
Στην επόµενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

ΈΈγγκκρριισσηη  ππρροογγρρααµµµµααττιικκήήςς  σσύύµµββαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν
κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  έέρργγοουυ::  ««ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκόόςς  

σσττααθθµµόόςς  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηηςς  φφρροοννττίίδδααςς  
σσττηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΦΦυυλλήήςς»»  

Η ∆ηµοτική Ενότητα Ελευσίνας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Η κήρυξη ισχύει µέχρι τις 26-9-2018

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
ΤΤιι  θθαα  γγίίννεειι  µµεε  ττοο  έέκκτταακκττοο  ββοοήήθθηηµµαα    γγιιαα  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  

κκααιι  ψψααρράάδδεεςς  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  πποουυ  εεππλλήήγγηησσαανν
ααππόό  τταα  αακκρρααίίαα  κκααιιρριικκάά  φφααιιννόόµµεενναα  ;;

Τοµεάρχης Εργασίας της Ν∆, Ν. Βρούτσης: Τοµεάρχης Εργασίας της Ν∆, Ν. Βρούτσης: 

Μείωση 12 ευρώ στο µέσο µισθό
στον ιδιωτικό τοµέα

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

Κ 2239

ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΙΙΑΑ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ

ΕΕΞΞΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟ  

-∆υνατότητα διόρθωσης
της αρχικής αίτησης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ OPERATION 
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Σοβαρά επεισόδια µε ένα
τραυµατία στο Βλυχο

Στελέχη της Πυροσβεστικής κάνουν
λόγο για ανεξέλεγκτη κατάσταση υπο-
στηριζοντας πως οι Ροµα έχουν εγκλω-

βισει στο καταυλισµό το
ένα από τα δύο Πυροσβεστικά οχήµατα
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ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΣΣΑΒΟΥ ΜΕ ΤΟΣΚΑ.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΙΟ ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν
µµέέττρρωωνν  κκααττάά  ττηηςς

ΕΕγγκκλληηµµααττιικκόόττηηττααςς
από την ΕΛ.ΑΣ. 

στον ∆ήµο Αχαρνών

σσεελλ..    33

ΣΣεε  ΜΜεεττααµµόόρρφφωωσσηη  κκααιι  ΜΜεεννίίδδιι  
το επίκεντρο των ασθενών 

σεισµικών δονήσεων σσεελλ..  22

σσεελλ..  22



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τρίτη 17 Ιουλίου 2018   

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,

2105576029

Ελευσίνα 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6
ΜΑΓΟΥΛΑ, 210-5558491

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
Αν αστόπουλος Σταµάτιος , ∆ηµαρχείου & 

Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Αχαρν ές
Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,

Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά,
2102440400

Χαιδάρι
ΜΑΤΣΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

∆ιεύθυν ση: Θερµοπυλων  62, 
Τηλέφων ο: 21 0598 4393

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια                

Η θερµοκρασία από 23 έως 36
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρίνος, Μαρίνα, Αλίκη

Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλεξάντρα, Αλέκα

∆ύο σεισµικές δονήσεις
µικρής έντασης και µε
λίγα λεπτά διαφορά

σηµειώθηκαν χθες το βράδυ της
Κυριακής στην Αττική και οι οποίοι
έγιναν αισθητοί στο λεκανοπέδιο
και ειδικά στα βορειοδυτικά προά-
στια.

Η πρώτη δόνηση σηµειώθηκε,
σύµφωνα µε την αυτόµατη λύση
του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου,
στις 22.53 και είχε επίκεντρο την
Μεταµόρφωση και µέγεθος 2,5 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 5χλµ.

Η δεύτερη δόνηση που ακολούθησε έγινε τέσσερα λεπτά µετά τις 12.00 τα µεσάνυχτα, µε επίκεντρο το
Μενίδι. Ο σεισµός είχε µέγεθος 2,4 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χλµ.

Σε Μεταµόρφωση και Μενίδι το επίκεντρο 
των ασθενών σεισµικών δονήσεων

Συνάντηση εφ' όλης της ύλης είχε ο ∆ήµα-
ρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο

Τόσκα την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2017, παρουσία
του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης κ.
∆ηµήτρη Αναγνωστάκη. 

Κύριο θέµα, της πολύωρης συνάντησης του
∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, ήταν η αντιµετώπιση της Εγκληµα-
τικότητας και Παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχα-
ρνών, µέσω της εντατικοποίησης των µέτρων
τάξης από την ΕΛ.ΑΣ. στον ∆ήµο Αχαρνών, της
εµφανούς αστυνόµευσης και της αποτροπής της

διέλευσης τοξικοεξαρτηµένων ατόµων σε περιοχές
του ∆ήµου Αχαρνών . 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ανα-
φέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται από την
ΕΛ.ΑΣ. και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
τον τελευταίο καιρό και τόνισε πως, η αντιµετώπιση
ενός τόσο πολυσύνθετου προβλήµατος που
απασχολεί τον ∆ήµο Αχαρνών εδώ και αρκετά χρό-
νια, απαιτεί, επιµονή, συνεχή επαγρύπνηση, εντα-
τικοποίηση των ενεργειών αλλά και στοχευεµένες
δράσεις, ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται να γίνουν
πιο δραστικά και να επιφέρουν απτά αποτελέσµα-
τα στην καθηµερινότητα των πολιτών.

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΣΣΑΒΟΥ ΜΕ ΤΟΣΚΑ.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΙΟ ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  µµέέττρρωωνν  κκααττάά  
ττηηςς  ΕΕγγκκλληηµµααττιικκόόττηηττααςς

από την ΕΛ.ΑΣ. στον ∆ήµο Αχαρνών



Τοµεάρχης ΕργασίαςΤοµεάρχης Εργασίας
της Ν∆, Ν. Βρούτσης: της Ν∆, Ν. Βρούτσης: 

Μείωση 12 ευρώ στο µέσο
µισθό στον ιδιωτικό τοµέα

Τη διαπίστωση ότι οι µισθοί στον
ιδιωτικό τοµέα, µειώθηκαν κατά
12,4 ευρώ µέσα σε ένα έτος,

έκανε ο τοµεάρχης Εργασίας της Ν∆,
βουλευτής Γιάννης Βρούτσης.

Ο πρώην υπουργός Εργασίας, παρ-
ουσίασε στοιχεία που συγκρίνουν τον
φετινό Φεβρουάριο, µε τον περσινό, για
να δείξει τη διαφορά προς το χειρότερο,
στους µισθούς. Ειδικότερα, φέτος οι
µέσες καθαρές αποδοχές περιο-
ρίστηκαν στα 780,5 ευρώ, όταν ένα
χρόνο νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του
2017 είχαν ανέλθει στα 792,9 ευρώ.

Επίσης, ειδικά για όσους εργάζονται
µε όρους µερικής απασχόλησης ,ο κ.
Βρούτσης επισήµανε ότι υποχρεώνον-
ται να δουλεύουν µε µισθό – πείνας που
κυµαίνεται στα 317,6 ευρώ, κατά µέσο
όρο. 

Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Βρούτσης
τονίζει ότι «από τον Ιανουάριο του 2015
επήλθε πλήρης ανατροπή στην αγορά
εργασίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία
της χώρας, οι ευέλικτες µορφές
απασχόλησης (µερική και εκ περιτρο-
πής) -στις νέες προσλήψεις- κυρ-
ιάρχησαν απόλυτα έναντι της πλήρους
απασχόλησης. Έτσι, το 60% πλήρης
απασχόληση και 40% µερική απασχόλ-
ηση που ίσχυε µέχρι το 2015, σήµερα
ανετράπη πλήρως σπάζοντας κάθε
προηγούµενο ρεκόρ.

Μαζί µε τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη,
δηµιουργήθηκε -για πρώτη φορά- στη
χώρα µας και η γενιά των “φτωχών”
εργαζόµενων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
του ΕΦΚΑ (Φεβρουάριος 2018), ο 1
στους 3 µισθωτούς στην Ελλάδα
απασχολείται πλέον µε µερική
απασχόληση.

∆ηλαδή, από το σύνολο των 2,03
εκατ. µισθωτών εργαζοµένων στη χώρα
µας, οι 613.119 εργάζονται µε καθεστώς
µερικής απασχόλησης και αµείβονται µε
µέσο καθαρό µισθό 317,6 ευρώ (Πίνα-
κας 1)»

Ο κ. Βρούτσης επισηµαίνει ότι πρό-
κειται για «απογοητευτική εικόνα» η
οποία διευρύνεται συνεχώς, αν η
σύγκριση γίνει «µε τον Φεβρουάριο του
2017.

Η σύγκριση Φεβρουαρίου 2017 -
Φεβρουαρίου 2018 (Πίνακας 2) δείχνει
µείωση των µισθών τόσο της πλήρους
όσο και της µερικής».
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΡΟΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
ΤΤιι  θθαα  γγίίννεειι  µµεε  ττοο  έέκκτταακκττοο  ββοοήήθθηηµµαα
γγιιαα  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  κκααιι  ψψααρράάδδεεςς  

ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  πποουυ  εεππλλήήγγηησσαανν
ααππόό  τταα  αακκρρααίίαα  κκααιιρριικκάά  φφααιιννόόµµεενναα  ;;

ΟΒουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας κατέθεσε
ερώτηση προς τoυς Υπουργούς Οικονοµικών κ. Τσακαλώτο και Υπο-
δοµών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη  σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµα-

τος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστρ-
οφές των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοέµβριου 2017.

Η κατατεθείσα ερώτηση έχει ως εξής:
«Όπως ήδη γνωρίζετε τα ακραία καιρικά φαινόµενα που σηµειώθηκαν στις 15

Νοεµβρίου 2017 στις περιοχές των ∆ήµων Μάνδρας, Ν. Περάµου και Μεγάρων
είχαν σαν αποτέλεσµα να καταστραφούν ολοσχερώς πολλές αγροτικές και
αλιευτικές επιχειρήσεις.

Οι αγροτικές επιχειρήσεις για την ορθή καθηµερινή λειτουργία τους
εκτός από τα αγροτεµάχια που καλλιεργούν έχουν χώρους αποθήκευσης για τα
προϊόντα και τα αγροτικά µηχανήµατα, ψυκτικούς θαλάµους, δεξαµενές συγκέν-
τρωσης νερού και άλλους λειτουργικούς χώρους.

Όσον αφορά τους ψαράδες της Ν. Περάµου, τα καΐκια τους και ότι
υλικά χρησιµοποιούσαν για την καθηµερινή τους επιβίωση έχουν καταστραφεί
ολοσχερώς.

Σ΄ όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις έχουν ήδη πραγµατοποι-
ηθεί αυτοψίες από κλιµάκια της Περιφέρειας Αττικής.

Τόσο οι αγρότες όσο και οι αλιείς ζήτησαν να συµπεριληφθούν στο
δικαίωµα καταβολής του έκτακτου βοηθήµατος των 8000 Ευρώ.

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του σχετικού νόµου και τη σχετική ΚΥΑ το
επίδοµα των 8000 χορηγείται σ’ όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων χωρίς να
υπάρχει κανένας διαχωρισµός ή εξαίρεση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
και προσκοµιστούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη σχετι-
κή ΚΥΑ.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το έκτακτο βοήθηµα θα είναι µια ανάσα
προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές, υποχρεώσεις που δηµιο-
υργήθηκαν προκειµένου να ξεκινήσουν να καλλιεργούν και να παράγουν. Είναι
παράλογο να αντιµετωπίζονται οι αγρότες και οι ψαράδες σαν πολίτες 3ης κατ-
ηγορίας.

Απευθυνόµενοι οι ανωτέρω στις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων
και της Περιφέρειας και ενώ τους διαβεβαίωναν ότι έχουν δίκιο πήραν τις απαν-
τήσεις τις οποίες και επισυνάπτουµε :

1. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών(Γενική ∆.νση Οικονοµικών Υπηρ-
εσιών), Aρ. πρ. 21886 /1001 31-5-2018

2. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών(Γενική ∆.νση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών), Aρ. πρ. Γ∆ΑΕΦΚ 317/Γ∆στ5  23-5-2018

3. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών (∆.νση Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων Φυσικών Καταστροφών), αρ. πρ. ∆ΑΕΦΚ – ΚΕ /3268/A326  27-3-
2018      

Μετά από τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε να διευκρινίστε και να συµπληρώστε την σχετική ΚΥΑ, έτσι
ώστε να δικαιωθούν οι αγρότες και οι αλιείς που επλήγησαν απ’  αυτή την πρω-
τοφανή φυσική καταστροφή;»

Η ∆ηµοτική Ενότητα Ελευσίνας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Η κήρυξη ισχύει µέχρι τις 26-9-2018

Με απόφαση
της Γενικής
Γ ρ α µ µ α -

τείας Πολιτικής
Προστασίας και
έγγραφο προς την
Περιφέρεια Αττικής
και µε άλλο έγγρα-
φο της Αυτοτελούς
∆ιεύθυνσης Πολιτι-
κής Προστασίας
Τµήµα ∆υτικής Αττι-
κής, κηρύσσεται η
∆ηµοτική Ενότητα
Ελευσίνας σε κατά-
σταση έκτακτης
ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας για την
αντιµετώπιση των
αναγκών και τη
διαχείριση των
συνεπειών που
προέκυψαν από τις
πληµµύρες στις 26
& 27-6-2018. Η
κήρυξη ισχύει µέχρι
τις 26-9-2018.
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Εξάρθρωση σπείρας που
εκµεταλλευόταν αλλοδαπές

Ε
ξαρθρώθηκε πολυµελής εγκληµατική οργάν ωση,
η οποία δραστηριοποιούταν  συστηµατικά στο
πεδίο της γεν ετήσιας εκµετάλλευσης αλλο-

δαπών  γυν αικών , µέσω κέν τρων  διασκέδασης και
κρυφών  οίκων  αν οχ ής καθώς και στη ν οµιµοποίηση
της παραµον ής τους στη χ ώρα, µε σύν αψη εικον ικών
συµφών ων  συµβίωσης.

