαζί
µας θα είναι προπονητές οι οποίοι είναι από τα µεγαλύτερα
ονόµατα της Ελλάδας και πολλοί από αυτούς ανήκουν σε
κορυφαίες ακαδηµίες της SUPER LEAGUE. Επίσης θα
συµµετάσχουν και αρκετοί προπονητές οι οποίοι ήταν κοντά
µας τα προηγούµενα χρόνια.Όσα παιδιά δηλώσουν συµµε-
τοχή θα φέρουν µαζί τους µπάλες ποδοσφαίρου αλλά και
άλλων αθληµάτων όπως επίσης και παιχνίδια είτε καινούρ-
για είτε κάποια που τους περισσεύουν στο σπίτι τους τα
οποία και θα τα προσφέρουµε µε µεγάλη µας αγάπη και
χαρά στα παιδιά της Μάνδρας. Με αυτόν τον τρόπο θα
στηρίξουµε έµπρακτα τους µικρούς µας φίλους που αυτήν
την στιγµή ίσως δεν έχουν την δυνατότητα ναE. παίξουν.

Τι καλύτερο από να βλέπεις παιδιά να βοηθάνε παι-
διά=

Το camp απευθύνετε σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το
2003 έως το 2012 όµως µπορούν να βρεθούν κοντά µας και
παιδιά άλλων ηλικιών και να φέρουν το δώρο τους όπως
επίσης και παιδιά που δεν θα λάβουν µέρος στις προπονή-
σεις και θα θέλουν απλά να το παρακολουθήσουν και να
βοηθήσουν δείχνοντας ακόµα µια φορά ότι το ποδόσφαιρο
ενώνει και προσφέρει συναισθήµατα αγάπης διασκέδασης
και ευτυχίας, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά.

Εγγραφές:
Η εγγραφή είναι ∆ΩΡΕΑΝ και σε κάθε ηλικία θα µπορούν

να συµµετάσχουν µέχρι 50 παιδιά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει µέρος το παιδί στο

camp, είναι να φέρει µαζί του βεβαίωση γιατρού που να
δηλώνει ότι το παιδί µπορεί να λάβει µέρος σε αθλητικές
δραστηριότητες. ( Συνήθως όλα τα παιδιά δίνουν στις οµά-
δες τις οποίες ανήκουν όπως επίσης και στα σχολεία ).

Σηµείωση:Όσα παιδιά φέρουν παιχνίδια (γράψτε µία
ευχή και βάλτε την µαζί µε το παιχνίδι µέσα σε µία χάρτινη
σακούλα ή σε κουτί), θα τα παραδώσουν σε εθελοντές οι
οποίοι θα βρίσκονται στην είσοδο των γηπέδων. Εκεί θα
βρίσκεται ένα φορτηγό όπου θα τα τοποθετούµε
αµέσως.Όσα παιδιά φέρουν µαζί τους µπάλες, (γράψτε
πάνω στην µπάλα το όνοµα σας ) θα τις έχουν µαζί τους για
να κάνουν την προπόνηση και µόλις τελειώσει, θα πάρουν
την µπάλα πίσω, θα γράψουν πάνω της µία ευχή θα την
βάλουν µέσα σε µία χάρτινη σακούλα ή κουτί και θα την
παραδώσουν στο φορτηγό µε τα δώρα. Ισχύει το ίδιο για
παιδιά που θα θέλουν να φέρουν και µπάλα και παιχνίδι
µαζί.

Επιστολή µε την
οποία ζητά την
τήρηση των

υποσχέσεων του αρµόδιου
υπουργού Μεταφορών
Χρήστου Σπίρτζης και της
ηγεσίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
στους κατοίκους του δήµου
Φυλής σε σχέση µε τον
Προαστιακό, απέστειλε στο
διευθύνων σύµβουλο του
ΟΣΕ Κώστα Πετράκη, ο
∆ηµήτρης Μπουραΐµης.

Θεωρώντας ως κυρία-
ρχη την ανάγκη αξιοπι-
στίας λόγων και έργων σε µείζονα θέµατα, όπως η
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων του δήµου
και απορρίπτοντας τη λογική της λαϊκής ρήσης «κάθε
θαύµα τρεις ηµέρες και το µεγαλύτερο τέσσερις», ο κ.
Μπουραΐµης επαναφέρει το θέµα της λειτουργίας του
Προαστιακού.

Όπως τονίζει, µεταξύ άλλων στην επιστολή του, παρά
τις επανειληµµένες οχλήσεις αλλά και τις υποσχέσεις, η
βλάβη που έχει προκληθεί, εδώ και 4 χρόνια, στο τµήµα
της σιδηροδροµικής γραµµής ΣΚΑ - ΛΙΟΣΙΑ – ΣΚΑ από
διερχόµενη αµαξοστοιχία, δεν έχει ακόµα αποκατασταθ-
εί. «Γνωρίζουµε ότι για δική σας, εσωτερική εξυπηρέτ-
ηση µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει ανοίξει η γραµµή
ΘΡΙΑΣΙΟ - ΣΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αλλά παρόλα αυτά
δεν έχει συνδεθεί το επιβατικό κοµµάτι µεταξύ ΣΚΑ -
ΛΙΟΣΙΑ - ΣΚΑ. Μια σύνδεση που µπορεί και πρέπει να
γίνει άµεσα, χωρίς κόστος» σηµειώνει.

Και καταλήγει: «Θεωρώντας ότι το κόστος επισκευής
είναι ελάχιστο σε σχέση µε το κόστος των έργων που
εκτελείτε και ότι αυτό δε µπορεί να αποτελεί άλλοθι για
περαιτέρω καθυστερήσεις, αναµένουµε τη γνωστο-
ποίηση από την πλευρά σας συγκεκριµένου χρονοδια-
γράµµατος, προκειµένου να δοθεί ένα τέλος στην ταλαι-
πωρία των επιβατών».

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της επιστολής:
ΠΡΟΣ
∆ιευθύνoντα σύµβουλο ΟΣΕ 
Καρόλου 1-3 Πλ. Βάθη, ΑΘΗΝΑ 

Άνω Λιόσια, 15/12/2017

Αξιότιµε κ. Πετράκη,

Με λύπη µας διαπιστώνουµε ότι, παρά τις υποσχέσεις
σας πως εντός του ∆εκεµβρίου 2017, θα δινόταν λύση 

στη µετακίνηση των επιβατών του Προαστιακού από
και προς το αεροδρόµιο και συγκεκριµένα στο κοµµάτι
ΣΚΑ - ΛΙΟΣΙΑ - ΣΚΑ, δεν έχει γίνει καµία ενέργεια για
αποκατάσταση της βλάβης, η οποία είχε προκληθεί από
διερχόµενη αµαξοστοιχία.

Παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις µας εδώ και 4 χρό-
νια - και όταν είχαµε την ευθύνη της διοίκησης του
δήµου Φυλής αλλά και σήµερα - η βλάβη δεν έχει ακόµα
αποκατασταθεί.

Γνωρίζουµε ότι για δική σας, εσωτερική εξυπηρέτηση
µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει ανοίξει η γραµµή
ΘΡΙΑΣΙΟ - ΣΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αλλά παρόλα αυτά
δεν έχει συνδεθεί το επιβατικό κοµµάτι µεταξύ ΣΚΑ -
ΛΙΟΣΙΑ - ΣΚΑ. 

Μια σύνδεση που µπορεί και πρέπει να γίνει άµεσα,
χωρίς κόστος.

Ο όγκος επιβατών που εξυπηρετείται µε τα µέσα
σταθερής τροχιάς και ιδιαίτερα µε το τρένο από το δήµο
Φυλής είναι πολύ µεγάλος, εξαιτίας του γεγονότος ότι η
περιοχή διαθέτει υπερτοπικές χρήσεις µε χαρακτηριστι-
κά προορισµού.

Θεωρώντας ότι το κόστος επισκευής είναι ελάχιστο σε
σχέση µε το κόστος των έργων που εκτελείτε και ότι
αυτό δε µπορεί να αποτελεί άλλοθι για περαιτέρω καθυ-
στερήσεις, αναµένουµε τη γνωστοποίηση από την πλε-
υρά σας συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, προκειµέ-
νου να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών.

Με τις ευχές µας για
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, 

∆ηµήτρης Μπουραΐµης 
Επικεφαλής Μείζονος

αντιπολίτευσης ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιστολή ∆. Μπουραΐµη σε διευθύνοντα
σύµβουλο ΟΣΕ για Προαστιακό
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«Το περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο
που διεξάγεται στα Μέγαρα έχει έναν και µόνο
σκοπό:να θέσει σε ανοιχτό διάλογο µε όλους
τους εµπλεκόµενους αιρετούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς
Παραγωγικούς Φορείς την ανασυγκρότηση
µιας περιοχής µε πολύ µεγάλα οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα», επεσήµανε στην
οµιλία της η Αν. Υπουργός Εργασίας, Ράνια
Αντωνοπούλου, στο 8ο Αναπτυξιακό
Συνέδριο για τη ∆υτική Αττική.

«Για την κυβέρνηση, την Περιφέρεια, τους
∆ήµους της ∆υτικής Αττικής ο κοινός στόχος
είναι να σταµατήσει το Θριάσιο Πεδίο, τα
Μέγαρα, η Ελευσίνα , η Μάνδρα, ο
Ασπρόπυργος, η Φυλή να είναι η «πίσω
αυλή»  της Αθήνας», πρόσθεσε η Αν.
Υπουργός και συνέχισε:

«Στη ∆υτική Αττική, οι µισοί και παραπάνω
από τους εγγεγραµµένους ανέργους στα
µητρώα του ΟΑΕ∆ είναι µακροχρόνια άνεργοι.
Είναι κατά κύριο λόγο άνεργοι µεγάλης ηλικίας
και άνεργοι χαµηλών προσόντων. ∆ηλαδή
αυτό που ονοµάζουµε σκληρό πυρήνα της
ανεργίας.

Από την πρώτη στιγµή, στις πολιτικές
απασχόλησης που σχεδιάζουµε στο
υπουργείο Εργασίας έχουµε επικεντρώσει σε
αυτές τις κατηγορίες των ανέργων που
αποδεδειγµένα αδυνατούν να βρουν, στα
χρόνια της κρίσης, µία θέση εργασίας στον
ιδιωτικό τοµέα.

Για αυτούς σχεδιάσαµε και υλοποιούµε τα
νέα προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας
στους ∆ήµους της περιοχής, 8µηνης διάρκειας
µε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα. Για αυτούς
υλοποιούµε το πρόγραµµα για ανέργους άνω
των 55 στις επιχειρήσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Για αυτούς υλοποιούµε στοχευµένα
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης,
προκειµένου να βελτιώσουν το βιογραφικό
τους και να αναζητήσουν µε µεγαλύτερες

αξιώσεις µία θέση εργασίας, τώρα που η
οικονοµία εισέρχεται σε αναπτυξιακή τροχιά».

Η κ. Αντωνοπούλου έκανε λόγο για ένα
άλλο, διαφορετικό, εναλλακτικό µοντέλο
ανάπτυξης που χρειάζεται η ∆υτική Αττική.
Όπως είπε «το στοίχηµα για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, αλλά και για την κυβέρνησή
µας, είναι ο νέος παραγωγικός
προσανατολισµός της ∆υτικής Αττικής, να
κινείται στην κατεύθυνση της ανάδειξης της
περιοχής ως πολιτιστικού και τουριστικού
προορισµού.

Η αξιοποίηση δηλαδή της άλλης πλευράς
της ∆υτικής Αττικής, που είναι ο αρχαιολογικός
χώρος της Ελευσίνας, αλλά και των Μεγάρων,
τα Μοναστήρια και οι ακτές του
Αργοσαρωνικού».

«Εδώ έρχεται η Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονοµία», συµπλήρωσε η Αν. υπουργός,
«η οποία συνδυάζει την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού µε την παραγωγική
ανασυγκρότηση, που έχει ως γνώµονα τη
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη». «Η
κυβερνητική αυτή προτεραιότητα έχει άµεση
σχέση µε τη δηµιουργία απασχόλησης και τη
µείωση της ανεργίας», κατέληξε.

Η κ. Αντωνοπούλου, αναφερόµενη στην
αντιπολιτιευτική τακτική της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να απαξιώνει και να
διαστρεβλώνει όλες τις κυβερνητικές
προσπάθειες για οριστική έξοδο από την
κρίση, συνέκρινε ενδεικτικά επίσηµους δείκτες
της οικονοµίας και της απασχόλησης  την
περίοδο 2012-2014 µε την περίοδο 2015-
2017.

