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Ενεργοποιούνται εκτάκτως
µέτρα αποκλεισµού από 

την αιµοδοσία.

Απαγορευτικό στα Μέγαρα καθώς είναι µια από
τις 4 επηρεαζόµενες περιοχές .

Η Αντιπεριφέρεια πραγµατοποιεί έκτακτες 
δράσεις στο ευρύτερο αστικό

κοµµάτι του ∆ήµου Μεγάρων όπου εµφανίστηκαν
κρούσµατα του ιού.
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια                

Η θερµοκρασία από 22 έως 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα,

Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια, 

Μ
πορεί να γράφονται και να
ακούγονται τα µύρια όσα σενάρ-
ια για το πού θα θέσουν υποψ-

ηφιότητα οι βουλευτές της περιφέρειας Αττι-
κής αλλά και οι µνηστήρες βουλευτικών
εδρών ενόψει των επερχόµενων εκλογών,
όµως υπάρχει µία πολύ συγκεκριµένη
παράµετρος η οποία θα κρίνει πολλά.

Η παράµετρος αυτήM ακούει στο όνοµα
εκλογική περιφέρεια ∆υτικής Αττικής η
οποία θα έχει έναν περίεργο ρόλο στα απο-
τελέσµατα των βουλευτικών εκλογών – και
πιο συγκεκριµένα στην εκλογή βουλευτών –
όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν.

Με βάση λοιπόν τον πρόσφατα ψηφισθ-
έντα νόµο και την κατάτµηση των εκλογικών περιφερειών
της Β’ Αθήνας και της Αττικής, σε αυτή της ∆υτικής Αττι-
κής αναλογούν 4 έδρες.

Σε όλες τις εκλογές όµως µε το ισχύον ακόµη εκλογικό
σύστηµα, στις τετραεδρικές περιφέρειες παίζεται ένα
περίεργο παιχνίδι υπέρ του πρώτου κόµµατος.

ΜεM ποδοσφαιρικούς όρους, το πρώτο πανελλαδικά
κόµµα, πάει για µεγάλα σκορ στις περιφέρειες αυτές,
που µεταφράζεται σε 4-0 και 3-1 όσον αφορά τον αριθµό
εκλογής βουλευτών υπέρ του!

Η ∆υτική Αττική λοιπόν προστίθεται στις υπάρχουσες
τετραεδρικές εκλογικές περιφέρειες.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, αυτές του Σεπτεµβρίου
του 2015, τα πράγµατα εξελίχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιη-
τικά για τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πρώτο κόµµα και άκρως
αρνητικά για τη Νέα ∆ηµοκρατία που ήρθε δεύτερη.

Έτσι από τις 36 έδρες των εννέα τετραεδρικών αυτών
περιφερειών ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε τις 27, η Ν∆ έλαβε 8 και µία
κατάφερε να πάρει η Χρυσή Αυγή στη β’ κατανοµή λόγω
των υψηλών ποσοστών της στην εφετειακή περιφέρεια
της κεντρικής Μακεδονίας!

Πιο συγκεκριµένα ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆ (δηλαδή πρώτο και
δεύτερο κόµµα) κέρδισαν τις εξής έδρες ανά τετραεδρική
περιφέρεια: Στον Έβρο (ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ 3-1), στην Ηµαθία
(ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ 3-1), στην Καβάλα (ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ 3-1),
στην Καρδίτσα (ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ 3-1), στην Κορινθία
(ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ 3-1), στις Κυκλάδες (ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ 3-1),
στην Πέλλα (ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ – ΧΑ 2-1-1), στα Χανιά
(ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ 4-0) και στην Πιερία (ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ 3-1).

Εφόσον λοιπόν τίποτε δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε
τον εκλογικό νόµο που ίσχυσε στις εκλογές του 2015,
γίνεται σαφές ότι και στην εκλογική περιφέρεια θα υπάρ-
ξει το ίδιο σκηνικό. Ο πρώτος θα λάβει 3 ή 4 έδρες και ο
δεύτερος 1 ή καµία ενώ τα µικρότερα κόµµατα θα
µείνουν εκτός!