Την  υπόθεση χ ειρίστηκε η Υποδιεύθυν ση Αν τι-
µετώπισης Οργαν ωµέν ου Εγκλήµατος και Εµπορίας
Αν θρώπων  της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, η
οποία το Σάββατο 14 Ιουλίου, πραγµατοποίησε συν το-
ν ισµέν η αστυν οµική επιχ είρηση στο κέν τρο της Αθή-
ν ας, τη Μεσσην ία και τη Μύκον ο, µε τη συν δροµή
τοπικών  αστυν οµικών  Υπηρεσιών .

Συν ελήφθησαν  συν ολικά (13) άτοµα, (5) Έλλην ες
και (8) αλλοδαπές γυν αίκες, σε βάρος των  οποίων
σχ ηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατικού χ αρακ-
τήρα, για τα, κατά περίπτωση, αδικήµατα της εγκληµα-
τικής οργάν ωσης, σωµατεµπορίας, διευκόλυν σης ακο-
λασίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς
βεβαίωσης, ν όθευσης παραβάσεων  της ν οµοθεσίας για
τους αλλοδαπούς κ.λπ.

Στη δικογραφία περιλαµβάν ον ται ακόµη δώδεκα
άτοµα, Ελλην ικής καταγωγής, δέκα άν δρες και δύο
γυν αίκες, εν ώ στο πλαίσιο της επιχ είρησης πραγµατο-
ποιήθηκαν  και προσαγωγές (7) επιπλέον  γυν αικών  για
παραβάσεις των  ν οµοθεσιών  για τα εκδιδόµεν α πρό-
σωπα και τους αλλοδαπούς.

Από τη διερεύν ηση της υπόθεσης και την  αν άλυση
του συγκεν τρωθέν τος υλικού διακριβώθηκε πλήρως η
δράση της εγκληµατικής οργάν ωσης, η οποία λειτουρ-
γούσε τουλάχ ιστον  την  τελευταία τριετία στο πεδίο της
οικον οµικής και σεξουαλικής εκµετάλλευσης αλλο-
δαπών  γυν αικών .

Όσον  αφορά στον  τρόπο δράσης της οργάν ωσης
(modus operandi), τα µέλη της εν τόπιζαν  γυν αίκες
κυρίως από χ ώρες της αν ατολικής Ευρώπης και µε τη
χ ρήση απατηλών  µέσων  - υποσχ έσεων  για την  εξεύρ-
εση ν όµιµης εργασίας στη χ ώρα µας αποσπούσαν  τη
συν αίν εσή τους, προκειµέν ου ν α έλθουν  στη χ ώρα
µας.

Μετά την  άφιξη τους, αρχ ικά τις µετέφεραν  σε οικία
σε περιοχ ή της Αττικής, παρακρατών τας τα ταξιδιωτι-
κά τους έγγραφα και επιτηρών τας πλήρως τις κιν ήσεις
τους, εν ώ στη συν έχ εια µε τη χ ρήση βίας και απειλών
τις εξαν άγκαζαν  ν α απασχ ολούν ται σε κέν τρο διασ-
κέδασης ιδιοκτησίας τους και ν α επιδίδον ται σε ασελ-

γείς πράξεις µε πελάτες, έν αν τι αµοιβής.

Επιπλέον , τα µέλη της οργάν ωσης παρέδιδαν  τις
αλλοδαπές, έν αν τι χ ρηµατικής αµοιβής, σε ιδιοκτήτες
παρόµοιων  καταστηµάτων  και κρυφών  οίκων  αν οχ ής,
στην  Αττική ή σε πόλεις επαρχ ίας.

Χαρακτηριστικό της οργαν ωµέν ης και µεθοδικής τους
δράσης αποτελεί το γεγον ός ότι καν όν ιζαν  τη σύν αψη
εικον ικών  συµφών ων  συµβίωσης µεταξύ των
γυν αικών  και ατόµων  που οι ίδιοι εν τόπιζαν , έν αν τι
αµοιβής. Ακολούθως κατέθεταν  τα σύµφων α σε ∆ηµό-
σιες Οικον οµικές Υπηρεσίες και σε αρµόδιες Υπηρ-
εσίες για την  έκδοση σχ ετικών  αδειών  παραµον ής.

Μάλιστα για την  απόκρυψη της εγκληµατικής τους
δραστηριότητας προέβαιν αν  στην  υποβολή ψευδών
µην ύσεων  σε βάρος γυν αικών , που κατάφερν αν  ν α
διαφεύγουν  από τον  έλεγχ ο τους, επιβάλλον τας σε
άλλες αλλοδαπές που διατηρούσαν  στη σφαίρα επιρρ-
οής τους, ν α καταθέτουν  ως µάρτυρες. Με τον  τρόπο
αυτό επιχ ειρούσαν  ν α καταστήσουν  αν αξιόπιστες τις
εν δεχ όµεν ες καταγγελίες σε βάρος τους.

Από την  έρευν α και την  συν δυαστική διερεύν ηση
της υπόθεσης προέκυψε ότι το τελευταίο εξάµην ο τα
µέλη της οργάν ωσης, είχ αν  προβεί στην  κατ’ επάγγε-
λµα γεν ετήσια εκµετάλλευση και προαγωγή στην  πορ-
ν εία τουλάχ ιστον  (25) γυν αικών , µέσω κέν τρων  διασ-
κέδασης και κρυφών  οίκων  αν οχ ής.

Κατά τις έρευν ες που πραγµατοποιήθηκαν  βρέθη-
καν  και κατασχ έθηκαν  χ ρηµατικά ποσά, (2)
αυτοκίν ητα, κιν ητά τηλέφων α, πλήθος εγγράφων  σχ ε-
τικών  µε τη σύν αψη εικον ικών  γάµων , βεβαιώσεις
κατάθεσης αιτήσεων  για την  έκδοση αδειών  διαµον ής
και ιδιόχ ειρές σηµειώσεις.

Οι συλληφθέν τες, µε τις δικογραφίες που
σχ ηµατίστηκαν  σε βάρος τους, οδηγήθηκαν  στις αρµό-
διες Εισαγγελικές Αρχ ές, εν ώ οι έρευν ες συν εχ ίζον ται
στο πλαίσιο της διεθν ούς αστυν οµικής συν εργασίας,
προκειµέν ου ν α διερευν ηθεί όλο το εύρος της εγκληµα-
τικής δραστηριότητας της οργάν ωσης.
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Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρό-
κειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 19-7-2018 και

ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργός). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών 1ης, 2ης, 3ης και 4ης

Συνεδρίασης έτους 2018 του Περιφερειακού Συµβου-
λίου Αττικής

2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµ-
µατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης
και Τηλεθέρµανσης Λαυρεωτικής (∆.Ε.Υ.Α.Τ.Η.Λ.) για
την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση
τµηµάτων δικτύων ύδρευσης οικισµών Κερατέας, Αγ.
Γεωργίου και Αρι του ∆ήµου Λαυρεωτικής» συνολικού
προϋπολογισµού 3.240.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβα-
νοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
3. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής

σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιερού
Ναού Αγίου ∆ηµητρίου Κερατέας για την υλοποίηση του
έργου µε τίτλο: «Επισκευή των όψεων του Ιερού Ναού
Αγίου ∆ηµητρίου Κερατέας και διαµόρφωση του περι-
βάλλοντα χώρου» συνολικού προϋπολογισµού
495.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµ-

µατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Φυλής για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«Βρεφονηπιακός σταθµός ολοκληρωµένης φροντίδας
στο Κ.Φ. 116Β θέση Ζαϊτω ∆ηµοτικής Κοινότητας Φυλής
του ∆ήµου Φυλής», συνολικού προϋπολογισµού
2.159.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραµ

µατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του ∆ήµου Σαλαµίνας  για την εκτέλεση του έργου µε

τίτλο: «Συντήρηση-Επισκευή Οδοφωτισµού επί της
Λεωφόρου Αιαντείου ∆ήµου Σαλαµίνας,  συνολικού
προϋπολογισµού 153.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµέ-
νου  Φ.Π.Α. 24%).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
6.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτα-

σης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας
Αττικής και του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αθή-
νας (ΑΣ∆Α) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
7.Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής

σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για την υλοποίηση
της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Αναβάθµιση περι-
βάλλοντα χώρου Κατρακείου Θεάτρου ∆ήµου Νίκαιας –
Αγ. Ιωάννη Ρέντη» συνολικού προϋπολογισµού
399.566,44€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
8.Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Αστικής

µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «∆ίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
9.Καθορισµός ειδικοτήτων για την  πρόσληψη προ-

σωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµέ-
νου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών στο πλαίσιο του
προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
για το έτος 2018.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αθανασιάδης)
10.Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ.

464 / 2017 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής αναφορικά µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτο-
υργίας του Πολυκαναλικού Συστήµατος Εξυπηρέτησης
Πολιτών κι Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αθανασιάδης)

Στην επόµενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
ΈΈγγκκρριισσηη  ππρροογγρρααµµµµααττιικκήήςς  σσύύµµββαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή
ττοουυ  έέρργγοουυ::  ««ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκόόςς  σσττααθθµµόόςς  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηηςς

φφρροοννττίίδδααςς  σσττηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΦΦυυλλήήςς»»  

ΜΕΝΙ∆Ι: Προσωρινές τροποποιήσεις
λεωφορειακών γραµµών

Τ
ην  προσωριν ή τροποποίηση  των  λεωφορει-
ακών  γραµµών  725 (ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ)-
ΘΡΑΚΟΜ/∆ΟΝΕΣ (ΑΡΙΣΤΟΤ.)) και 726

(ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ)-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ
(ΒΟΥΝΟ) για την  Τρίτη 17 και την  Τετάρτη 18 ιου-
λίου, αν ακοίν ωσε ο ΟΑΣΑ, λόγω εργασιών  επί της
δεξιάς λωρίδας µε κατεύθυν ση προς Αχ αρν αί
(Μεσον ύχ ι) της οδού Μεγάλου Αλεξάν δρου (µεταξύ
των  κάθετων  οδών  Ορφέως και ∆ηµοκρίτου).

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής
γραµµής 725 (προς Αχ αρν αί-Μεσον ύχ ι)

Από Ορφέως, δεξιά Πλ. Αριστοτέλους, κυκλικά την
Πλ. Αριστοτέλους, δεξιά ∆ηµοκρίτου, δεξιά Μεγάλου
Αλεξάν δρου και συν έχ εια όπως η εγκεκριµέν η διαδρ-
οµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής
γραµµής 726 (προς Αχ αρν αί-Μεσον ύχ ι)

Από Μεγάλου Αλεξάν δρου, δεξιά Ορφέως, δεξιά Πλ.
Αριστοτέλους, κυκλικά την  Πλ. Αριστοτέλους, δεξιά
∆ηµοκρίτου, δεξιά Μεγάλου Αλεξάν δρου και συν έχ εια
όπως η εγκεκριµέν η διαδροµή.

Σηµείωση: Στα τµήµατα των  τροποποιηµέν ων  δια-
δροµών , τα λεωφορεία θα κάν ουν  στάση στις
υπάρχ ουσες στάσεις των  άλλων  γραµµών .

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ αν ακοίν ωσε  την  προσωριν ή
τροποποίηση των  λεωφορειακών  γραµµών  504
(ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ-ΣΙ∆. ΣΤ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ-
ΚΗΦΙΣΙΑ) και 726 (ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ)-
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ)), λόγω εργασιών  επί
της δεξιάς λωρίδας µε κατεύθυν ση προς Θρακοµα-
κεδόν ες (Βουν ό) της οδού Μεγάλου Αλεξάν δρου
(µεταξύ των  κάθετων  οδών  Πρωταγόρα και Ορφέως)
του ∆ήµου Αχ αρν ών , για τη ∆ευτέρα 16.07.2018, ως
εξής:

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής
γραµµής 504 (προς Θρακοµακεδόν ες)

Από Ορφέως, συν έχ εια Ορφέως, δεξιά Πλ. Αριστο-
τέλους, δεξιά Πρωταγόρα, αριστερά Μεγάλου Αλεξάν -
δρου, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Πλ. Αριστοτέλους
(αφετηρία).

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής
γραµµής 726 (προς Θρακοµακεδόν ες-Βουν ό)

Από Μεγάλου Αλεξάν δρου, αριστερά Ορφέως, δεξιά
Πλ. Αριστοτέλους, κυκλικά την  Πλ. Αριστοτέλους,
δεξιά Πρωταγόρα, αριστερά Μεγάλου Αλεξάν δρου και
συν έχ εια όπως η εγκεκριµέν η διαδροµή.

Σηµείωση:

1. Στα τµήµατα των  τροποποιηµέν ων  διαδροµών ,
τα λεωφορεία θα κάν ουν  στάση στις υπάρχ ουσες
στάσεις των  άλλων  γραµµών .

2. Επιπλέον , ιδρύεται η παρακάτω προσωριν ή
στάση: επί της οδού Πρωταγόρα στη διαδροµή των
λεωφορειακών  γραµµών  504 (προς Θρακοµακεδόν ες)
και 726 (προς Θρακοµακεδόν ες-Βουν ό): Στάση Ηφαι-
στίων ος, µεταξύ των  οδών  Παρµεν ίων ος και Ηφαι-
στίων ος.

ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΑΤΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ 
Με µεγάλη επιτυχία, συµµετοχή και µεράκι, ολοκληρώθη-

κε ο εκτος χρόνος λειτουργίας του Αττικού Σχολείου
Αρχαίου ∆ράµατος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017 µε
εργαστήρια και σεµινάρια στο χώρο Τέχνης Baumstrasse,
επικεντρωµένα τη φετινή χρονιά στον µεγάλο τραγικό ποιη-
τή Αισχύλο.
Το Αττικό Σχολείο υποδέχθηκε 38 καινούριους σπουδα-

στές από την Ελλάδα, 2 από την Κίνα και έναν από το New
Jersey της Αµερικής.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
(Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-

ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντι-
κειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων,
Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα
και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότ-
ητα εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του
τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνι-
κές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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∆∆ωωρρεεάάνν  ψψηηφφιιαακκέέςς  ΜΜαασσττοογγρρααφφίίεεςς  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν
Η Πράσινη Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας εγκαταστάθηκε στο

∆ηµαρχείο  (11-12 Ιουλίου 2018) και στο Ολυµπιακό Χωριό (13-14 Ιουλίου 2018), προσφέροντας δωρεάν
έλεγχο Ελέγχου σε πάνω από 150 γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 

Μ
εγάλη συµµετοχ ή σηµείωσε η κοιν ων ική δράση δωρεάν  Μαστογραφικού
Ελέγχ ου για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού στον  ∆ήµο Αχ αρν ών , η οποία
ξεκίν ησε την  Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 14 Ιου-

λίου 2018. Η συγκεκριµέν η κοιν ων ική δράση, εν τάσσεται στο πλαίσιο του Προγράµ-
µατος "Ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγν ωσης του καρκίν ου µαστού", της Ελλην ι-
κής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας και υλοποιήθηκε µε τη συν εργασία της ∆ιεύθυν σης Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχ αρν ών  και µε χ ορηγό την  εταιρεία ESSITY και τα
προϊόν τα ΤΕΝΑ. 

Η Πράσιν η Κιν ητή Μον άδα Μαστογράφου της Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας
εγκαταστάθηκε στο ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών  (11-12 Ιουλίου 2018) και στο Ολυµπιακό
Χωριό (13-14 Ιουλίου 2018), προσφέρον τας δωρεάν  Μαστογραφικό Ελέγχ ου σε πάν ω
από 150 γυν αίκες που αν ήκουν  σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών . 

Ο Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Γιώργος Σταύρου
επισκέφθηκε τον  χ ώρο που είχ ε εγκατασταθεί η Πράσιν η Κιν ητή Μον άδα Μαστο-
γράφου στο προαύλιο του ∆ηµαρχ είου και ευχ αρίστησε γιατρούς, ν οσηλευτές και
εκπροσώπους της Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας. Εν ηµερώθηκε επίσης για τη διαδικασία της εξέτασης αλλά και για την  πορεία υλοποίησης του προγράµµατος "Ευαι-
σθητοποίησης και έγκαιρης διάγν ωσης του καρκίν ου µαστού", αν αφέρον τας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και οι εργαζόµεν οι στη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών , έχ ουν  την  επιθυµία της περαιτέρω συν εργασίας µε την  Ελλην ική Αν τικαρκιν ική Εταιρεία για την  προώθηση και αν άδειξη δράσεων  προληπτικής ιατρικής στον  ∆ήµο
Αχ αρν ών . 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός τόν ισε σε δήλωσή του ότι: "Η προσπάθεια της Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας σε συν εργασία µε τον  ∆ήµο Αχ αρν ών
και την  υποστήριξη των  χ ορηγών , λειτουργούν  δραστικά και αποτελεσµατικά, στον  περιορισµό και την  πρόληψη της συχ ν ότερης κακοήθειας που εµφαν ίζεται στις γυν αίκες
της χ ώρας µας. 

Η συγκεκριµέν η δράση, λαµβάν ει ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις κοιν ων ικής συν εισφοράς, καθώς απευθύν εται σε γυν αίκες που αν ήκουν  σε ευπαθείς οµάδες πληθυ-
σµού και που δεν  έχ ουν  πρόσβαση σε πρωτοβάθµια ιατρική φρον τίδα. Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  δηλών ει παρών  και πάν τα διαθέσιµος σε συν εργασίες και συν έργειες, που
έχ ουν  σαν  στόχ ο ν α προάγουν  και ν α προστατεύσουν  τη ∆ηµόσια Υγεία".

Συνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις η
Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών

Σ
υνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις που είχε εξαγ-
γείλει η Πανελλήν ια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών από
την Τετάρτη 11 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 20 Ιου-

λίου 2018 για το προσωπικό των ΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ.
Οι απεργίες αναµένεται να
επηρεάσουν τα δροµολόγια της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε όλη την Ελλάδα,
συµπεριλαµβανοµένου του
Προαστιακού της Αθήνας. Οι
κινητοποιήσεις θα πραγµατο-
ποιηθούν ως εξής:
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018: Στά-
σεις εργασίας µεταξύ 5:00 π.µ.
– 8:00 π.µ., 13:00 – 16:00 και
21:00 – 00:00
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018: 24ωρη απεργία (από 00:00 έως
24:00)
Αιτία των απεργιακών κινητοποιήσεων, σύµφωνα µε την
ΠΟΣ, είναι η «γεν ικότερη κατάσταση ιδιωτικοποίησης –
εκποίησης και διάλυσης του Σιδηρόδροµου µε εργαζόµενους
χωρίς δικαιώµατα καθόσον αδυνατούν να υπάρξουν Συλλο-
γικές Συµβάσεις Εργασίας τόσο στον ΟΣΕ όσο και στην
ΕΕΣΣΤΥ»
Τα υπόλοιπα µέσα αναµένεται να κινούνται κανον ικά.
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«Σε συνέχεια της από 22 Απριλίου επίσκεψης του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη
στο ∆ήµο Αχαρνών και κατόπιν της σχετικής παρέµβα-
σής µας, πραγµατοποιήθηκε στις 10/07/2018 εποικο-
δοµητική συνάντηση των εκπροσώπων του «Συλλόγου
κατά της Εγκληµατικότητας και των Ναρκωτικών στο
∆ήµο Αχαρνών» µε τον κο Σπίρτζη και τους συνεργάτες
του.

Από τη συνάντηση έγινε κατανοητό ότι δεν είχε γίνει
αναλυτική ενηµέρωση του υπουργού για το θέµα του
10ου σχολείου Αυλίζας και την κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει τόσο το ίδιο το κτίριο όσο και η ευρύτερη
περιοχή. Για το λόγο αυτό, ζήτησε προθεσµία µίας εβδο-
µάδας για τη διερεύνηση των ενεργειών που απαιτούνται
ώστε να υπάρξει λύση, σε συνδυασµό πάντα µε την
πρόταση του Συλλόγου και το αίτηµα των πολιτών για
στέγαση σε αυτό αστυνοµικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε
το Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Αχαρνών
και της ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, κατόπιν αιτήµατός µας, ο κος Σπίρτζης ζήτησε
την άµεση ενεργοποίηση των συνεργατών του για τη διά-
νοιξη της οδού Μόρνου και τη σύνδεσή της µε τη Λεωφ-
όρο ∆ηµοκρατίας, ώστε να διευκολυνθεί η µετακίνηση
και η πρόσβαση στην περιοχή κυρίως της Αυλίζας και
του Αγ. ∆ηµητρίου.

Στα σχέδια του Υπουρ-
γείου είναι α) η δηµιουργία
αφετηρίας ΜΜΜ στην δια-
σταύρωση των οδών Μόρ-
νου και Λεωφ. ∆ηµοκρατίας,
β) η ολοκλήρωση του έργου
της υπογειοποίησης του
ρέµατος της Εσχατιάς και η
διαµόρφωση του χώρου, γ)
η αστυνόµευση των µέσων
µεταφοράς και δ) η εγκατά-
σταση εκπαιδευτικών δοµών
για την αναβάθµιση περ-
ιοχών του ∆ήµου Αχαρνών.

Επιπλέον, ο Υπουργός
συµφώνησε µε την πρότασή
µας για την επιτακτική ανάγκη συνολικής αντιµετώπισης
της εγκληµατικότητας σε όλα τα επίπεδα από τα συνα-
ρµόδια υπουργεία υπό την επίβλεψη ενός συντονιστικού
οργάνου της κυβέρνησης.

Άποψή µας είναι ότι εάν όλα αυτά τα χρόνια, οι δηµο-
τικές παρατάξεις και ο εκάστοτε ∆ήµαρχος ενεργούσαν
από κοινού, µε επιµονή και συντονισµένη προσπάθεια,
όπως ο Σύλλογος µας, τότε τα αποτελέσµατα θα ήταν
απτά, µε οποιονδήποτε κυβερνητικό σχηµατισµό.

Τέλος, αν η σηµερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προη-
γούµενες, λάµβαναν σοβαρά υπόψη τον ενεργό πολίτη,
που οργανωµένα και µε προτάσεις δίνει λύσεις στα
καυτά προβλήµατα, τότε οι τοπικές κοινωνίες δεν θα
θρηνούσαν θύµατα και µάλιστα µικρά παιδιά.

«Κάλλιον το προλαµβάνειν παρά το θεραπεύειν»
(Ιπποκράτης).

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  έέκκθθεεσσηη  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  έέκκθθεεσσηη  
γγιιαα  τταα  ννααρρκκωωττιικκάά::  γγιιαα  τταα  ννααρρκκωωττιικκάά::  
Οι ουσίες, οι χρήστες και οι ανησυχητικές 
τάσεις - Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Στοιχεία για τις ναρκωτικές ουσίες που διακι-
νούνται και χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη,
αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, παρουσιάζον-

ται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακο-
λούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (EMCDDA).

Γενικότερα, διαπιστώνεται πως η διαθεσιµότητα ναρ-
κωτικών συνολικά είναι υψηλή στην Ευρώπη, ενώ µάλι-
στα σε ορισµένες περιοχές φαίνεται να αυξάνεται.

Μεταξύ άλλων, ο οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτι-
κά καταγράφει αυξηµένη διαθεσιµότητα κοκαΐνης στην
Ευρώπη, και τονίζει πως αυτή η εξέλιξη συντελείται στο
πλαίσιο µιας δυναµικής αγοράς ναρκωτικών, η οποία
είναι σε θέση να προσαρµόζεται ταχύτατα στα µέτρα
ελέγχου. 

Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, στην
Ευρώπη (ΕΕ-28, Τουρκία και Νορβηγία), καταγράφηκαν
περισσότερες από 1 εκατοµµύριο κατασχέσεις παρά-
νοµων ναρκωτικών ουσιών το 2016. Περισσότεροι από
92 εκατοµµύρια ενήλικες στην ΕΕ (ηλικίας 15–64 ετών)
έχουν κάνει χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας στη ζωή
τους, ενώ εκτιµάται ότι 1,3 εκατοµµύρια άτοµα υποβ-
λήθηκαν σε θεραπεία για χρήση παράνοµων ουσιών το
2016 (ΕΕ-28).

Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Ειδικότερα για την Ελλάδα, η έκθεση διαπιστώνει πως

η κάνναβη είναι η πιο ευρέως διαδεδοµένη παράνοµη
ουσία στον ενήλικο πληθυσµό της Ελλάδας (ηλικίας 18-
65 ετών), ενώ τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν µια ελαφ-
ρώς αυξανόµενη τάση από το 2004. Η χρήση αµφετα-
µινών, κοκαΐνης και MDMA («ecstasy») παραµένει σε
χαµηλά επίπεδα.

Στατιστικά για την Ελλάδα.

Επίσης, η Αθήνα συµµετέχει σε µία ευρωπαϊκή µελέτη
σχετικά µε τα κατάλοιπα ουσιών στα αστικά λύµατα. Τα
κατάλοιπα κοκαΐνης και MDMA που εντοπίστηκαν,
δείχνουν ότι η χρήση αυτών των ουσιών ήταν υψηλότε-
ρη τα Σαββατοκύριακα από ό,τι τις υπόλοιπες ηµέρες
της εβδοµάδας, το 2017.

Γενικότερα όµως, τα επίπεδα όσον αφορά στα κατά-
λοιπα από αµφεταµίνες και MDMA ήταν χαµηλά,
γεγονός που υποδεικνύει την περιορισµένη χρήση τους
στην Αθήνα.

Χρήση MDMA από άτοµα ηλικίας 15-34 ετών.
Υπογραµµίζονται τα στοιχεία για την Ελλάδα.

Μείωση καταγράφηκε στα επίπεδα των ναρκωτικών
και των καταλοίπων τους κατά το διάστηµα 2014-2017,
που αντικατοπτρίζει µία πιθανή µείωση της χρήσης
τους, αν και το 2017 παρατηρήθηκε µικρή αύξηση στα
κατάλοιπα κοκαΐνης και µεθαµφεταµίνης.

Η χρήση ναρκωτικών υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα
αφορά κατά βάση ενέσεις οπιοειδών, κυρίως ηρωίνης.
Υπολογίζεται ότι οι χρήστες ηρωίνης υψηλού κινδύνου
το 2016 ήταν περίπου 17.000 (2,46 ανά 1.000 ενήλικες).
Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν πως ο εκτιµώµενος
αριθµός χρηστών ηρωίνης υψηλού κινδύνου έχει µειωθ-
εί από το 2010, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση τα
τελευταία χρόνια.

Χρήση ουσιών από µαθητές στην Ελλάδα.

Πληροφορίες για τη χρήση ναρκωτικών από µαθητές
15 και 16 ετών παρέχονται από την έρευνα στον σχο-
λικό πληθυσµό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
(ESPAD), που πραγµατοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια
στην Ελλάδα (η τελευταία έγινε το 2015). Οι µακροπρ

όθεσµες τάσεις δείχνουν µια τάση αύξηση της χρήσης
κάνναβης από τους µαθητές, από το 2007, παρότι το
2015 το σχετικό ποσοστό στην Ελλάδα ήταν χαµηλότε-
ρο από τον µέσο όρο των χωρών που ερευνώνται. 