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου (δηλαδή επενδύσεις ) : Εκείνοι-
33,1 Εµείς + 6,6

Βιοµηχανική παραγωγή : Εκείνοι -7,0
Εµείς + 8,7

Οικοδοµική δραστηριότητα : Εκείνοι – 51,4
Εµείς + 11,5

Λιανικό εµπόριο : Εκείνοι -19,6 Εµείς:
Σταθεροποίηση µε οριακή ανάπτυξη ( + 0,1)

Πωλήσεις ΙΧ οχηµάτων : Εκείνοι – 21,6
Εµείς + 61,7

Ξένες άµεσες επενδύσεις : Εκείνοι 5,6 δις
ευρώ Εµείς 7,9

Έλλειµµα Γενικής κυβέρνησης (µέσος όρος
3ετίας): Εκείνοι 8,3 δις ευρώ        Εµείς 1,6
δις ευρώ

Απασχόληση : Εκείνοι -173.000 (-12,8)

Περιφερειακό Συνέδριο – Ρ. Αντωνοπούλου: 
Να σταµατήσει το Θριάσιο να είναι «πίσω αυλή» της Αθήνας
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Το γαλλικό CIRQUE BARAKA έχει στήσει τη σκηνή του απέναντι από την Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής 

ΞΞεεκκίίννηησσαανν  κκααιι  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  οοιι  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  
σσύύγγχχρροοννοουυ  ττσσίίρρκκοουυ  BBAARRAAKKAA  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Έν α διαφορετικό και ξεχ ωριστό θέαµα σύγχ ρον ου
τσίρκου µε στοιχ εία χ ορού, µουσικής και δραµα-
τουργίας, σωµατικού θεάτρου, εν αέριας και επίγει-

ας ακροβατικής είχ ε την  ευκαιρία ν α παρακολουθήσει
πλήθος κόσµου το περασµέν ο Σαββατοκύριακο,  στις
παραστάσεις που ξεκίν ησε το CIRQUE BARAKA και
θα διαρκέσουν  µέχ ρι τις 21 Ιαν ουαρίου 2018. 
Το γαλλικό CIRQUE BARAKA έχ ει στήσει τη σκην ή του
απέν αν τι από την  Αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής (επί
της οδού Ηρώων  Πολυτεχ ν είου) και φιλοξεν είται από
την  Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, σε συν εργασία µε το Γαλλικό Ιν στιτούτο
Αθην ών .

Όσοι είχ αν  την  ευκαιρία ν α παρακολουθήσουν  τις
πρώτες δύο παραστάσεις ήρθαν  σε επαφή µε τη ν έα
µορφή του σύγχ ρον ου τσίρκου χ ωρίς την  εικόν α των
ζώων  – καλλιτεχ ν ών , ζογκλέρ και επικίν δυν ων  ακρο-
βατών  που έχ ουµε συν ηθίσει.
Άλλωστε, η Ελευσίν α 2021, µέσα από τη διασύν δεσή
της µε τη σύγχ ρον η Eυρωπαϊκή σκην ή στο χ ώρο του
λαϊκού θεάτρου, φιλοδοξεί ν α συστήσει στο Eλλην ικό
κοιν ό σύγχ ρον ες τάσεις, πρακτικές και σηµαν τικές
οµάδες του είδους. Η φιλοξεν ία της γαλλικής οµάδας
σύγχ ρον ου τσίρκου Baraka για δύο µήν ες στην  Ελευ-
σίν α πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της εστίασής µας
στις λαϊκές µορφές θεάτρου.  
Ως πόλη, η Ελευσίν α είν αι άρρηκτα συν δεδεµέν η, σε
συµβολικό και πραγµατικό επίπεδο, µε τα λαϊκά
στρώµατα και την  εργατική τάξη. Ξεκιν ών τας από την
ιδιαίτερη αυτή θέση που κατέχει η πόλη στο συλλογικό
φαν τασιακό, η Ελευσίν α 2021, σκοπεύει ν α εστιάσει
σε µορφές λαϊκού θεάτρου, που δεν  είν αι τόσο διαδε-
δοµέν ες στην  Ελλάδα, όπως το σύγχ ρον ο τσίρκο και
το θέατρο δρόµου.
Το έργο Baraka είν αι, πρωτίστως, έν α αν θρώπιν ο
εγχ είρηµα, που γεν ν ήθηκε από την  επιθυµία ν α ταξι-
δέψει, ν α γν ωρίσει ν έες χ ώρες και πολιτισµούς και ν α
αν ταλλάξει γν ώσεις. Οι καλλιτέχ ν ες του Baraka έχ ουν
σχ ηµατιστεί κατά τη διάρκεια των  σχ ολείων  τσίρκων
αλλά κυρίως κατά την  αν ταλλαγή τους µε άλλους καλλι-
τέχ ν ες τσίρκου και µουσικούς που γν ώρισαν  κατά τη
διάρκεια των  ταξιδιών  τους σε όλο τον  κόσµο.To τσίρ-
κο Baraka είν αι µια µεγάλη οικογέν εια 13 εν ηλίκων  και
τριών  παιδιών . Σχ εδόν  όλοι οι καλλιτέχ ν ες ζουν  ως
οικογέν εια ή ζευγάρι. Κάθε οικογέν εια έχ ει το δικό της
"σπίτι µε τροχ ούς": Εν α τροχ όσπιτο ή έν α τροχ όσπι-

το στο οποίο οι καλλιτέχ ν ες της Baraka έχ ουν  το µικρό
τους χ ώρο που του επιτρέπει ν α ν ιώθουν  πάν τα στο
σπίτι τους σε κάθε διαφορετικό σηµείο του κόσµου,
πάν τα παρκαρισµέν ο γύρω από τη σκην ή.

Μεταξύ των  13 εν ηλίκων  υπάρχ ουν  καλλιτέχ ν ες,
τεχ ν ικοί, παραγωγοί, µάγειρας και δάσκαλος που φρον -
τίζει για την  εκπαίδευση των  παιδιών . Εκτός από τη
µεγάλη σκην ή, τα µέλη του Baraka έχ ουν  µαζί τους µια
µικρή σκην ή που γίν εται µια συλλογική κουζίν α και έν α
µέρος της κοιν οτικής ζωής: Συν αν τήσεις, συζητήσεις,
πάρτι, οµαδικά παιχ ν ίδια δίν ουν  ζωή στη µικρή σκην ή
που η οµάδα του έδωσε το ψευδών υµο "το µικρό
πουλί"!
Αυτοί οι καλλιτέχ ν ες, κυρίως γαλλικής καταγωγής, αλλά
µε την  παρουσία εν ός Ιταλού και Ουρουγουαν ού,
συν εχ ίζουν  την  εµπειρία τους στην  Ελλάδα, όπου
έχ ουν  ήδη δηµιουργήσει γέφυρες και συν δέσεις µε
άλλους Έλλην ες καλλιτέχ ν ες της Αθήν ας, µε τους
οποίους θα οργαν ώσουν  έν α «καµπαρέ» µέσα στη
µεγάλη τους σκην ή στην  Ελευσίν α!