Όπως είναι φυσικό λοιπόν ΧΑ, ΚΙΝΑΛ, Ποτάµι, ΚΚΕ,
Ένωση Κεντρώων, ΑΝΕΛ και όποια άλλα υπάρξουν και
ξεπεράσουν το όριο του 3% πανελλαδικά δεν µπορούν
να ελπίζουν σε κάτι από τη ∆υτική Αττική.

Αντιθέτως όλα θα τα µοιραστούν Νέα ∆ηµοκρατία και
ΣΥΡΙΖΑ και µε βάση τις δηµοσκοπήσεις η Ν∆ θα εκλέξει
3 ή 4 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ έναν ή κανέναν.

Αντιθέτως στην Ανατολική Αττική τα πράγµατα είναι
πιοM απλά, αφού όσα κόµµατα µπουν στη Βουλή θα
εκλέξουν τουλάχιστον έναν βουλευτή.

Βέβαια τη µερίδα του λέοντος θα λάβει το πρώτο
κόµµα το οποίο θα εκλέξει τουλάχιστον 4 βουλευτές. Η
αγωνία των υποψηφίων της Ανατολικής Αττικής όµως θα
έχει να κάνει µε το πόσα µικρά κόµµατα θα περάσουν το
όριο του 3%.

Εάν για παράδειγµαM προκριθούν 4 µικρά κόµµατα
(π.χ. ΚΙΝΑΛ, ΧΑ, ΚΚΕ και Έ.Κ.) τότε υπάρχει το ενδεχό-
µενο το δεύτερο κόµµα να εκλέξει 1 και οι υπόλοιποι 5 να
πάνε στο πρώτο κόµµα.

Εάν εκλεγεί ένα ακόµη µικρό κόµµα (5 δηλαδή συνολι-
κά) τότε ο σίγουρος χαµένος θα είναι το δεύτερο κόµµα
που θα εκλέξει επίσης 1 µόνο βουλευτή και το πρώτο θα
εκλέξει 4!

Για να εκλέξει το πρώτο κόµµα (η Ν∆ βάσει των
δηµοσκοπήσεων) 5 βουλευτές θα πρέπει να περάσουν
το όριο του 3% (πανελλαδικά) µόνο 4 µικρά κόµµατα µε
τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια να παραµένει και αυτός στη 1 έδρα.

Το σίγουρο είναι ότι δεν µπορεί να συγκριθεί η δεκαε-
δρική Ανατ. Αττική µε την 15εδρική Αττική των προη-
γούµενων εκλογών όπου ο πρώτος ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε 5
βουλευτές και η δεύτερη Ν∆ µόλις έναν λιγότερο, δηλαδή
4.

Γίνεται σαφές λοιπόν ότι οι µετακινήσει των εκλεγµέ-
νων βουλευτών αλλά και των νέων φαβορί θα κριθούν εν
πολλοίς από το τί θα θεωρούν σίγουρο ως αποτέλεσµα
τα δύο µεγάλα κόµµατα.

Εάν η Νέα ∆ηµοκρατία µε βάση και τις µέλλουσες
δηµοσκοπήσεις συνεχίζει να πρωτεύει είναι σαφές ότι το
3-1 ή το 4-0 υπέρ της στη ∆υτική Αττική θα συγκεντρώσει
πλήθος υποψηφίων οι οποίοι θα ευελπιστούν στην εκλο-
γή τους.

Από την άλλη πλευρά στον ΣΥΡΙΖΑ το ενδεχόµενο να
µην εκλεγεί κανείς δεν βοηθά στην προσέλκυση µεγά-
λων ονοµάτων.

Το ερώτηµα που θα πάει ο Μπαλτάς αν κατεβεί ο
Σπίρτζης και ο Φιλίππου, θέτει ένα ζήτηµα για τον
ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης το ερώτηµα εκτός από τον Μπούρα ποιός από
τους υπόλοιπους 4 θα µεταπηδήσει στη ∆υτική Αττική
από την Ανατολική (Βορίδη, Μαρτίνου, Βλάχο, Οικονό-
µου), θέτει ένα ζήτηµα και στη Ν∆!