Επίσης καταγράφεται µεγάλη κατανάλωση αλκοόλ
από τους µαθητές.  

Χρήστες ηρωίνης σε θεραπεία στην Ελλάδα.

Η χρήση ηρωίνης είναι η βασικότερη αιτία για να
αναζητήσει κάποιος εξειδικευµένη θεραπεία στην Ελλά-
δα. Ωστόσο, ο αριθµός των ατόµων που άρχισαν θερα-
πεία για πρώτη φορά κυρίως λόγω χρήσης ηρωίνης έχει
µειωθεί κατά το ήµισυ τα τελευταία χρόνια, ενώ ο
αριθµός εκείνων που αναζητούν θεραπεία σχετικά µε τη
χρήση κάνναβης έχει αυξηθεί.

Χρήστες κοκαΐνης σε θεραπεία στην Ελλάδα.

Περίπου 1 στα 10 άτοµα που κάνουν θεραπεία είναι
γυναίκες. Ωστόσο, η αναλογία στη θεραπεία ποικίλλει
ανάλογα µε τον τύπο της ουσίας και του προγράµµατος.

Χρήστες κάνναβης σε θεραπεία στην Ελλάδα.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια, η ένεση ως κύριος τρό-
πος χρήσης ηρωίνης µειώθηκε από περίπου 40% το
2006 σε λιγότερο από 30% το 2016.

Τέλος, τα στατιστικά δείχνουν πως το 2016
κατασχέθηκαν στην Ελλάδα 166,1 κιλά κοκαΐνης,
12.863,1 κιλά κάνναβη και 155 κιλά ρητίνη κάνναβης,
9.522 χάπια MDMA και 219,2 κιλά ηρωίνης.

Κοκαΐνη: Αυξηµένη διαθεσιµότητα στην Ευρώπη
και µέγιστη καθαρότητα σε µια δεκαετία

Γενικότερα στην Ευρώπη, η πιο ευρέως διαδεδοµένη
παράνοµη διεγερτική ουσία είναι η κοκαΐνη. Περίπου

2,3 εκατοµµύρια νεαροί ενήλικες (ηλικίας 15–34 ετών)
έχουν κάνει χρήση της ουσίας κατά τη διάρκεια του
τελευταίου έτους (ΕΕ-28).

Με βάση τις ενδείξεις ότι αυξάνεται η καλλιέργεια
κόκας και η παραγωγή κοκαΐνης στη Λατινική Αµερική, η
ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η αγορά κοκαΐνης της
Ευρώπης είναι σε άνθηση, ενώ οι δείκτες υποδηλώνουν
πλέον ότι αυξάνεται η διαθεσιµότητα της εν λόγω ουσίας
σε διάφορες χώρες.

««««ΣΣΣΣύύύύλλλλλλλλοοοογγγγοοοοςςςς    κκκκααααττττάάάά    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕγγγγκκκκλλλληηηηµµµµααααττττιιιικκκκόόόόττττηηηηττττααααςςςς    κκκκααααιιιι     ττττωωωωνννν    
ΝΝΝΝααααρρρρκκκκωωωωττττιιιικκκκώώώώνννν    σσσσττττοοοο    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοο    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννώώώώνννν»»»»    

ΣΣυυννάάννττηησσηη  µµεε  ττοονν  ΧΧρρήήσσττοο  ΣΣππίίρρττζζηη..  ΟΟ  υυπποουυρργγόόςς  ζζήήττηησσεε  ππρροοθθεεσσµµίίαα  µµίίααςς  
εεββδδοοµµάάδδααςς  γγιιαα  ττηη  δδιιεερρεεύύννηησσηη  ττοουυ  θθέέµµααττοοςς  ττοουυ  1100οουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  ΑΑχχααρρννώώνν  κκααιι

ζζήήττηησσεε  ττηηνν  άάµµεεσσηη  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  γγιιαα  ττηη  δδιιάάννοοιιξξηη  ττηηςς  οοδδοούύ  ΜΜόόρρννοουυ..
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Νέο «παράθυρο» για λύση στα προβλήµα-
τα δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και
επιτηδευµατιών που επιθυµούν την έντα-

ξή τους στον εξωδικαστικό µηχανισµό, δίνει η κοινή
απόφαση των υπουργών Οικονοµίας, Εργασίας και
Οικονοµικών, που διορθώνει στρεβλώσεις του
ισχύοντος καθεστώτος.

Ειδικότερα, µε την εν λόγω απόφαση, ανοίγει ο
δρόµος για ένταξη στον εξωδικαστικό µηχανισµό και
των χρεών που δηµιουργήθηκαν έως τις 31 ∆εκεµ-
βρίου του 2017, αφού οι οφειλέτες εκκρεµών αιτή-
σεων µπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της
αίτησης και την επανυποβολή αυτής, προκειµένου να
συµπεριληφθούν οφειλές οι οποίες καθίστανται επι-
δεκτικές ρύθµισης.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι µε την ίδια
απόφαση δίδεται µια δεύτερη ευκαιρία στους
αιτούντες ένταξης στον εξωδικαστικό µηχανισµό και
αναδιάρθρωσης των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους,
αφού τους παρέχει τη δυνατότητα να διορθώσουν και
να συµπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν
υποβάλει για ένταξή τους στον Μηχανισµό.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας «Ναυ-
τεµπορική» στο πλαίσιο εξάλλου αυτό καθορίζονται
και νέες προθεσµίες για την ολοκλήρωση ελέγχου
πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών
εγγράφων από τον συντονιστή, ενώ δίνεται η
δυνατότητα διαγραφής και επανυποβολής της
αίτησης.

Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, τα
εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή ο οφειλέτης, οι συµµε-
τέχοντες πιστωτές και ο εµπειρογνώµονας, µπορούν
να υποβάλουν αίτηµα παράτασης της προβλεπό-
µενης από τον νόµο προθεσµίας.

Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, η οποία
αναµένεται να δηµοσιευτεί το αµέσως προσεχές διά-
στηµα στην «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» ώστε
να ξεκινήσει η ισχύς της, ρυθµίζει ουσιαστικά διαδικα-
στικά θέµατα, προκειµένου να διευκολυνθούν οι οφει-
λέτες που θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό
µηχανισµό ρύθµισης οφειλών.

Όπως γράφει η «Ναυτεµπορική» σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ, οι οφειλέτες εκκρεµών
αιτήσεων έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν και να
συµπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υπο-
βάλλει για ένταξή τους στον Μηχανισµό ή µπορούν
να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επαν-
υποβολή της, προκειµένου να συµπεριληφθούν
οφειλές που δηµιουργήθηκαν το 2017.

Με βάση το σχέδιο της ΚΥΑ ρυθµίζονται τα
παρακάτω θέµατα:

Συµπλήρωση στοιχείων – διόρθωση σφαλµάτων
Τα στοιχεία της αίτησης µπορούν να συµπληρωθ-

ούν εφόσον σχετική έλλειψη διαπιστωθεί από τον
οφειλέτη, τον συντονιστή ή συµµετέχοντα πιστωτή,
µέχρι την ολοκλήρωση της προθεσµίας της.

Για τη σχετική έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από
τον οφειλέτη ή συµµετέχοντα πιστωτή, ενηµερώνεται
ο συντονιστής, ο οποίος τάσσει προθεσµία 10 ηµε-
ρών για τη συµπλήρωση της έλλειψης από τον
υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε µη

συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθ-
εσµία ορίζεται σε 20 ηµέρες.

Με την ίδια διαδικασία και εντός της
ίδιας προθεσµίας µπορεί να γίνει διόρθω-
ση τυχόν σφαλµάτων της αίτησης που
εντοπίζονται από τον οφειλέτη, τον συντο-
νιστή ή συµµετέχοντα πιστωτή.

∆ιαδικασία εξέτασης αιτηµάτων
παράτασης

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο της
διαδικασίας διαπραγµάτευσης, τα
εµπλεκόµενα µέρη (οφειλέτης, συµµε-
τέχοντες πιστωτές, εµπειρογνώµονας)
µπορούν να υποβάλουν αίτηµα παράτα-
σης της προβλεπόµενης από το νόµο
προθεσµίας. Το αίτηµα περιλαµβάνει:

α) τη συγκεκριµένη ενέργεια για την προθεσµία
της οποίας ζητείται παράταση.

β) τον χρόνο παράτασης, και
γ) την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέ-

πει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγρα-
φα.

∆υνατότητα διαγραφής της αίτησης και επαν-
υποβολής της

Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και µέχρι την
κατάθεση των αντιπροτάσεων από τους πιστωτές,
διαπιστωθεί ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή
σφάλµατα, τα οποία κατά τον χρόνο διαπίστωσής
τους δεν µπορούν να διορθωθούν µε εισαγωγή των
στοιχείων ή/και τροποποίηση αυτών στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρµα εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης
οφειλών, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού του
αιτήµατος προς την Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, έχει τη δυνατότητα διαγραφής της
αίτησής του µε ταυτόχρονη επανυποβολή της στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα.

Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την
απώλεια των βασικών στοιχείων του αιτούντος
(ΑΦΜ, επωνυµία, διεύθυνση) τα οποία εξακολουθ-
ούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, ούτε
του µοναδικού αριθµού που έχει λάβει η αίτηση, ο
οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και µετά
την επανυποβολή αυτής.

Ο συντονιστής, µόλις λάβει γνώση των ελλείψεων
ή σφαλµάτων, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να προ-
βεί στη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδι-
κασίας, ενηµερώνει τον οφειλέτη, µε κοινοποίηση
στους πιστωτές, για την ύπαρξη των ως άνω
ελλείψεων ή σφαλµάτων, και καλεί τον οφειλέτη να
προβεί εντός 10 ηµερών στην αποστολή αιτήµατος
διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της.

Ο οφειλέτης πρέπει εντός της άνω προθεσµίας να
υποβάλει σχετικό γραπτό αίτηµα στην ΕΓ∆ΙΧ, η
οποία εκδίδει απόφαση περί της µη ύπαρξης
δυνατότητας διόρθωσης του σφάλµατος ή/και των
ελλείψεων µε άλλον τρόπο και αποφασίζει τη διαγρ-
αφή της αίτησης και επανυποβολή της, δύναται δε να
τάξει, κατά την εύλογη κρίση της, προθεσµία στον
οφειλέτη για τη διαγραφή και επανυποβολή της.

Με την ίδια διαδικασία οι οφειλέτες εκκρεµών αιτή-
σεων µπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της
αίτησης και την επανυποβολή αυτής, προκειµένου να
συµπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επι-
δεκτικές ρύθµισης, δηλαδή οφειλές που γεννήθηκαν
έως την 31η ∆εκεµβρίου του 2017.

Σε περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής της
αίτησης η διαδικασία επανεκκινείται µε τον εκ νέου
έλεγχο της πληρότητας της αίτησης από τον συντονι-
στή.

Νέες προθεσµίες

Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης
και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονι-
στή διενεργείται εντός 10 ηµερών από την αποδοχή
του διορισµού του. Ο έλεγχος του απαιτούµενου
ποσοστού της απαρτίας των συµµετεχόντων
πιστωτών ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός
5 ηµερών από τη λήξη της 10ήµερης προθεσµίας
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστω-
τές.

Η προθεσµία πρόσκλησης των συµµετεχόντων
πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης
ρύθµισης του οφειλέτη ορίζεται σε 5 ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιπροτάσεων. Για
τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονι-
στή ορίζεται προθεσµία 10 ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας ψηφοφορίας.

Προθεσµία για την υποβολή πρόσθετων
στοιχείων

Η προθεσµία υποβολής των πρόσθετων δικαιο-
λογητικών ορίζεται σε 5 ηµέρες από την υποβολή του
σχετικού αιτήµατος προς τον οφειλέτη από το συµµε-
τέχοντα πιστωτή. Η άρνηση του οφειλέτη να τα
προσκοµίσει, σε περίπτωση που αυτά ζητούνται από
συµµετέχοντα πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό
συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη µικρότερο
του 25%, δύναται να εκφραστεί εντός της πενθήµερ-
ης αυτής προθεσµίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας, και εφόσον αποφ-
ασίσει την προσκόµιση η πλειοψηφία 60% των

πιστωτών, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσµία
προσκόµισης 5 ηµερών από τη γνωστοποίηση σε
αυτόν της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας,
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σε περίπτωση
νέας άρνησης του οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται
περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσ-
σει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός 10
ηµερών από την άρνηση του οφειλέτη.

Εκκρεµείς αιτήσεις και παραίτηση οφειλέτη

Ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδι-
κασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για
την επίτευξη συµφωνίας αναδιάρθρωσης µπορεί να
παραιτηθεί από την εκκρεµή αίτησή του για οποιον-
δήποτε λόγο. Κατόπιν, η ΕΓ∆ΙΧ προβαίνει σε αδρα-
νοποίηση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα,
ωστόσο τα δεδοµένα του οφειλέτη εξακολουθούν να
τηρούνται για 3 έτη.

52 επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τη διαδικασία

Μόνο 52 επιχειρήσεις έχουν ρυθµίσει τις οφειλές
τους µέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισµού στους
πρώτους περίπου 11 µήνες λειτουργίας της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας (3/8/2017-22/6/2018).

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της
πλατφόρµας, τη διαδικασία ρύθµισης ξεκινήσαν
32.086 επιχειρήσεις και από αυτές 6.113 πέρασαν
επιτυχώς την επιλεξιµότητα και υποβλήθηκαν 1.158
αιτήσεις.

Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 355 αφορ-
ούν σε διµερή διαπραγµάτευση και οι 803 σε διαπρ-
αγµάτευση µε πολλαπλούς πιστωτές.

Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 529 επιχειρή-
σεις και για 333 έχει ξεκινήσει η διαπραγµάτευση µε
πολλαπλούς πιστωτές, ενώ για 52 ολοκληρώθηκαν
οι διαδικασίες επιτυχώς και ρύθµισαν τα χρέη τους.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, 12.992 ξεκίνησαν τη διαδικασία,
7.688 πέρασαν την επιλεξιµότητα και έχουν υποβ-
ληθεί 1.309 αιτήσεις ρύθµισης.

Συνεδριάζει αύριο το ∆.Σ. Μεγαρέων
Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Μεγαρέων την
Τετάρτη 18η Ιουλίου και ωρα
20:30. Τα θέµατα της Ηµερήσιας
διάταξης είναι: 

Τροποποίηση του Προγράµµατος
Εκτελεστέων  Έργων  του ∆ήµου,
έτους 2018.

Αν αµόρφωση προϋπολογισµού
∆ήµου οικον οµικού έτους 2018.

Αν αµόρφωση προϋπολογισµού ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ οικον οµικού έτους 2018.
Ορισµός δικαιούχων  ∆ηµοτικών  Συµβούλων , καθορισµός ύψους αποζηµίωσης αν ά

συν εδρίαση και ορισµός διαστηµάτων  καταβολής τους, σύµφων α µε την  ΚΥΑ
11836/17-4-2018 των  Υπ. Εσωτερικών  και Οικον οµικών .

Επιλογή χώρου γα την  διεξαγωγή της ειδικής δηµόσιας συν εδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του Απολογισµού πεπραγµέν ων  της ∆ηµοτικής Αρχής.

Περί αν άληψης δαπάν ης των  λειτουργικών  εξόδων  του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας
Περάµου.

Περί αν άληψης δαπάν ης των  λειτουργικών  εξόδων  του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Περά-
µου.

Περί έγκρισης αιτήµατος για την  υλοποίηση παρεµβάσεων  στο πλαίσιο της Βελτίωσης
Συν θηκών  ∆ιαβίωσης στην  Επιτροπή Προσωριν ής Μετεγκατάστασης Ειδικών  Κοιν ω-
ν ικών  Οµάδων  της παρ. 1  του αρ. 159 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017).

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καν ον ισµού  λειτουργίας Κοιν ων ικού Παν τοπω-
λείου/Παροχής Συσσιτίου

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καν ον ισµού λειτουργίας του Κοιν ων ικού Φαρµακείου
Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλαν όδιου εµπορίου στην  Αργ-

υρώ Κ. Τζεµπελίκου.
Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών  συν δέσεων  αποχέτευσης

ακαθάρτων  Ν. Περάµου».
Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων  της πόλης

των  Μεγάρων  – Έργα Β’ Φάσης».
Αποδοχή των  όρων  του Γ.Ε.Σ για την  ∆ιάν οιξη πεζοδρόµου στην  ν ότια πλευρά της

Σχολής Πυροβολικού στο Στρ/δο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ».

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΞΞΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  
-∆υνατότητα διόρθωσης της αρχικής αίτησης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε

αριθµ. 20ης / 2018
συνεδρίασης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ:. Λήψη απόφασης για
την αντικατάσταση των κυκλο-

φοριακών ρυθµίσεων στον
υφιστάµενο κυκλικό κόµβο των
οδών «Μεγαρίδος - Λ. ∆ηµοκρ-
ατίας - Γεωργίου Παπανδρέου

- Ανδρέα Παπανδρέου».

Αρ. Απόφ.: 368

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 09
Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα  και
ώρα 20:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτι-
κή  δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ` αριθµ.
16846/04-7-2018 έγγραφη πρόσ-
κληση του Προέδρου, κ. Αντώνιου
Νικ. Καραµπούλα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις, του άρθρου 67, του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου παρόντα ήταν  τα

22, απόντα  11   και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
10)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 2 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

  ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος το 10ο θέµα  της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Λήψη απόφασης για την αντικα-
τάσταση των κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στον υφιστάµενο
κυκλικό κόµβο των οδών «Μεγα

ρίδος - Λ. ∆ηµοκρατίας - Γεω-
ργίου Παπανδρέου - Ανδρέα
Παπανδρέου», έθεσε υπόψη των
µελών την υπ’ άριθµ. 16425/29
Ιουνίου 2018 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κου Παναγιώτη Καρ-
αγιαννίδη, η οποία έχει ως εξής:
«Εισηγούµεθα στο ∆ηµοτικό

Συµβούλιο   τη λήψη απόφασης
για την   αντικατάσταση  των
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων   στον
υφιστάµενο κυκλικό  κόµβο επί
των οδών ΄΄Μεγαρίδος΄΄ - ΄΄Λ.
∆ηµοκρατίας΄΄ - ΄΄Γεωργίου
Παπανδρέου΄΄ - ΄΄Ανδρέα Παπαν-
δρέου΄΄ , µε βασικό στόχο την
αύξηση της λειτουργικότητας και
τη βελτίωση της οδικής ασφάλει-
ας επ’ αυτού καθώς  και η  ανα-
βάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτ-
ησης των διερχοµένων  οχηµάτων
στη κυκλική ροή  της κυκλοφορίας
.
Επισυνάπτεται  απόσπασµα

χάρτη  του υφιστάµενου κόµβου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την

προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 16425/29 Ιουνίου

2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών, κου Παναγιώτη Καραγιαν-
νίδη,
Το επισυναπτόµενο απόσπασµα

χάρτη  του υφιστάµενου κόµβου, 
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.

Αντωνίου  Καραµπούλα, 

πέρασε σε ψηφοφο-
ρία, στην οποία, ΥΠΕΡ της
«αντικατάστασης των κυκλοφ-
οριακών ρυθµίσεων στον υφι-
στάµενο κυκλικό κόµβο των
οδών «Μεγαρίδος - Λ. ∆ηµοκρ-
ατίας - Γεωργίου Παπανδρέου -
Ανδρέα Παπανδρέου», τάχθη-
καν είκοσι δύο (22) µέλη του
συµβουλίου και ονοµαστικά οι 

κ.κ.
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

12)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
10)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
15)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 0 ) Μ ΑΥ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
21)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 2 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αντικατάσταση

των κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στον υφιστάµενο
κυκλικό κόµβο των οδών
«Μεγαρίδος - Λ. ∆ηµοκρατίας -
Γεωργίου Παπανδρέου -
Ανδρέα Παπανδρέου, όπως
εµφαίνεται  στο επισυναπτόµε-
νο απόσπασµα χάρτη του υφι-
στάµενου κόµβου.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθµό 368.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Συµβουλές για ασφαλείς 
διακοπές από τη ∆ίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος

Η
∆ι εύθυνση ∆ί ωξης Ηλεκτρονι κού Εγκλήµατος της
Ελληνι κής Αστυνοµί ας, ενηµερώνει  τους πολί τες-χρή-
στες του δι αδι κτύου, γι α την αποφυγή εξαπάτησής τους

κατά τη δι άρκει α των καλοκαι ρι νών δι ακοπών.
Η ∆ι εύθυνση ∆ί ωξης Ηλεκτρονι κού Εγκλήµατος της Ελληνι κής

Αστυνοµί ας, στο πλαί σι ο της προληπτι κής της δράσης, ενηµε-
ρώνει  τους πολί τες γι α την αποφυγή εξαπάτησής τους κατά τη
δι αδι κασί α ηλεκτρονι κών συναλλαγών παντός τύπου, όπως
κρατήσει ς ακτοπλοϊ κών – αεροπορι κών ει σι τηρί ων, ξενο-
δοχεί ων και  ενοι κι άσει ς οχηµάτων, κατά τη δι άρκει α των καλο-
και ρι νών δι ακοπών.

Τι  θα πρέπει  να προσέχουµε γενι κά, κατά τι ς ηλεκτρονι κές
µας συναλλαγές;

· ∆εν πραγµατοποι ούµε τι ς συναλλαγές µας χρησι µο-
ποι ώντας δηµόσι ους υπολογι στές, σε χώρους όπως intern et
cafe, καφετέρι ες και  βι βλι οθήκες. 

Στους χώρους αυτούς, εί ναι  δυνατή η τοποθέτηση – ενεργο-
ποί ηση ει δι κού λογι σµι κού (keyloggers ή spywares) από επι τή-

δει ους, µε αποτέλεσµα να µπορούν να
υποκλαπούν τα προσωπι κά µας δεδοµένα
και  στη συνέχει α να χρησι µοποι ηθούν σε
παράνοµες συναλλαγές.

· Όταν πραγµατοποι ούµε συναλλαγές
από τον υπολογι στή µας, πρέπει  να εί µα-
στε σί γουροι  ότι  έχουµε λάβει  όλα τα
απαραί τητα µέτρα ασφαλεί ας (firewall,
antivirus, antispyware κ.λπ.), τα οποί α πρέ-
πει  να εί ναι  πρόσφατα ενηµερωµένα (
update ).

· Να πραγµατοποι ούµε πάντα τι ς
συναλλαγές µας πληκτρολογώντας οι  ί δι οι
τη δι εύθυνση της αντί στοι χης ι στοσελί δας.
Να µην κάνουµε «κλι κ» πάνω σε συνδέ-
σµους (links) από µηνύµατα ηλεκτρονι κού
ταχυδροµεί ου, καθώς υπάρχει  περί πτω-
ση να εί ναι  απατηλά.

· Να πραγµατοποι ούµε τι ς πληρωµές-
συναλλαγές µας µόνο µέσω ι στοσελί δων που έχουν το ει κονί δι ο
ασφαλεί ας (µί α κλει δαρι ά πάνω αρι στερά στον browser).

· Να επαληθεύουµε ότι  στι ς ι στοσελί δες όπου πληκτρολο-
γούµε τα δεδοµένα µας, αναγράφεται  το πρωτόκολλο HTTPS.

· Πρι ν πραγµατοποι ήσουµε οποι αδήποτε συναλλαγή, µέσω
µι ας ι στοσελί δας, να επι κοι νωνούµε µε το ηλεκτρονι κό κατά-
στηµα ( e - shop ) ή την εται ρί α, προκει µένου να επι βεβαι ώσο-
υµε εάν θα λάβουµε απάντηση και  αν υφί σταται  – λει τουργεί  η
επι χεί ρηση.

· Πάντα να δι ατηρούµε στον υπολογι στή µας ή να εκτυπώνο-
υµε τι ς αποδεί ξει ς από τι ς συγκεκρι µένες συναλλαγές.

· Να εί µαστε βέβαι οι  ότι  οι  κωδι κοί  µας, οι  αρι θµοί  των
καρτών µας (χρεωστι κών-πι στωτι κών) και  άλλα προσωπι κά
στοι χεί α µας, εί ναι  δι ασφαλι σµένα επαρκώς, ώστε να µη µπο-
ρεί  κάποι ος να τα υποκλέψει  ή να τα αποµνηµονεύσει .

· Να φροντί ζουµε να αλλάζουµε τους κωδι κούς µας σε τακτά
χρονι κά δι αστήµατα και  αυτοί  να αποτελούνται  από συνδυασµό
µι κρών και  κεφαλαί ων γραµµάτων, αρι θµούς και  σύµβολα.

· Προτεί νεται  η χρήση προπληρωµένης κάρτας, γι α την
πραγµατοποί ηση των αντί στοι χων συναλλαγών. Με αυτόν τον
τρόπο, ελαχι στοποι εί ται  η πι θανότητα γι α µεγαλύτερη
απώλει α χρηµάτων από την υποτι θέµενη τι µή µι ας απατηλής
κράτησης/συναλλαγής.

Τι  θα πρέπει  να προσέχουµε στι ς συναλλαγές µας αναφορ-
ι κά µε κρατήσει ς;

· ∆εν πληρώνουµε προκαταβολι κά σε εται ρί α, τουρι στι κό
γραφεί ο ή οποι αδήποτε άλλη επι χεί ρηση µε παρεµφερές
αντι κεί µενο, την οποί α δε γνωρί ζουµε.

· Να αναζητούµε πληροφορί ες και  σχετι κές αναρτήσει ς, γι α
το πώς το δι αδι κτυακό κατάστηµα δι αχει ρί ζεται  τυχόν παρά-
πονα πελατών του.

· Να ζητάµε την αυθεντι κή απόδει ξη ή γραπτή απόδει ξη αγο-
ράς.

· Να προσέχουµε, ι δι αι τέρως, όταν η προσφορά φαί νεται
πολύ καλή γι α να εί ναι  αληθι νή και  το άλλο µέρος ασκεί
συνεχώς πί εση γι α την ολοκλήρωση της αγοραπωλησί ας.

Πώς να προστατεύσουµε τι ς συναλλαγές µας µέσω κι νητού
τηλεφώνου;

· Να δι ατηρούµε το λογι σµι κό προστασί ας του κι νητού µας
τηλεφώνου επι και ροποι ηµένο και  όλες τι ς συσκευές που
συνδέονται  µε αυτό προφυλαγµένες από κακόβουλες επι θέσει ς
και  ι ούς.

· Να χρησι µοποι ούµε «ι σχυρό» κωδι κό, προκει µένου να
κλει δώνει  τη συσκευή του κι νητού µας τηλεφώνου.

· Πρι ν προχωρήσουµε στην εγκατάσταση σχετι κών εφαρ-
µογών, να τι ς µελετάµε µε ι δι αί τερη προσοχή.