Χώρος:Τζαφέρη & Ηρώων  Πολυτεχ ν είου, Ελευσίν α
(απέν αν τι από την  Αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής).
Η τέν τα που φιλοξεν εί την  παράσταση έχ ει θέρµαν ση
και προστατεύεται σε περίπτωση βροχ ής.

Εισιτήρια:€10 (γεν ική είσοδος), €8 (φοιτητές, άν εργοι,
ΑΜΕΑ), €5 (παιδιά ηλικίας κάτω από 12 ετών )
Τον  Ιαν ουάριο θα πραγµατοποιηθούν  παραστάσεις
ειδικά για σχ ολεία. Για περισσότερες πληροφορίες και
κρατήσεις µπορείτε ν α καλέσετε στα τηλέφων α 210 553
7206, 693 688 7449 και 697 335 8588 και στο v iv a.gr

ΟΟΟΟ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΕΕΕΕ∆∆∆∆ΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΛΛΛΛΕΕΕΕ    ΤΤΤΤΟΟΟΟ    ∆∆∆∆....ΣΣΣΣ....    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΟΟΟΟΙΙΙΙ
ΕΕΕΕΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΖΖΖΖΟΟΟΟΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΟΟΟΟΙΙΙΙ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΝΝΝΝΙΙΙΙΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΣΣΣΣΑΑΑΑΣΣΣΣ
ΕΕΕΕΥΥΥΥΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΧΧΧΧΡΡΡΡΟΟΟΟΝΝΝΝΙΙΙΙΑΑΑΑ
ΠΠΠΠΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΛΛΛΛΑΑΑΑ
ΧΧΧΧΡΡΡΡΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΓΓΓΓΕΕΕΕΝΝΝΝΝΝΝΝΑΑΑΑ    
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος 
Πανεπιστηµίου 

Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr 48

ΈΈκκδδοοσσηη  σσυυµµψψηηφφιισσττιικκώώνν  εενντταα--
λλµµάάττωωνν  ααππόό  OOTTAA  κκααιι  ΝΝΠΠ∆∆∆∆

Σε ΦΕΚ δηµοσιεύτηκε χθες η απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών για την
έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών.

Για τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσω-
πα δηµοσίου δικαίου αυτών, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης των γραµµατίων είσπραξης όπου απαι-
τείται, η έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων, επιπλέον των περιπτώσεων που προβλέπονται από
το νόµο για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για τη λογιστική απεικόνιση και την τακ-
τοποίηση:

α) Εκκρεµοτήτων λογιστικής φύσεως, µετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαχειριστικού ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης του δηµοσιονοµικού ελεγκτή, για το
ύψος ποσού της εκκρεµότητας προς τακτοποίηση, µε απαραίτητη προϋπόθεση την αδυναµία τακτοποίησης

αυτής µε άλλον τρόπο.
β) Παρακρατήσεων µέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται σε αυτούς από την κεντρική διοίκηση, δυνάµει διατάξεων νόµου (όπως παρακρατήσεις υπέρ

ασφαλιστικών ταµείων, συνδέσµων κ.ο.κ.), έπειτα από την έκδοση απόφασης απόδοσης των επιχορηγήσεων και την αναγγελία των σχετικών πιστώσεων, όπου
αναφέρονται τα είδη και το ύψος των κρατήσεων.

γ) Παρακρατήσεων µέρους των εσόδων που αποδί-δονται σε αυτούς από δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, δυνάµει διατάξεων νόµου (όπως στην περίπτω-
σητων εσόδων που εισπράττονται µέσω της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού), έπειτα από την έκδοση σχετικού παραστατικού από την εκάστοτε δηµόσια
επιχείρηση ή οργανισµό, όπου αναφέρονται τα είδη και το ύψος των κρατήσεων.

δ) Οφειλών τους, που πληρώνονται είτε µε παρακράτηση µέρους των επιχορηγήσεων που αποδίδονται σε αυτούς από την κεντρική διοίκηση, είτε απευθείας από
τον κρατικό προϋπολογισµό, έπειτα από την έκδοση σχετικής απόφασης της κεντρικής διοίκησης, όπου αναφέρονται τα είδη και το ύψος των οφειλών.

ε) Πληρωµών δαπανών τους, που πραγµατοποιούνται µέσω των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, και αφορούν το Π∆Ε, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΛΛΕΣ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ
Έρευνα της Aντιτροµοκρατικής για τα 
δηλητηριασµένα τρόφιµα από αναρχικούς

ΗAντιτροµοκρατική Yπηρεσία ανέλαβε την έρευνα για την απειλή
δηλητηριασµένων τροφίµων από αναρχικούς.Μετά από κείµενο που
δηµοσίευσε στο διαδίκτυο οµάδα αναρχικών και απειλούσε πως έχει

δηλητηριάσει τρόφιµα και αναψυκτικά και θα τα επανατοποθετήσει σε ράφια
σούπερ µάρκετ, η ΕΛ.ΑΣ. κινητοποιήθηκε. Υπενθυµίζεται πως το ίδιο είχε
συµβεί το 2016 και το 2013.

Σχετικά µε κείµενο που αναρτήθηκε χθες (18 ∆εκεµβρίου 2017) σε ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο και αφορά σε επαπειλούµενη επιµόλυνση τροφίµων, ανα-
κοινώνεται ότι η προανάκριση ανατέθηκε στην Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία
(∆.Α.Ε.Ε.Β.). Από τις αστυνοµικές Αρχές ενηµερώθηκε αµέσως ο ΕΦΕΤ και οι
εταιρείες που αναφέρονται στο κείµενο.

Υπενθυµίζεται πως οι αναρχικοί που αυτοαποκαλούνται «Μαυροπράσινοι
Εµπρηστές» σε κείµενό τους στο διαδίκτυο αναφέρουν πως δηλητηρίασαν τα
τρόφιµα και στη συνέχεια θα τα επανατοποθετήσουν σε ράφια σούπερ µάρκετ
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις 20 έως τις 24 ∆εκεµβρίου. Μάλιστα έχουν
ανεβάσει και φωτογραφίες µε τον τρόπο που πέρασαν το υδροχλωρικό οξύ
µέσα στα προϊόντα. Την κίνησή τους την ονοµάζουν «Πράσινη Νέµεσις, 

Πράξη 3».Τα προϊόντα που δηλητηριάστηκαν, σύµφωνα πάντα µε την ανα-
κοίνωση, είναι Coca Cola και Coca Cola light ενάµιση λίτρο, παριζάκι Υφαντής
500 και 350 γραµµάρια και το πλήρες γάλα της ∆έλτα.