Ως εκ τούτου το επόµενο χρονικό διάστηµα έχουν
πολλά να γραφούν σχετικά µε τιςM µεταπηδήσεις βου-
λευτών και υποψηφίων βουλευτών από τη µία νεόδµητη
περιφέρεια στην άλλη.

ΗM δύσκολη εκλογική περιφέρεια της 
∆υτικής Αττικής αλλάζει τα δεδοµένα



ΗΠεριφερειακή Ενότητα ∆υτι-
κής Αττικής επεκτείνοντας τις
δράσεις προφύλαξης του

πληθυσµού από το ιό του ∆υτικού
Νείλου, έχει εντατικοποιήσει τo πρό-
γραµµα  για την καταπολέµησή των
κουνουπιών  στις  περιοχές
ευθύνης της, ενώ παράλληλα πραγ-
µατοποιεί  έκτακτες δράσεις και στο
ευρύτερο αστικό κοµµάτι του ∆ήµου
Μεγάρων όπου εµφανίστηκαν
κρούσµατα του ιού.
Οι έκτακτες δράσεις που πραγµατο-
ποιούνται πλέον σε αστικά κοµµάτια
σε συνεργασία µε την ανάδοχο εται-
ρία η οποία έχει οριστεί και εκτελεί το
ετήσιο  πρόγραµµα της Περιφερεια-
κής Ενότητας καθώς και µε συνερ-
γείο του ∆ήµου Μεγάρων έχουν
σκοπό τόσο την καταπολέµηση των προνυµφών αλλά
και των ακµαίων κουνουπιών.
Οι έκτακτες δράσεις που πραγµατοποιούνται είναι:
1. Επέκταση του δικτύου  τοποθέτησης παγίδων για την
συλλογή ακµαίων κουνουπιών και σε συνεργασία µε το
Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Τροπικών νοσηµάτων
της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας για να ελέγχονται
τα συλλεγόµενα κουνούπια αν είναι φορείς του ιού προ-
κειµένου να χαρτογραφηθεί η  γεωγραφική εξάπλωση και
ο ιός να καταπολεµηθεί έγκαιρα .
2. Άµεσα πραγµατοποιήθηκαν στοχευόµενοι   υπολειµ-

µατικοί ψεκασµοί σε ευαίσθητα σηµεία όπως 
( Νεκροταφείο , περιοχή Βλυχό (αγωγός οµβρίων ) αλλά
και  στις περιοχές του αστικού ιστού που παρουσιά-
στηκαν τα κρούσµατα από τον ιό. 
●  ∆όθηκαν άµεσα οδηγίες στο ∆ήµο Μεγάρων να διενε-
ργεί ψεκασµούς ακµαιοκτονίας και προνυµφοκτονίας,
στα φρεάτια των οµβρίων σε όλο τον ∆ήµο, σε στάσιµα
ύδατα και  πλατείες .
● ∆όθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ µέσω της Υπηρεσία µας 
σε όλους τους ∆ήµους της Περιφερειακής ενότητας, 

ενηµερωτικά φυλλάδια για τα µέτρα ατοµικής προ-
στασίας καθώς και για την αποφυγή δηµιουργίας εστιών
αναπαραγωγής κουνουπιών εντός των οικιών .

- Κάθε πολίτης θα πρέπει να προφυλάσσεται και να
λαµβάνει συστηµατικά µέτρα ατοµικής προστασίας που
περιλαµβάνουν τη χρήση εγκεκριµένων δραστικών εντο-
µοαπωθητικών ουσιών σώµατος,  χρήση σητών, κου-
νουπιέρων, ανεµιστήρων και  κλιµατιστικών.  
- Εξίσου  σηµαντικό είναι η λήψη µέτρων για την µείωση
των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών σε κάθε
οικία, που περιλαµβάνουν αποφυγή δηµιουργίας λιµ-
ναζόντων νερών σε µπαλκόνια,  αυλές και ανοικτούς
χώρους , αποµάκρυνση των στάσιµων νερών , κάλυψη
όλων των δοχείων  που συγκρατούν νερό , κάλυψη µε
σήτα των αγωγών εξαερισµού των βόθρων .
▲  Θα πρέπει να γίνει  κατανοητό ότι τα κουνούπια δεν
θα σταµατήσουν να υπάρχουν και να τσιµπούν το
πληθυσµό χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι όλα µεταδίδουν
ασθένειες.   