· Να εί µαστε ι δι αί τερα προσεκτι κοί  µε τα Wi-Fi Hotspot
δί κτυα, στα οποί α συνδεόµαστε µε το κι νητό µας τηλέφωνο.

· Σε περί πτωση που γι νόµαστε αποδέκτες µηνυµάτων από
άγνωστο αποστολέα, να µην ανταποκρι νόµαστε.

Οι  πολί τες µπορούν σε κάθε περί πτωση να επι κοι νωνούν,
ανώνυµα ή επώνυµα, µε τη ∆ι εύθυνση ∆ί ωξης Ηλεκτρονι κού
Εγκλήµατος της Ελληνι κής Αστυνοµί ας, γι α να καταγγεί λουν σε
βάρος τους αντί στοι χες πράξει ς ή γι α να λάβουν οδηγί ες στα
ακόλουθα στοι χεί α επι κοι νωνί ας:

Τηλεφωνι κά στον αρι θµό: 11188 Στέλνοντας e-mail στο:
ccu@cybercrimeunit.gov.gr Μέσω της εφαρµογής (application)
γι α έξυπνα τηλέφωνα (smart phones), µε λει τουργι κό σύστηµα
iOS – Android: Feelsafe E-Commerce Μέσω Twitter «Γραµµή
SOS Cyber Alert»: @cyberalert
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
20ης / 2018 συνεδρίασης του

∆ηµοτικού 
Συµβουλίου

Αρ. Απόφ.:364
ΘΕΜΑ: Καθορισµός Ειδικοτήτων
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, διάρκειας

µέχρι έντεκα (11) µηνών για την
κάλυψη αναγκών των Παιδικών
Σταθµών, κατόπιν της υπ  ̀αριθ.

Πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.
ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018

απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2, παρ. 1, της µε αριθ.

33/2006 ΠΥΣ.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την  9η  Ιουλίου
2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20.00
µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’α-
ριθµ. 16846/04-07-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του Συµβου-
λίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου,  σύµφωνα µε τις δ/ξεις  του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α΄87). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-

σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, παρόντα ήταν τα 22 και απόντα
τα 11, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
10.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
11.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
15.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
17.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
19.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

21.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 2 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
7. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 . Τ Σ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 1 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου,  παρίσταται στη συνε-
δρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε

και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης,
και εισηγούµενος το 6ο θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Καθορισµός Ειδικοτήτων προ-
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι
έντεκα (11) µηνών για την κάλυψη
αναγκών των Παιδικών Σταθµών,
κατόπιν της υπ` αριθ. Πρωτ.
∆ Ι Π Α Α ∆ / Φ .
ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2, παρ. 1, της µε αριθ.
33/2006 ΠΥΣ», έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου, την υπ’α-
ριθµ. πρωτ. 16645/02.07.2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρ-
ωπίνων Πόρων, κου Ιωάννη Παρ-
οτσίδη, η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ: Καθορισµός Ειδικοτή-

των προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου,
διάρκειας µέχρι έντεκα (11)
µηνών για την κάλυψη αναγ-
κών των Παιδικών Σταθµών,
κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.
∆ Ι Π Α Α ∆ / Φ .
ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ.
Κε  Πρόεδρε, 

Θέτοντας υπόψη σας,
1. Την υπ. αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆

/Φ.2.9/52/οικ41210/29-11-2017
(Α∆Α:Ω7Υ3465ΧΘΨ- ΥΧ9)
εγκύκλιο του   Υπουργείου ∆ιοικ-
ητικής Ανασυγκρότησης 
2. Η υπ’ αριθ. 47425/21-

12-2017 προγενέστερη εισήγηση
του  ∆ιευθυντή Παιδείας, Νεολαίας
και Πολιτισµού            
3. Την υπ’ αριθ. 80/2018

προγενέστερη απόφαση ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου για την πρό-
σληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, στο 

∆ήµο µας, και δη για την πρό-
σληψη πέντε (5) ατόµων, για την
κάλυψη αναγκών των Παιδικών
Σταθµών.
4.Την υπ’ αριθ. Α.Π.

16436/6104/07-03-2018 Εισηγητι-
κή ‘Έκθεση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής, προς το Υπο-
υργείο Εσωτερικών.
5.Το υπ’ αριθ. Α.Π. 28773/19-06-

2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών περί «Έγκρισης πρό-
σληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου», κατόπιν της υπ’
αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.
ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ –Αναστολή διορι-
σµών και προσλήψεων στο ∆ηµό-
σιο Τοµέα- , σύµφωνα µε το οποίο
εγκρίθηκε η απασχόληση
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόµων για την
κάλυψη εποχικών ή άλλων περιο-
δικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
στον ∆ήµο Ασπροπύργου.
6. Την υπ’ αριθ. 16564/2-

7-2018 νέα εισήγηση του  ∆ιευθυ-
ντή Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτι-
σµού, περί Καθορισµού Ειδικοτή-
των, για τη σύναψη συµβάσεων
Ι∆ΟΧ για έτος 2018.
7. Το γεγονός ότι, ο καθο-

ρισµός των ειδικοτήτων των εγκε-
κριµένων ατόµων για τις υπηρ-
εσίες του ∆ήµου, γίνεται από το
οικείο δηµοτικό συµβούλιο, κατό-
πιν σχετικών εισηγήσεων, βάσει
των αντίστοιχων αιτηµάτων στο
πλαίσιο του προγραµµατισµού
προσλήψεων εκτάκτου προσωπι-
κού έτους 2018,
παρακαλούµε  όπως προβείτε

στις απαιτούµενες ενέργειες, για
την έκδοση σχετικής απόφασης
έγκρισης  µε θέµα: «Καθορισµός
Ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου,
διάρκειας µέχρι έντεκα (11) µηνών
για την κάλυψη αναγκών των Παι-
δικών Σταθµών, κατόπιν της υπ’
αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.
ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ »
Κατόπιν της υπ’ αριθ. 16564/2-7-

2018  νέας εισήγησης του ∆ιευθυ-
ντή Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτι-
σµού, το απαιτούµενο υπό πρό-
σληψη προσωπικό, λαµβάνοντας
υπόψη την προτεραιότητα στην
κάλυψη των αναγκών των Παι-
δικών Σταθµών,  έχει ως εξής:
Για  τις  παραπάνω  θέσεις  

εργασίας,  η  δαπάνη µισθοδοσίας
έχει  προβλεφθεί και  εγγραφεί  υπό
των Κ.Α. -15.6041.001, “Βασικός
µισθός εκτάκτων υπαλλήλων.”

-15.6041.004, “Επίδοµα οικογενεια-
κής παροχής εκτάκτων υπαλλήλων”
-15.6054.001, “Εργοδοτική εισφορά
προς ΙΚΑ” , σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. 4820/2018 βεβαίωση του  ∆/ντή
Οικονοµικών. Αντίστοιχη δαπάνη θα
εγγραφεί και στον προϋπολογισµό
του επόµενου έτους.

Οι παραπάνω θέσεις θα πληρωθ-
ούν σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρ-
ου 21 του Ν.2190/94  όπως ισχύει και
της παρ.2 του άρθρου 14 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει σε
περίπτωση που η πρόσληψη αφορά
σε εκπαιδευτικό – διδακτικό προσω-
πικό, για χρονικό διάστηµα έως έντε-
κα µηνών για τους παιδικούς Σταθ-
µούς.
Τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα

του ανωτέρω αναφερθέντος υπό
πρόσληψη προσωπικού, θα ‘ναι
σύµφωνα  µε τις δ/ξεις του Π.∆.
50/2001 όπως ισχύει,  και των σχε-
τικών εγγράφων του ΑΣΕΠ, θα προσ-
διορισθούν επακριβώς µε την δηµό-
σια ανακοίνωση πρόσληψης, η οποία
θα οριστικοποιηθεί & δηµοσιευθεί,
µετά τον σχετικό έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Οι όροι αµοιβής και απασχόλησης
θα ‘ναι  σύµφωνοι µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Εκ της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων

Πόρων.
Συνηµµένα: 

1. Το υπ’ αριθ. Α.Π. 28773/19-06-
2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών 
2. Η υπ’ αριθ. 80/2018 προγενέστε-

ρη απόφαση ∆.Σ. για την πρόσληψη
πέντε (5) ατόµων
3. Η υπ’ αριθ. 16564/2-7-2018  νέα

εισήγηση του  ∆ιευθυντή Παιδείας,
Νεολαίας και Πολιτισµού
4. Η υπ’ αριθ.  4820/2018 βεβαίωση

του  ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
5. Ο Οργανισµός Εσωτερικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το

∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από

διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την εισήγηση του Προέδρου, κ.

Αντωνίου  Καραµπούλα,
2.Την υπ’ αριθµ. πρωτ.

16645/02.07.2018 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, κου
Ιωάννη Παροτσίδη,
3. Το υπ’ αριθ. Α.Π. 28773/19-06-

2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσω

τερικών,
4. Την υπ’ αριθ. 80/2018 προγενέ-

στερη απόφαση ∆.Σ.,
5. Την υπ’ αριθ. 16564/2-7-2018  νέα

εισήγηση του  ∆ιευθυντή Παιδείας,
Νεολαίας και Πολιτισµού,
6. Την  υπ’ αριθ.  4820/2018 βεβαίω-

ση του  ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρε-
σιών,
7.Τον Οργανισµό Εσωτερικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου,

πέρασε σε ψηφοφορία στην
οποία υπέρ του Καθορισµού Ειδι-
κοτήτων, προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρ-
κειας µέχρι έντεκα (11) µηνών για
την κάλυψη αναγκών των Παι-
δικών Σταθµών, κατόπιν της υπ`
αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.
ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2, παρ. 1, της µε αριθ.
33/2006 ΠΥΣ, τάχθηκαν είκοσι δύο
(22)  µέλη του συµβουλίου, και
ονοµαστικά  οι κ.κ.

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
9.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
10.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
11.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
12.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
15.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
17.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18.ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
19.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 2 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Καθορισµό Ειδικο-

τήτων, προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρ-
κειας µέχρι έντεκα (11) µηνών για
την κάλυψη αναγκών των Παι-
δικών Σταθµών, κατόπιν της υπ`
αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.
ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018
απόφασης της Επιτροπής του
άρθρου 2, παρ. 1, της µε αριθ.
33/2006 ΠΥΣ.
Αναλυτική παράθεση του ανά

ειδικότητα αναγκαίου αριθµού
ατόµων: 

Για  τις  παραπάνω  θέσεις
εργασίας,  η  δαπάνη µισθο-
δοσίας  έχει  προβλεφθεί και
εγγραφεί  υπό των Κ.Α.  α)
15.6041.001, “Βασικός µισθός
εκτάκτων υπαλλήλων”, β)
15.6041.004, “Επίδοµα οικογε-
νειακής παροχής εκτάκτων
υπαλλήλων”, γ) 15.6054.001,
“Εργοδοτική εισφορά προς
ΙΚΑ” , σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. 4820/2018 βεβαίωση του
∆/ντή Οικονοµικών.
Αντίστοιχη δαπάνη θα εγγρα-
φεί και στον προϋπολογισµό
του επόµενου έτους.

Οι παραπάνω θέσεις θα
πληρωθούν σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/94  όπως ισχύει και της
παρ.2 του άρθρου 14 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει σε
περίπτωση που η πρόσληψη
αφορά σε εκπαιδευτικό –
διδακτικό προσωπικό, για
χρονικό διάστηµα έως έντεκα
µηνών για τους παιδικούς
Σταθµούς.

Τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα του ανωτέρω αναφ-
ερθέντος υπό πρόσληψη προ-
σωπικού, θα ‘ναι σύµφωνα  µε
τις δ/ξεις του Π.∆. 50/2001
όπως ισχύει,  και των σχε-
τικών εγγράφων του ΑΣΕΠ, θα
προσδιορισθούν επακριβώς
µε την δηµόσια ανακοίνωση
πρόσληψης, η οποία θα ορι-
στικοποιηθεί & δηµοσιευθεί,
µετά τον σχετικό έλεγχο του
ΑΣΕΠ.

Οι όροι αµοιβής και
απασχόλησης θα είναι  σύµφ-
ωνοι µε την ισχύουσα νοµοθ-
εσία.
Αφού συντάχθηκε και αναγ-

νώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθµό
364/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Ο παραλήπτης δεν εµφανίστηκεΟ παραλήπτης δεν εµφανίστηκε

Έστειλαν 100 κιλά παράνοµου
καπνού µέσω... ΚΤΕΛ

Ποσότητα λαθραίου καπν ού εν τόπισαν  προ ηµερών  αστυν οµικοί του Τµήµατος
Ασφάλειας Περιστερίου, στον  σταθµό υπεραστικών  λεωφορείων  στον  Κηφισό.

Ειδικότερα, έπειτα από διερεύν ηση πληροφοριών  σχ ετικά µε την  µεταφορά, µε
υπεραστικό λεωφορείο από το Αγρίν ιο, ποσότητας λαθραίου καπν ού, αστυν οµικοί
της αν ωτέρω Υπηρεσίας, πρωιν ές ώρες της 11-7-2018, εν τόπισαν  στα ασυν όδευ-
τα δέµατα, πέν τε συσκευασµέν α κουτιά τα οποία δεν  παρελήφθησαν  από τον
αποδέκτη τους.

Έπειτα από έλεγχ ο που διεν εργήθηκε, εξακριβώθηκε ότι περιείχ αν  συν ολικά -
101- κιλά καπν ού και κατόπιν  κατασχ έθηκαν . Η έρευν α του Τµήµατος Ασφαλείας
Περιστερίου για τον  εν τοπισµό των  εµπλεκόµεν ων  συν εχ ίζεται.
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Μ
πορεί  χιλιά-
δες φορολο-
γούµενοι  να

περίµεναν την επιστρο-
φή που προκύπτει από
την εκκαθάριση των
φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν
δηλώσεων πλην όµως
δεν την έλαβαν ποτέ.