Εν οικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) το 

κέν τρο του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του).

∆ιαµορφωµέν ος χώρος µε αυτόν οµη
θέρµαν ση, µεγάλο περιβάλλον τα

χώρο. Τηλ. 6973823418
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Φθηνότερο κατά 1,29% σε σχέση µε
το 2016 εκτιµάται ότι θα είναι το φετινό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σύµφωνα
µε δειγµατοληπτικό έλεγχο που πραγ-
µατοποίησε το Ινστιτούτο Εµπορίου
και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ,
την περίοδο 11 έως 16 ∆εκεµβρίου
2017.

Συγκεκριµένα, το χριστουγεννιάτικο
οικογενειακό τραπέζι (6-8 ατόµων) θα
κοστίσει φέτος 149,02 ευρώ έναντι
150,96 ευρώ που κόστιζε πέρυσι και
147,39 ευρώ το 2015, την ίδια ακρ-
ιβώς περίοδο, µε το ίδιο ακριβώς
καλάθι προϊόντων. Η καταγεγραµ-
µένη, σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο
του 2016, υποχώρηση κατά 1,94 ευρώ
(που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία µείω-
ση 1,29%), αποδίδεται κυρίως στην
πτωτική τάση των λαχανικών και
φρούτων (-4,32%), αλλά και σε εκείνη
των διάφορων προϊόντων super mar-
ket (-3,72%).

Ειδικότερα, µικρή µείωση καταγρά-
φει η κατηγορία των κρεατικών (δειγ-
µατοληψία από Βαρβάκειο αγορά), µε
κυριότερα χαρακτηριστικά τη στα-
σιµότητα των τιµών του αρνιού και της
γαλοπούλας, ενώ η φθηνότερη τιµή
του χοιρινού (-5,26%) είναι εκείνη που
συµπιέζει προς τα κάτω το κόστος για
τους καταναλωτές. 

Παράλληλα, τάση συρρίκνωσης
παρουσιάζουν οι τιµές σε προϊόντα
που προµηθεύεται το καταναλωτικό
κοινό κυρίως από τα super market (-
3,72%), µε τα αλκοολούχα ποτά να
σηµειώνουν την κυριότερη πτωτική 

µεταβολή, ακολουθούµενα από το
ελαιόλαδο και τη φέτα.Όπως και το
2016, έτσι και τη φετινή εορταστική
περίοδο η κατηγορία των γλυκών/εδε-
σµάτων σηµειώνει µεν άνοδο (1,36%),
σε επίπεδα όµως χαµηλότερα από τα
περυσινά. Κυριότερη ερµηνεία του
φαινοµένου αποτελεί η αύξηση σε διε-
θνές επίπεδο των τιµών βουτύρου,
εξαιτίας του περιορισµού της παραγω-
γής σε ολόκληρη την Ευρώπη, ήδη
από την άνοιξη του τρέχοντος έτους.

Βάσει της έρευνας, οι εκτιµήσεις για
βελτίωση του τζίρου του µηνός ∆εκεµ-
βρίου 2017 σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο µήνα του 2016 κατά
περίπου 1,5%, αποδίδονται στη γενι-
κή ανοδική πορεία της ιδιωτικής κατα-
ναλωτικής δαπάνης από την αρχή του
έτους (Α΄ εννιάµηνο 2017/2016:
+0,6%). 

Όπως σηµειώνει η ΕΣΕΕ, η επανα-
φορά του κύκλου εργασιών των κατα-
στηµάτων λιανικής το φετινό ∆εκέµβρ

ιο στα επίπεδα του αντίστοιχου
µήνα του 2014, περίπου δηλαδή στα
4,09 δισ. ευρώ,  αντανακλά τη βελτίω-
ση βασικών δεικτών της ελληνικής
οικονοµίας, µία παράµετρος όµως
που, σύµφωνα µε την Συνοµοσπον-
δία, θα πρέπει να µετουσιωθεί και
στην ανάκαµψη της πραγµατικής οικο-
νοµίας.«Από τις εκτιµήσεις που προέ-
βη το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για το κόστος
του φετινού χριστουγεννιάτικου τρα-
πεζιού προκύπτει µία ελάφρυνση σε
σχέση µε τα περυσινά Χριστούγεννα,
της τάξεως περίπου του 1,3%. Η
συγκεκριµένη εξέλιξη σε συνδυασµό
µε τη διαφαινόµενη τόνωση του τζίρου
των καταστηµάτων λιανικής µεταξύ
των µηνών ∆εκεµβρίου 2017/2016,
αποτελούν αναµφίβολα θετικό
γεγονός, που όµως δεν οφείλεται στην
ελάφρυνση της πληθώρας των φορο-
λογικών και ασφαλιστικών υποχρ-
εώσεων» δήλωσε ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης.

 Ινστιτούτο Εµπορίου και Υπηρεσιών: 
Φθηνότερο κατά 1,29% το φετινόΦθηνότερο κατά 1,29% το φετινό

χριστουγεννιάτικο τραπέζι χριστουγεννιάτικο τραπέζι 

∆Ε∆∆ΗΕ: 35.000 διακοπές 
ρεύµατος µέχρι την 

Πρωτοχρονιά;

Σύµφωνα µε την απάντηση του Προέδρου και
∆ιευθύνοντα συµβούλου του ∆Ε∆∆ΗΕ,  Νίκου
Χατζηαργυρίου, στην επιστολή του ευρωβουλευ-
τή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή, οι διακο-
πές ρεύµατος σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα
φτάσουν τις 35.000 µέχρι την πρωτοχρονιά.
Μάλιστα το 70% αυτών πρόκειται για νοικοκυριά.

Ο κ. Χατζηαργυρίου αναφέρει συγκεκριµένα
στην απάντησή του ότι «στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο οποίος είναι εκ του
θεσµικού ρόλου υποχρεωµένος να εκτελεί τα
αιτήµατα διακοπής λόγω οφειλών» και καταλήγει
λέγοντας πως  «Μέχρι τέλος του έτους εκτιµάται
ότι θα εκτελεστούν περαιτέρω περί τις 35.000
διακοπές, από τις οποίες ποσοστό της τάξεως
του 70% αφορά οικιακούς καταναλωτές».