Η ατοµική προστασία του κάθε ένα , µας προστατεύει
όλους.    
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  1122::3300  ΜΜ..ΜΜ..  
ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆..ΣΣ..  

  ΣΣττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ηη  
ΠΠρροογγρρααµµµµααττιικκήή  σσύύµµββαασσηη
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  µµεε  ττοονν

ΟΟΑΑΣΣΑΑ,,  γγιιαα  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη
ττωωνν  δδηηµµοοττώώνν    

Στο δηµοτικό κατάστηµα της δηµοτικής ενότητας
Άνω Λιοσίων, θα συνεδριάσει σήµερα και ώρα
12:30, το ∆.Σ.  Φυλής, , για να συζητήσει και να
αποφασίσει για  τα ακόλουθα θέµατα :
1. Προγραµµατική σύµβαση του ∆ήµου Φυλής µε
τον ΟΑΣΑ, για την εξυπηρέτηση των δηµοτών του
∆ήµου Φυλής.
2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµ-
µατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Φυλής για την κατασκευή του έργου
µε τίτλο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ.
116Β ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋ-
πολογισµού 2.159.000,00 € (συµπεριλαµβανοµέ-
νου Φ.Π.Α.).
3. Τροποποίηση των προγενέστερων αποφάσεων
∆.Σ. (60/12,110/12,51/14) και ψήφιση Νέου Κανο-
νισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων.
4. Ορισµός Επιτροπών Παραλαβής Προµηθειών.
5. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών
& Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)
6. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιµότητας για τη
διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου Μειο-
δοτικού ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 156/2018
(∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) προϋπ/σµού
228.780,00€ συµπ/νου ΦΠΑ.
7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για
τις εργασίες: «Εργασίες για συντήρηση και αισθη-
τική αναβάθµιση πλατειών του ∆ήµου Φυλής»,
Α.Μ. 52/2017.
8. Εισήγηση παράτασης, πέραν της αρχικής
συµβατικής προθεσµίας, του έργου: «Εργασίες
για τη συντήρηση και την αναβάθµιση των παι-
δικών χαρών του ∆ήµου Φυλής», (Α.Μ. 40/2017).
9. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τις
εργασίες: «Μίσθωση µηχανηµάτων για την εκτέλε-
ση εργασιών κατεδάφισης επικινδύνως ετοιµόρρ-
οπων κτισµάτων και εργασιών πρόληψης ή απο-
κατάστασης µικροζηµιών από έκτακτες περιστά-
σεις ή θεοµηνία», (ΑΡ. ΜΕΛ. 50/17). 

Η Αντιπεριφέρεια πραγµατοποιεί έκτακτες δράσεις στο ευρύτερο αστικό
κοµµάτι του ∆ήµου Μεγάρων όπου εµφανίστηκαν κρούσµατα του ιού.

ΚΚΕΕΕΕΛΛΠΠΝΝΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΙΙΟΟ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΝΝΕΕΙΙΛΛΟΟΥΥ  
Ενεργοποιούνται 
εκτάκτως µέτρα 
αποκλεισµού από 
την αιµοδοσία.