Στους τραπεζικούς
λογαριασµούς χιλιάδων
φορολογουµένων φάν-
ηκαν την περασµένη
Παρασκευή τα λεφτά
από τις πρώτες επιστρ-
οφές φόρου εισοδήµα-
τος για το 2017. Η
πληρωµή µέσω των
τραπεζών αφορούσε σε
269.459 δικαιούχους
επιστροφής µε συνο-
λικό ποσό πληρωµής
80,9 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογούµενοι
που δικαιούνται επιστρ-
οφή και δεν την έλαβαν 

θα πρέπει να περά-
σουν µια βόλτα από την
εφορία στο τµήµα Εσό-
δων και να ενηµερωθ-
ούν για τυχόν οφειλή
που είχαν και  δεν
γνώριζαν και αν µπορ-
ούν να τις αµφισβητή-
σουν µε τα νόµιµα
δικαιολογητικά, προκει-
µένου να απαιτήσουν
πίσω τα λεφτά τους ως
«αχρεωστήτως καταβ-
ληθέντα».

Συγκεκριµένα, οι
βασικές περιπτώσεις
δικαιούχων που δεν
πήραν εχθές χρήµατα
από την εφορία -ή
εισέπραξαν λιγότερα
από όσα ανέγραφε το
εκκαθαριστικό τους-σε
αυτό το πρώτο κύµα
επιστροφών φόρου,
ήταν οι εξής:

1. Όσοι  υπέβαλαν
δήλωση Ε1 µετά τις 20 

Ιουνίου ή η εκκαθάρ-
ισή της είναι ακόµα υπό
επεξεργασία (πχ για
υψηλές επιστροφές
φόρου ή ασυµφωνία
στοιχείων κλπ)

2. Όσοι  υπέβαλαν
δήλωση Ε1 πριν τις 20
Ιουνίου αλλά παρέλει-
ψαν να δηλώσουν ΙΒΑΝ
τραπεζικού λογαρια-
σµού. Αυτοί θα πρέπει
µετά τις 20 Ιουλίου να
πάνε απευθείας σε τρά-
πεζα µε το εκκαθαρι-
στικό τους για να πληρ-
ωθούν.

3. Όσοι είχαν χρέος
από απλήρωτο φόρο ή
αρρύθµιστη οφειλή
που συµψηφίστηκε
αυτοµάτως µε την επι-
στροφή. Και αυτό γιατί
πολλοί  από τους
270.000 δικαιούχους
επιστροφής φόρου (ή

τους περίπου 700.000
συνολικά µε πιστωτικό
εκκαθαριστικό) συγκατα-
λέγονται  ανάµεσα στα
3,8 εκατοµµύρια φορο-
λογούµενους που χρω-
στούν στην εφορία.

4. Όσοι είχαν οφει-
λές στον ΕΦΚΑ από
ασφαλιστικές εισφορές
κλπ. 

Στην περίπτωση
αυτή, έγινε διασταύρω-
ση µε τους οφειλέτες
των Ταµείων και  για
όσους δεν είχαν ασφα-
λιστική ενηµερότητα, τα
λεφτά τους πήγαν απε-

υθείας στον ΕΦΚΑ για 
να πληρωθεί  το

χρέος.
5. Όσοι  χρωστούν

στο δηµόσιο πρόστιµα
(από δικαστήρια, κλή-
σεις της Τροχαίας ή των
∆ήµων, αυθαίρετα κλπ)
έστω και  αν αυτά τα
ποσά δεν εµφανίζονταν
στην Προσωποποι-
ηµένη Πληροφόρηση
ως «Οφειλές εκτός
ρύθµισης» στο
Taxisnet. 

Και πάλι έγινε δια-
σταύρωση µε οφειλές,
ακόµα και αν δεν γνώρ-
ιζαν καν πως τις είχαν

οι ίδιοι οι δικαιούχοι.
Ειδικά στις τελευταίες

περιπτώσεις αυτές, οι
δικαιούχοι της επιστρο-
φής θα µπορούν να
ελέγξουν από σήµερα
στο τµήµα Εσόδων της
αρµόδιας ∆ΟΥ όπου
ανήκουν, πώς προέκ-
υψε η όποια οφειλή
τυχόν δεν γνώριζαν (πχ
κλήσεις από δήµους)
και, αν µπορούν, να τις
αµφισβητήσουν µε τα
νόµιµα δικαιολογητικά,
προκειµένου να απαιτή-
σουν πίσω τα λεφτά
τους ως «αχρεωστήτως
καταβληθέντα».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ασπρόπυργος, 17 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) µε
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-
σµένου Χρόνου και µε ωριαία αντιµισθία
στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) Ασπροπύργου.
Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, προκειµένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγ-
κες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειµε-
ρινό και εαρινό εξάµηνο), προκηρύσσει
την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και ωριαία αντιµισθία, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.
2638/1998 (ΦΕΚ 204 τ. Α  ́ ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν
της αριθµ. πρωτ.
2904.4/51849/2018/09-07-2018
Απόφασης Υ.NA.N.Π/∆.∆.Υ – 4ο σε
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ως κατωτέρω,
ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθµό, ο
οποίος τελικά θα διαµορφωθεί λαµβα-
νοµένου υπόψιν του αριθµού των
σπουδαστών που θα φοιτήσουν.
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθηµάτων
α) Μέχρι έντεκα (11) Πλοίαρχοι Α  ́τάξης
Ε.Ν., για τα µαθήµατα Ναυτιλία Ι – ΙΙ –
III, Επιθεωρήσεις Πλοίου, Ευστάθεια,
Ευστάθεια – Κοπώσεις, Επικοινωνία
Πλοιάρχου – ∆ιοικητική Λογιστική,
Μεταφορά Φορτίων Ι-ΙΙ, Ναυτιλιακό
∆ίκαιο, ∆ιεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική –
∆ίκαιο Θάλασσας, Ο.Ε.Π.(Οικονοµική
Εκµετάλλευση Πλοίου), Αξιωµατικός
Ασφαλείας Πλοίου (ISPS-SSO), Ναυτι-
κή Τέχνη Ι – Φανοί και Σχήµατα, Ναυτι-
κή Τέχνη ΙΙ, Ν.Η.Ο. (Ναυτικά Ηλεκτρο

νικά Όργανα), ARPA-Τήρηση Φυλα-
κής, RADAR, Ασφάλεια Φυλακής -
I.S.M, MARPOL – ∆ιαχείριση Έρµατος,
Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική
Ναυτιλιακή Ιστορία, B.R.M. (Bridge
Resource Management), B.M.S.
(Bridge Management System),
ECDIS, B.T.M (Bridge Teamwork
Management), Ηγεσία και ∆ιοικητικές
∆εξιότητες, ∆ιαχείριση Κρίσεων και Μαθ-
ήµατα Ειδικών Τµηµάτων. 
β) Μέχρι οκτώ (08) Μηχανικοί Α  ́τάξης
Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, Επι-
στηµονικούς Συνεργάτες Γενικών και
Τεχνικών Μαθηµάτων ειδικότητας Ναυ-
πηγού – Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού, για τα µαθή-
µατα Ναυτική Μηχανολογία, Ναυπηγία
Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ,
Ναυτικές Μηχανές, Βοηθητικά Μηχανή-
µατα Πλοίου Ι – ∆ίκτυα, Βοηθητικά
Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά
Υγρών Φορτίων, Βοηθητικά Μηχανή-
µατα Πλοίου ΙΙΙ – Συστήµατα Εκφόρ-
τωσης, ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ, ΜΕΚ ΙΙΙ, ∆ιαχείρ-
ιση Πόρων Μηχανοστασίου, Ατµοστρό-
βιλοι, Ψυκτικές και Κλιµατιστικές Εγκα-
ταστάσεις - Αερισµός, Ατµοπαραγωγοί,
∆ιεθνείς Κανονισµοί και Ασφάλεια Ζωής
και Περιβάλλοντος, Συντήρηση Πλοίων
και ∆ιαχείριση Βλαβών, Μηχανική Ρευ-
στών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Εφ. Θερ-
µοδυναµική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών,
Στοιχεία Μηχανών και Μαθήµατα
Ειδικών Τµηµάτων. 
γ) Ένας (01) Ραδιοτηλεγραφητής Α΄
τάξης Ε.Ν., για τα µαθήµατα Ναυτικές
Επικοινωνίες Ι – ΙΙ. 
ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθηµά-
των 
α) Μέχρι δύο (02) Χηµικοί Μηχανικοί ή
Χηµικοί, για τα µαθήµατα Χηµεία,
Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική Ρευ-
στών Ι και ΙΙ, Καύσιµα – Λιπαντικά και
Μαθήµατα Ειδικών Τµηµάτων. 
β) Μέχρι τρείς (03) Νοµικοί, για τα µαθή-
µατα Στοιχεία Ναυτικού ∆ικαίου,
∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Ηγεσία – ∆ιοικητικές ∆εξιότητες και Μαθ-
ήµατα Ειδικών Τµηµάτων. γ) Μέχρι
πέντε (05) Αγγλικής Φιλολογίας, για τα

µαθήµατα, Ναυτικά Αγγλικά Ι – ΙΙ – ΙΙΙ –
ΙV – V - VI, Επικοινωνία Πλοιάρχου –
∆ιοικητική Λογιστική και Μαθήµατα
Ειδικών Τµηµάτων. 
δ) Ένας (01) Ναυπηγός Μηχανολόγος
Μηχανικός, για τα µαθήµατα Ναυπηγία
– Σχέδιο, Ναυτικές Μηχανές. 
ε) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγοί – Μηχα-
νολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, για τα µαθήµατα Ναυτική
Μηχανολογία, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλια-
κές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές
Μηχανές, Βοηθητικά Μηχανήµατα
Πλοίου Ι – ∆ίκτυα, Βοηθητικά Μηχανή-
µατα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών
Φορτίων, Βοηθητικά Μηχανήµατα
Πλοίου ΙΙΙ-Συστήµατα Εκφόρτωσης,
ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ, ΜΕΚ ΙΙΙ , Ατµοστρόβιλοι,
Ψυκτικές και Κλιµατιστικές Εγκαταστά-
σεις – Αερισµός, Ατµοπαραγωγοί,
Συντήρηση Πλοίων και ∆ιαχείριση
Βλαβών, Μηχανική Ρευστών Ι , Μηχανι-
κή Ρευστών ΙΙ, ∆ιεθνείς Κανονισµοί και
Ασφάλεια Ζωής και Περιβάλλοντος,
∆ιαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου, Εφ.
Θερµοδυναµική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών,
Στοιχεία Μηχανών και Μαθήµατα
Ειδικών Τµηµάτων. 
στ) Μέχρι τρείς (03) Μαθηµατικοί, για το
µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά Ι,
Μαθηµατικά ΙΙ – Στατιστική, Μαθηµατικά
ΙΙΙ και Μαθήµατα Ειδικών Τµηµάτων. 
ζ)  Ένας Φυσικός (για το χειµερινό
εξάµηνο), για το µάθηµα Φυσική.
η) Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγοι Μηχα-
νικοί ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ή Αυτο-
µατιστές Μηχανικοί, για τα µαθήµατα
Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων,
Ηλεκτρονικά Ι, ΣΑΕ Ι-Αισθητήρια-
Μετρήσεις, ΣΑΕ ΙΙ-Υδραυλικά Πνευµατι-
κά Συστήµατα Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, ΙΙ,
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων και
Μαθήµατα Ειδικών Τµηµάτων. 
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 
i. Ναυτικών Μαθηµάτων 
α) Ένας (01) Πλοίαρχος Α  ́ή Β  ́Τάξης
Ε.Ν., για τα µαθήµατα Ναυτιλία, Ευστά-
θεια, Μεταφορά Φορτίων, Ναυτιλιακό
∆ίκαιο, ΟΕΠ, Ναυτική Τέχνη, ∆ιεθνείς
Κανονισµοί, ΝΗΟ, ARPA, RADAR,
Ναυπηγία, Ασφάλεια Φυλακής - I.S.M.,
Ναυτικές Μηχανές, Ναυτικές Επικοι-
νωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστο-
ρία, ∆ιαχείριση Στοιχείων Γέφυρας,
ECDIS, B.T.M. (Bridge Teamwork

Management), Ανθρώπινες Σχέσεις,
∆ιοικητικές ∆εξιότητες και ∆ιαχείριση
Κρίσεων και Μαθήµατα Ειδικού Τµήµα-
τος. 
β) Μέχρι δεκατέσσερις (14) Μηχανικοί Α’
ή Β  ́Τάξης Ε.Ν. και εν ελλείψει Εργα-
στηριακοί Συνεργάτες Γενικών και
Τεχνικών Μαθηµάτων Μηχανολόγοι
Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, για τα µαθήµατα Ασκήσεις
Τεχνουργείων Μηχανοστασίου, Τεχνο-
υργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-VI,
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία
Ι, Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρµογές, Εφ.
Θερµοδυναµική Ι-ΙΙ – Εφαρµογές,
Μηχανική Ρευστών II– Εφαρµογές,
Συντήρηση Πλοίων και ∆ιαχείριση
Βλαβών – Εφαρµογές, Βοηθητικά
Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά
Υγρών Φορτίων- Εφαρµογές, Βοηθητι-
κά Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙΙ-Συστήµατα
Εκφόρτωσης-Εφαρµογές και Μαθήµα-
τα Ειδικών Τµηµάτων. 
γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές
Α  ́ή Β Τάξης Ε.Ν (για το εαρινό εξάµ-
ηνο), για το µάθηµα Ναυτικές Επικοι-
νωνίες ΙΙ. 
ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθηµά-
των κατόχους πτυχίου ή διπλώµα-
τος Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης
α) Μέχρι τέσσερις (04) (ο ένας (01)
µόνο για το εαρινό εξάµηνο) Ηλεκτρ-
ολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρονικοί Μηχα-
νικοί ή Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί ή
Αυτοµατιστές, για τα µαθήµατα Τεχνο-
υργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-VI και
Μαθήµατα Ειδικών Τµηµάτων. 
β) Μέχρι δύο (02) ειδικότητας Πληροφ-
ορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώµατος
Πληροφορικής που εντάσσονται στον
Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά
τα οριζόµενα στο Π.∆ 50/2001, ως
ισχύει, για το µάθηµα Η/Υ-Πληροφορι-
κή. 
γ) Ένας (01) Χηµικός Μηχανικός ή
Χηµικός, για τα µαθήµατα Εργαστήριο
Χηµείας και Τεχνουργεία – Εργαστήρια
VI και µαθήµατα Ειδικών Τµηµάτων.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να
προβεί στην πρόσληψη  µέρους του
αριθµού      προσωπικού που προκ-
ηρύσσεται, σε περίπτωση µεταβολής
των εκπαιδευτικών αναγκών,     εφόσον
αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του