Σχόλιο Εύης Χριστοφιλοπούλου στα social
media για όσα είπε ο κ. Τσίπρας σχετικά

µε τη δηµιουργία ορυχείου βωξίτη στα
Γεράνεια Όρη

∆ιαφορά 12 ποσο-
στιαίων  µονάδων
διατηρεί η Νέα ∆ηµο-
κρατία έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δηµοσ-
κόπηση του Πανεπι-
στηµίου 

Μακεδον ίας για τον
ΣΚΑΪ.Ειδικότερα, στην
εκτίµηση πρόθεσης
ψήφου η Ν∆ συγκεν-
τρώνει ποσοστό 30%
έναντι 18% του
ΣΥΡΙΖΑ.Ακολουθούν:

Κίν ηµα Αλλαγής
9,5%
ΧΑ 7,5%
ΚΚΕ 6,5%
Εν ωση Κεν τρώων
2,5%
ΑΝΕΛ 2%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2%
ΛΑΕ 1,5%
Πλεύση 1%
Αδιευκρίν ιστη ψήφος
στο 15%
Αλλο κόµµα 4,5%
Αποχή: 17%
Ακυρο-Λευκό: 6%

∆ηµοσκόπηση ΠΑΜΑΚ: Μπροστά µε 12 µονάδες η Ν∆
-Στο 30% έναντι 18% του ΣΥΡΙΖΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με  την  υπ  ́ αριθµόν
33/2017 ∆ιαταγή  του  Ειρηνοδι-
κείου Αχαρνών (∆ιαδικασία
Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας) αναγ-
νωρίστηκε η ίδρυση του µη κερ-
δοσκοπικού αθλητικού σωµα-
τείου µε την επωνυµία  «ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»
που εδρεύει στις Αχαρναί και
εγκρίθηκε το από 29-11-2017
καταστατικό του, αποτελούµενο
από πενήντα τρία (53) άρθρα και
σκοπούς, τους αναγραφόµενους
στο οικείο άρθρο 3 αυτού, όπως
αυτοί αναλύονται στο  Καταστα-
τικό. 

Αθήνα, 20-12-2019 
Η Πληρεξουσία ∆ικηγόρος

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΝΟΥ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 100 ΚΙΛΑ ΚΡΕΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ 

ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.
ΠΑΠΑ-ΤΣΑΚΑΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφ ερειακού

Συµβουλίου                                             
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού

15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail:  ssona@patt.gov .gr                             

Αθήν α,    19-12-2017

Aρ. Πρωτ.: 262704

Aν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 106527/5863/Φ12/17
έγγραφο ο φάκελος τροπο-
ποίησης ΑΕΠΟ µε:

Α) τίτλο δραστηριότητας:
«Μονάδα Ανακύκλωσης (επεξερ-
γασίας) Στερεών και Μη
επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκα-
φών, Κατασκευών και Κατεδα-
φίσεων (ΑΕΚΚ)», υποκατηγορία:

Α2, οµάδα: 4η και α/α: 16 (Εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση
‘’Ντόσκουροι’’, ∆Ε Μεγάρων, στο
∆ήµο Μεγαρέων, στην Π.Ε. ∆υτι-
κής Αττικής,  Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας:
‘ ’ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ
Ο.Ε.’’

∆) αρµόδια για τη δραστηριότ-
ητα περιβαλλοντική αρχή τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πληρ-
οφοριών, στην οποία  καλείται το
κοινό να ενηµερωθεί, τη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,

υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-
6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που
τροποποιείται την
Φ1334/3793/ΠΕΡΙΒ-9/30-812,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε
τις Φ1334/5010/περιβ-9/22-11-12
και Φ1334/2194/περιβ-9/6-6-14
Αποφάσεις.

Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης την
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου

(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης.

Επικοινωνία : 6946369359
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Μαθήµατα Νερού στην Ανατολική Αττική

Για τρίτη  συνεχόµενη χρονιά, το ∆ίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, σε συνεργασία µε
τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών υλο-

ποιεί δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
µε άξονα την προστασία των υδατικών

πόρων. Ειδικά καταρτισµένοι συνεργάτες της οργάνωσης επισκέπτονται σχολεία της
Ανατολικής Αττικής και συγκεκριµένα των ∆ήµων Σπάτων- Αρτέµιδος, Ραφήνας-Πικε-
ρµίου και Κορωπίου, ώστε να ενηµερώσουν πάνω από 500 µαθητές για την αξία του
Νερού και της διαφύλαξής του.

Φέτος, οι επισκέψεις στα σχολεία έχουν εµπλουτιστεί µε τρεις νέες διαδραστικές
προσεγγίσεις:

Το ταξίδι του νερού στα χέρια των µαθητών

Οι µαθητές µέσα από τη δράση αυτή ανακαλύπτουν το ταξίδι που κάνει το νερό, µε
τη συµβολή σχετικών video και συζήτησης, και στη συνέχεια το αποτυπώνουν δηµιο-
υργώντας τη δική τους κατασκευή στην οποία παρουσιάζεται  η σειρά µε την οποία
περνάει από κάθε στάδιο. Με αυτόν τον τρόπο µαθαίνουν, µε τον πλέον βιωµατικό
τρόπο,  όχι µόνο τον κύκλο του νερού στη φύση, αλλά και τη διαδροµή του στο δίκτυο
ύδρευσης και την επαναδιάθεσή του στο φυσικό περιβάλλον.

Το ποτάµι της έριδος- οι µαθητές επιχειρηµατολογούν για θέµατα διαχείρισης υδα-
τικών πόρων

Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων (role playing) µε θέµα την εκτροπή ενός ποταµού
από µία περιοχή σε µία άλλη. Οι µαθητές µελετώντας το εκπαιδευτικό σενάριο και το
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό εµπλέκονται στην κατάσταση που τους παρουσιάζεται και
καλούνται να µπουν στη θέση φορέων και πολιτών µε διαφορετικές απόψεις, να
συζητήσουν και να καταλήξουν σε µία κοινά αποδεκτή λύση που να συµβάλει στην
προστασία του περιβάλλοντος.

∆ράσεις πεδίου στον ποταµό Ερασίνο

Οι µαθητές επισκέπτονται τον Ερασίνο ποταµό, που βρίσκεται στην περιοχή των
Μεσογείων και αποτελεί σηµαντικό υδροβιότοπο της Ανατολικής Αττικής. Στη διάρκεια
της επίσκεψης, οι µαθητές ακολουθούν το µονοπάτι παράλληλα µε τη ροή του ποτα-
µού και συµµετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες στο πεδίο, µαθαίνουν για την
ιδιαίτερη αξία του νερού στα οικοσυστήµατα. Η συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνει και
ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο της Βραυρώνας.