οικείου Συµβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό
να     εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
από τους υποψηφίους. 
Η προκαλούµενη  δαπάνη του Έκτακ-
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που
θα προσληφθεί ως προς την πληρωµή
του υλοποιείται σύµφωνα µε την οικεία
νοµοθεσία και είναι  επιλέξιµη για συγχρ-
ηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού προγράµµατος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ 2014-2020.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει
σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές
ηµέρες από την επόµενη της  τελευ-
ταίας δηµοσίευσης της Προκήρυξης,
στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προ-
γράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουρ-
γείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις
Οργανωτικού και ∆ιοικητικού Περιεχο-
µένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων),
ήτοι την  01-08-2018, ηµέρα Τετάρτη.
Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογ-
ητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται
ταχυδροµικώς    µε «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»  ή µε courier στην
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπρ-
οπύργου, ταχυδροµική διεύθυνση
Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδι-
κας 19100 (Για το εµπρόθεσµο της
αίτησης λαµβάνεται υπόψη είτε ο
αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν
υποβλήθηκε στη Γραµµατεία της
Ακαδηµίας, είτε η ηµεροµηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδροµείου µε την
ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδροµι-
κά). 
Εφιστάται η προσοχή των υποψ-
ηφίων στην ορθή, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας, συµπλήρωση
της αίτησης. Σε περίπτωση που υπο-
ψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε
λάθος ή παράλειψη ή επιθυµεί την τρο-
ποποίηση της αίτησής του, οφείλει να
υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζό-
µενης, µε την παρούσα, προθεσµίας.
∆ικαιολογητικά που θα προσκοµίζον-
ται µετά τη λήξη προθεσµίας υποβο-
λής δικαιολογητικών δεν γίνονται
δεκτά. Στην κατά το προηγούµενο
εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρ-

όθεσµων πιστοποιητικών ή δικαιο-
λογητικών περιλαµβάνονται και αυτά
που είναι συµπληρωµατικά ή διευκρ-
ινιστικά εκείνων που έχουν κατατε-
θεί εµπροθέσµως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιο-
λογητικά των προσληφθέντων θα παρ-
αµένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στους υποψηφίους που δεν προσελή-
φθησαν,  τα δικαιολογητικά δύναται να
επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης
τους, µετά τη λήξη του εκπαιδευτικού
έτους για το οποίο είχε υποβληθεί
υποψηφιότητα.
Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρµογής Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι εκπαιδευτές
υποχρεούνται να συµβάλουν στην
επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ποι-
ότητας, όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της ΑΕΝ.
Επίσης, υποχρεούνται για την εφαρµο-
γή και τήρηση των ισχυουσών διαδικα-
σιών, Οδηγιών και Εντύπων του Συστή-
µατος διαχείρισης Ποιότητας.
∆. Περίληψη της προκήρυξης αυτής
δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες  και αν
δεν υπάρχουν, σε εβδοµαδιαίες τοπικές
εφηµερίδες της έδρας της ΑΕΝ/Ασπρ-
οπύργου. Πλήρες αντίγραφο της προ-
κήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε
Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν., Υ.ΝΑ.Ν.Π/∆.∆.Υ –
4ο και τοιχοκολλάται στο Κατάστηµα
της ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου. Επίσης αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του Προγράµµατος
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: Ανά είδος
απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση  www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπρ-
οπύργου στα τηλέφωνα 2105575986
και 2105574171-3. - Αρµόδιοι οι Ανθυ-
πασπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και
Αρχικελευστής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Άννα.   

Ο ∆ιοικητής  
Πλοίαρχος Λ.Σ.
ΞΥΠΝΗΤΟΣ 
Φραγκίσκος

ΕΕππιισσττρροοφφήή  φφόόρροουυ::  
Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν είδαν 
τα χρήµατα στους λογαριασµούς
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

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

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της

οδού Φυλής 8Α.  
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΣΙ∆Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΣΙΛΙΚΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ -ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος για γραφείο ή κ ατά-

στηµα επί της οδού
ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι

Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµο-
τικ ού Σχολείου 60 τ.µ. 

Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 
6974410178

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς    --
ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοι κι άζεται  Επαγγελµατι κός
Χώρος 1ου Ορόφου, γι α γραφ-

ε ί ο ή κατάστηµα 
επι  της Λεωφόρου ∆ηµοκρ-

ατί ας, στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (µε  θέα την  Εθνι κή
Οδό). 60 τετραγωνι κά µέτρα,
µε  θέση πάρκι νγκ. τηλέφωνο
επι κοι νωνίας: 2105574070 &

6974668763



Σοβαρά επεισόδια µε ένα τραυµατία
στο Βλυχο

Σοβαρά επεισόδια σηµειώθηκαν   στον  καταυλισµό Ροµα στο Βλυχ ο.Όλα
ξεκίν ησαν  όταν  η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων  ειδοποιήθηκε πως
στην  περιοχ ή είχ ε ξεσπάσει φωτιά και έπρεπε ν α παρέµβει.

Σύµφων α µε πληροφορίες που ελέγχ ον ται χ ωρίς αιτία οι Ροµα ξεκίν ησαν  ν α
πετούν  πέτρες στους πυροσβέστες στέλν ον τας έν αν  από το πλήρωµα σοβαρά
τραυµατισµεν ο στο Κέν τρο Υγείας Μεγάρων .

Στελέχ η της Πυροσβεστικής κάν ουν  λόγο για αν εξέλεγκτη κατάσταση υποστηρι-
ζον τας πως οι Ροµα έχ ουν
εγκλωβισει στο καταυλισµό το

έν α από τα δύο Πυροσβεστι-
κά οχ ήµατα που πήραν  µέρος
στην  κατάσβεση της φωτιάς
στην  περιοχ ή. 

Με την  επέµβαση και την
συν οδεία αστυν οµικών  φεύγουν
οι πυροσβέστες που κλήθηκαν
ν α σβήσουν  φωτιά στον  οικι-
σµό των  Ροµα στο βλυχ ο Μεγα-
ρων  . Οι άν δρες της πυροσβε-
στικής δέχ θηκαν  επίθεση από
πέτρες και µπουκάλια , τρα-
υµατίστηκε έν ας που µεταφέρ-
θηκε στο κέν τρο υγείας , προ-
κειµέν ου ν α του παρασχ εθούν
οι πρώτες βοήθειες και συν έχ εια
υπήρχ αν  πυροβολισµοί στον
αέρα για εκφοβισµό 

Στην φωτογραφία ο τραυµατίας
πυροσβέστης θύµα του πετροπο-
λεµου που δέχθηκαν οι άνδρες
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μεγάρων.

Στα 617 εκατ. ευρώ συρρικνώθηκε το πρω-
τογενές πλεόνασµα στο πρώτο εξάµηνο

Σ
τα 617 εκατοµµύρια ευρώ συρρικν ώθηκε το πρωτογεν ές πλεόν ασµα το διά-
στηµα Ιαν ουαρίου - Ιουν ίου, σύµφων α µε τα στοιχ εία εκτέλεσης του προϋ-
πολογισµού, που

έδωσε στη δηµοσιότητα το
υπουργείο οικον οµικών . 

Η εξέλιξη αυτή αν ησυχ εί
το οικον οµικό επιτελείο,
καθώς στο τέλος του έτους
το πλεόν ασµα θα πρέπει
ν α υπερβεί το 3,5% του
ΑΕΠ. 

Κύριος λόγος της
συρρίκν ωσης είν αι ο περ-
ιορισµός του ρυθµού
αύξησης των  εσόδων  και
οι µειωµέν ες πηγές συγκρι-
τικά µε τα προηγούµεν α
χ ρόν ια.

16-θριάσιο Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.ΜΕΑ. ΣΤΟ VOLUNTARY ACTION 2018

Τ ο πρόγρ-
αµµα των
β ρ α -

βεύσεων  του
Φεστιβάλ Εθελον -
τισµού 2018,
αποτέλεσε µία
πρωτοβουλία του
Sky walker.gr, για
τρίτη συν εχ ο-
µέν η χ ρόν ια σε
έν αν  χ ώρο
συν άν τησης µη
κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ών
ο ρ γ α ν ώσ ε ων ,
εθελον τών  και
πολιτών  σε µια
γιορτή προσφο-
ράς, συν εργασίας και ευγν ωµοσύν ης.

Η τελετή βράβευσης έγιν ε την  Κυριακή 15 Ιουλίου στην  Τεχ ν όπολη ∆ήµου Αθη-
ν αίων , Πειραιώς 100, Γκάζι.

Ο κύριος ∆ιον ύσης Γουράν ιος , Πρόεδρος του ∆.Σ. της Γέφυρα Ζωής , ευχ α-
ρίστησε το Sky walker για την  πρωτοβουλία του, καθώς και την  επιτροπή αξιολόγ-
ησης για το Αργυρό Βραβείο στον  Τοµέα Παιδί και Οικογέν εια που απον εµήθηκε στη
Γέφυρα Ζωής για δεύτερη συν εχ ή χ ρόν ια . 

Χαρακτηριστικά δήλωσε : το βραβείο αυτό αν ήκει σε όλους όσους έχ ουν  προσφ-
έρει αυθόρµητα και καθηµεριν ά και δίν ουν  έν α κοµµάτι του εαυτού τους για έν α πιο
όµορφο και ελπιδοφόρο µέλλον  στα παιδιά και ν έους µε αν απηρία .

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζον ταν  από :
Καλλιόπη Παν αγιωτοπούλου-  ∆ιδάκτωρ του Εθν ικού και Καποδιστριακού Παν ε-

πιστηµίου Αθην ών . Visiting lecturer στο Neapolis Univ ersity  of  Paf os. 
Πρόεδρος του Τοµέα ∆ιοίκησης Νοσηλευτικών  Υπηρεσιών  του ΕΣΝΕ.
∆ηµήτριος Μιχ αηλίδης - ∆ηµοσιογράφος ΑγροΝέα
Ερµίν α Γάκη - Συµβουλευτική Ψυχ ολόγος Μ.Α
Θεοδώρα Φούν τα -  Κοιν ων ιολόγος, Coach & Mentor
Γιάν ν ης Καπάκης-  Γεν ικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας
Άρης Σούρας-  Project Manager, HIGGS

Εκ µέρους του ∆.Σ. της Γέφυρα Ζώης  των  εθελον τών  και των  παιδιών  του οργα-
ν ισµού σας ευχ αριστούµε πολύ .

Καλοκαιρινή εορτή & δώρα σε γονείς και παιδιά
στο Β' Βρεφικό Σταθµό Ασπροπύργου 

Μ
ε εν θουσιασµό
πραγµατοποιήθηκε
η Καλοκαιριν ή εορτή

στο Β' Βρεφικό Σταθµό
Ασπροπύργου (Γερµαν ικά)
όπου µοιράσθηκαν  δώρα σε
γον είς και παιδιά από την
Πρόεδρο της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης κα Σ. Μαυρίδη
& τον  Εν τεταλµέν ο ∆ηµ.
Σύµβουλο- Αν τιπρόεδρο
Κ.Ε.∆.Α. κ. Αν τ. Κον αξή....

Η  όµορφη παρουσία των
παιδιών  εν θουσίασε τους παρευρισκόµεν ους και έδωσε χ αρά σε όλους...

Την   εορτή απόλαυσαν  εκτός από τους παππούδες & γον είς και ο Αν τιδήµαρχ ος
κ. Α. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος Attica TV κ. Κ. Τσολερίδης, ο Πρόεδρος Πν ε-
υµατικού Κέν τρου κ. Μ. Μπουραν τάς, ο Πρόεδρος Α/βάθµιας Εκπ/σης κ. Ε. Μαλα-
µατάς & ο Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλον τος κ. ∆. Παπαδόπουλος... οι οποίοι &
συν εχ άρηκαν  ∆ιοίκηση & εργαζόµεν ους για την  πολύ καλή δουλειά που έκαν αν .

Αν  και οι βρεφικοί
σταθµοί κλείν ουν  τέλος
Ιουλίου, οι παρευρισκό-
µεν οι ευχ ήθηκαν  καλό
καλοκαίρι & επιστροφή
από 1η Σεπτεµβρίου στο
Σταθµό µας που θα είν αι
έτοιµος µε το κατάλληλο
προσωπικό & όλα τα
απαραίτητα υλικά ν α
τους υποδεχ θεί για άλλη
µια χ ρον ιά.