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις συνοδεύονται από διανοµή ενηµερωτικών
Φυλλαδίων και Φύλλων Εργασίας. Παράλληλα, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να
εξοικειωθούν µε πρακτικές και  εργαλεία εξοικονόµησης νερού, όπως είναι οι µειω-
τήρες ροής, η τοποθέτηση των οποίων θα γίνει σε αρκετά σχολεία, στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις, όπως πάντα, είναι προσαρµοσµένες στην ηλικιακή οµάδα
των παιδιών στα οποία απευθύνονται, στηρίζονται στη διάδραση και τη συµµετοχή
των µαθητών και είναι ειδικά σχεδιασµένες µε χρήση ψηφιακών παρουσιάσεων
(powerpoint), ώστε να προσεγγίζουν τα ζητήµατα της επάρκειας νερού µε σφαιρ-
ικότητα, εξοικειώνοντας τους µαθητές µε την έννοια της εξοικονόµησής του και των
οφελών αυτής στο άµεσο περιβάλλον.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

∆/νση: Σοφ. Βενιζέλου 114, 16341
Ηλιούπολη

Πληροφορίες: κα Ψυρροπούλου 
Τηλ.: 2109922899 Fax:

2109910036
Email: paodil@otenet.gr   

Αρ. Πρωτ.:2136
Ηλιούπολη 19/12/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθµ. ΣΜΕ  1/2017

για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6

του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου
21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθ-
εί και ισχύουν.

4. Την υπ’ αριθµ. 10/28-2-
2017 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆, µε θέµα τον
προγραµµατισµό προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση
µίσθωσης έργου για το 2017-2018. 

5. Την υπ' αριθµ. πρωτ. οικ.
23882/13-07-2017  Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α :
Ω0Ω2465ΧΘ7-Ξ7Τ), που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-
5-2015).

6. Την  υπ’ αριθµ. 114/08-
09-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆. 

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.
90662/32094/2-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή της  Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία  τρο-
ποποιήθηκε η υπ  ́  αριθµ.
81822/29344/11-10-2017  προη-
γούµενη απόφαση, περί έγκρισης
συµβάσεων µίσθωσης έργου στο
Ν.Π.∆.∆..

Αν ακοιν ών ει

Τη σύν αψη σύµβασης µίσθω-
σης έργου µε συν ολικά δέκα
(10) άτοµα για την  κάλυψη αν αγ-
κών  του Ν.Π.∆.∆.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που
εδρεύει στην  Ηλιούπολη, µε
αν τικείµεν ο την  εκτέλεση των
έργων : α) «Υλοποίηση Προγρ-
αµµάτων  Άθλησης» και β) «Λει-
τουργία Θεατρικού Εργα-
στηρίου» συν ολικής διάρκειας
έως δώδεκα (12) µήν ες. Στο
πλαίσιο των  έργων  αυτών  θα
απασχοληθούν  αν ά τόπο εκτέ-
λεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης ο εξής αριθµός ατό-
µων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αν τίστοιχα απαιτούµεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία
(είτε αυτή είναι βαθµολογούµενο
κριτήριο, είτε τυπικό προσόν που
απαιτείται για την εκτέλεση του
έργου) για τους παρακάτω κωδι-
κούς απασχόλησης νοείται η
απασχόληση µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή
ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέ-
λµατος σε καθήκοντα ή έργα συνα-
φή µε το αντικείµενο των ειδικοτή-
των που ζητούνται για την εκτέλε-
ση των έργων.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

101, 102, 103, 104, 108
Η εµπειρία λαµβάν εται

υπόψη µετά τη λήψη του βασικού
τίτλου σπουδών  µε τον  οποίο οι
υποψήφιοι µετέχουν  στη διαδι-
κασία επιλογής. 

Για την  απόδειξη της εµπειρίας
αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Β ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εµπειρίας
του Παραρτήµατος αν α-
κοιν ώσεων  Συµβάσεων  Μίσθω-
σης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 15. Πιστοποιητικά από-
δειξης εµπειρίας.

105, 106,107
Η εµπειρία λαµβάν εται

υπόψη µετά την  απόκτηση της
ζητούµεν ης, κατά περίπτωση,
άδειας άσκησης επαγγέλµατος
Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή
βεβαίωσης ότι πληροί όλες τις
ν όµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος ή άδει-
ας ν αυαγοσώστη ή Πτυχίου ή
∆ιπλώµατος ή Πιστοποιητικού
ν αυαγοσώστη. 

Για την  απόδειξη της εµπειρίας
αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εµπειρίας
του Παραρτήµατος αν α-
κοιν ώσεων  Συµβάσεων  Μίσθω-
σης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 15. Πιστοποιητικά από-
δειξης εµπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισµού της
εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες
περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)», µε σήµανση έκδοσης «04-
10-2016»  (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσ-
κοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα
από την παρούσα ανακοίνωση και
το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)», µε σήµανση έκδοσης «04-
10-2016»,   δικαιολογητικά, σύµφ-
ωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευ-
ση της αν ακοίν ωσης 

Περίληψη της παρούσας ανα-
κοίνωσης, η οποία πρέπει να περι-
έχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21
παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως
ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο (2)
ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές
εφηµερίδες του νοµού Αττικής,
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση
που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµε-
ρήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση
θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο
(2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανα-
κοίνωσης µαζί µε το «Παράρτηµα 

ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθ-
ωσης Έργου (ΣΜΕ)» να γίνει στο
κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα
παραρτήµατα αυτής και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του δήµου
Ηλιούπολης, στον οποίο εδρεύει η
υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχε-
τικό πρακτικό ανάρτησης στο
φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21
παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί
αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-
mail: sme@asep.gr είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβο-
λή αιτήσεων  συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4
και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως, είτε µε άλλο εξουσιο-
δοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Πολιτιστικός Αθλητικός
Οργανισµός ∆ήµου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ∆ηµοτικό Κολ-
υµβητήριο Ηλιούπολης Μεσσηνίας
& ∆αµασκηνού, Τ .Κ. 16341,
Ηλιούπολη, υπόψη κας Ψυρρο-
πούλου Ελένης και κας Βάσσου
Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας:
2109922899, 2109944001). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδροµικώς το εµπρόθε-
σµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση
την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκε-
λος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει µία µόνο αίτηση και για
επιλογές απασχόλησης  µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή
ΤΕ). Η σώρευση επιλογών
απασχόλησης διαφορετικών κατ-
ηγοριών προσωπικού σε µία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισµό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία. 

Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες
και συγκεκριµέν α  από
21/12/2017  εως 30/12/2017
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστηµα
της υπηρεσίας µας, στα παραρτή-
µατα αυτής και στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δηµοτικού κατα-
στήµατος του δήµου Ηλιούπολης,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης
στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθ-
εσµία λήγει µε την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας
και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαι-
ρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργά-
σιµη,  τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην  υπηρεσία µας στην
αν ωτέρω διεύθυν ση• β) στο δικ-
τυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµέν α
ακολουθών τας από την  κεν τρι-
κή σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες
�� Έν τυπα – ∆ιαδικασίες �� ∆ια-
γων ισµών  Φορέων �� Μίσθ.
Έργου (ΣΜΕ)• γ) στα κατά τόπους
Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην  ηλεκτρον ική
τους διεύθυν ση
(www.kep.gov .gr), απ' όπου
µέσω της διαδροµής: Σύν δεσµοι
�� Αν εξάρτητες και άλλες αρχές
�� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν  στην
κεν τρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν  πρόσβαση στα έν τυπα
µέσω της διαδροµής: Πολίτες ��
Έν τυπα – ∆ιαδικασίες �� ∆ιαγω-
ν ισµών  Φορέων�� Μίσθ. Έργου
(ΣΜΕ)•

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

• Οι υποψήφ ιοι µε
κωδ. απασχόλησης 101, 102,
103, 104, 107 και 108 πρέπει
ν α είν αι ηλικίας από 18 έως 65
ετών .

• Οι υποψήφ ιοι µε
κωδ. απασχόλησης 105 και 106
πρέπει ν α είν αι ηλικίας από 18
έως 45 ετών .
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των
υποψηφ ίων  καθορίζεται µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.
6972728300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη
υποψηφ ίων

Αφού η υπηρεσία µας  επεξερ-
γαστεί τις αιτήσεις των υποψ-
ηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων του νόµου (όπως αναλ-
υτικά αναφέρονται στο Παράρτ-
ηµα της ανακοίνωσης). Η κατά-
ταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή
για τη σύναψη της σύµβασης
µίσθωσης έργου, πραγµατοποι-
είται ως εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη
οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επι-
κουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας
κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη µεταξύ των
υποψηφίων που έχουν τα ίδια
προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε
βάση τη συνολική βαθµολογία
που συγκεντρώνουν από τα βαθ-
µολογούµενα κριτήρια κατάταξης
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδι-
ότητα, τριτεκνική ιδιότητα,
αριθµός ανήλικων τέκνων, µονο-
γονεϊκή ιδιότητα, βαθµός τίτλου
σπουδών, εµπειρία).

3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας
υποψηφίων στη συνολική βαθµο-
λογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες µονάδες στο
πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συµπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες µονάδες στο δεύτε-
ρο κριτήριο (αριθµός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά µεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται µε δηµό-
σια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αν άρτ-
ηση πιν άκων  και υποβολή
εν στάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινά-
κων, η υπηρεσία µας θα αναρτή-
σει, το αργότερο µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αιτή-
σεων συµµετοχής, τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων στα
καταστήµατα των γραφείων µας,
τους οποίους πρέπει να απο-
στείλει άµεσα για έλεγχο στο
ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχε-
τικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του

Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το
οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί
αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-
mail: sme@asep.gr  είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών επι-
τρέπεται στους ενδιαφερόµενους
η άσκηση ένστασης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµε-
ρολογιακά) η οποία αρχίζει από
την επόµενη ηµέρα της ανάρτ-
ησής τους. Η ένσταση κατατίθεται
ή αποστέλλεται µε συστηµένη επι-
στολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Που-
λίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.
11510) και, για να εξεταστεί, πρέ-
πει να συνοδεύεται από αποδεικ-
τικό καταβολής παραβόλου είκο-
σι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί
είτε µέσω της εφαρµογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-
παράβολο), βλ. λογότυπο
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»
στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει
τον αριθµό του παραβόλου στην

ένσταση και να καταβάλει το
αντίτιµο του ηλεκτρονικού παρ-
αβόλου µέχρι τη λήξη προθε-
σµίας υποβολής των ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθ-
είσα ένσταση γίνει δεκτή, το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται
στον ενιστάµενο.

Η υπηρεσία οφείλει να απο-
στείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγρα-
φα των αιτήσεων και των δικαιο-
λογητικών των υποψηφίων που
έχουν υποβάλει ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:
Απασχόληση  

Η υπηρεσία προβαίνει στη
σύναψη σύµβασης µίσθωσης
έργου µε τους επιλεγέντες υποψ-
ηφίους αµέσως µετά την κατάρτι-
ση των πινάκων κατάταξης.
Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων
βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄
ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεω-
τικά από το φορέα, ενώ λύεται η
σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους
υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαι-
ούνται απασχόλησης βάσει της

νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι
αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές
που προβλέπονται για την
απασχόλησή τους έως την ηµέρα
της λύσης της σύµβασης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζηµίωση από
την αιτία αυτή.

Απασχολούµενοι που αποχωρ-
ούν πριν από τη λήξη της σύµβα-
σής τους, αντικαθίστανται µε
άλλους από τους εγγεγραµµένο-
υς και διαθέσιµους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψή-
φιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν
αναµόρφωσης των πινάκων από
το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστα-
σης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπό-
µενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστηµα και µέχρι
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης
διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης
έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας αν ακοίν ωσης απο-
τελεί και το «Παράρτηµα αν α-
κοιν ώσεων  Συµβάσεων  Μίσθ-
ωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµαν -

ση έκδοσης «04-10-2016», το
οποίο περιλαµβάν ει: i) οδηγίες
για τη συµπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυν ης δήλωσης µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4,
σε συν δυασµό µε επισηµάν -
σεις σχετικά µε τα προσόν τα
και τα βαθµολογούµεν α κριτήρια
κατάταξης των  υποψηφ ίων
σύµφ ων α µε τις ισχύουσες
καν ον ιστικές ρυθµίσεις• και ii)
τα δικαιολογητικά που απαι-
τούν ται για την  έγκυρη συµµε-
τοχή τους στη διαδικασία επιλο-
γής. Οι εν διαφ ερόµεν οι µπορ-
ούν  ν α έχουν  πρόσβαση στο
Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµέν α
µέσω της ίδιας διαδροµής που
ακολούθησαν  και για την  αν α-
ζήτηση του εν τύπου της
αίτησης, δηλαδή:  Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έν τυπα –
∆ιαδικασίες �� ∆ιαγων ισµών
Φορέων�� Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)•

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        



16-θριάσιο Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017 