Απαγορευτικό στα Μέγαρα 
καθώς είναι µια από τις 4 
επηρεαζόµενες περιοχές 

Τ
έσσερις περιοχές της χώρας
αναφέρονται πλέον από το Κέν-
τρο Ελέγχου Λοιµώξεων και

Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
ως «επηρεαζόµενες περιοχές από τα
νοσήµατα που µεταδίδονται µε διαβι-
βαστές», γεγονός που σηµαίνει πως
σε αυτές τις περιοχές ενεργοποι-
ούνται εκτάκτως µέτρα αποκλεισµού
από την αιµοδοσία. Ως επηρεαζό-
µενη περιοχή από τον Ιό του ∆υτικού
Νείλου ορίζεται κάθε Καλλικρατικός
∆ήµος µε τουλάχιστον ένα εργαστηρ-
ιακά επιβεβαιωµένο κρούσµα
λοίµωξης από τον ιό σε άνθρωπο.
Σύµφωνα µε το σχετικό δελτίο του
ΚΕΕΛΠΝΟ, εκτός από τα Μέγαρα
Αττικής, την Τανάγρα Βοιωτίας, τη
Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, µία νέα
περιοχή βρίσκεται σε καραντίνα, η
Ηλιούπολη Αττικής.
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«Ψαλίδι» στις συντάξεις το 2019
προβλέπει η εγκύκλιος του υπουρ-
γείου Οικονοµικών για την κατάρτιση
του προυπολογισµού για το νεο έτος,
που δηµοσιεύσαν πρώτα τα
dikaiologitika news

Στην εγκύκλιο, που υπογράφεται
από τον Γιώργου Χουλιαράκη, αναφ-
έρεται ότι από το νέο έτος δεν θα
δηµιουργούνται νέες ληξιπρόθεσµες
οφειλές του δηµοσίου προς τους
ιδιώτες.

Η ταξινόµηση των εσόδων και των
εξόδων στον νέο προϋπολογισµό
βασίζεται σε νέο ενιαίο σχέδιο λογαριασµών το οποίο
θα εφαρµοσθεί για πρώτη φορά από την 1.1.2019 στην
Κεντρική ∆ιοίκηση µε προοπτική να επεκταθεί σε επό-
µενο στάδιο στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, οι δαπάνες για χορήγηση
συντάξεων τοποθετούνται στα 25,4 δισ. ευρώ, όσο
δηλαδή προβλέπει και το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα
από 28,9 δις. ευρώ φέτος. 

∆ηλαδή προβλέπεται µια µείωση της συνολικής
συνταξιοδοτικής δαπάνης του δηµοσίου κατά 3,23 δισ.
ευρώ.

Η εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών
Γιώργου Χουλιαράκη βάζει αυστηρά όρια δαπανών για
να επιτευχθεί η πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής για πρωτογενές
πλεόνασµα 3,96% του ΑΕΠ το 2019 και δηµοσιονοµικό
χώρο 866 εκατ. ευρώ.

Η εγκύκλιος τοποθετεί το ανώτατο όριο των δαπανών
του τακτικού προϋπολογισµού για το 2019 στα 49,743

δισ. ευρώ και προσθέτοντας τις δαπάνες του Προγράµ-
µατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ύψους 7,3 δισ. ευρώ,
προσδιορίζει στα 57,043 δισ. ευρώ την οροφή των
δαπανών για το επόµενο έτος.

Οι δαπάνες για χορήγηση συντάξεων τοποθετούνται
στα 25,4 δισ. ευρώ, οι δαπάνες των ΟΤΑ στα 6,8 δισ.
ευρώ, οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ στα 4,8 δισ. ευρώ και
δαπάνες των νοσοκοµείων τοποθετούνται στα 3,1 δισ.
ευρώ.

Στην εγκύκλιο Χουλιαράκη υπογραµµίζεται πως είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να κατανεµηθούν ορθά οι
πιστώσεις των φορέων µε βάση τις πραγµατικές ανάγ-
κες και κατά προτεραιότητα, ώστε να προληφθούν
ενδεχόµενες αστοχίες προβλέψεων, ειδικά στις ανελα-
στικές δαπάνες και να ελαχιστοποιηθούν οι τροποποιή-
σεις του προϋπολογισµού κατά την εκτέλεσή του.

Επίσης αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται διακριτή
µείζονα κατηγορία για την εξόφληση απλήρωτων
υποχρεώσεων προηγούµενων οικονοµικών ετών.

«Ψαλίδι» 3,4 δισ. ευρω στις συντάξεις το 2019«Ψαλίδι» 3,4 δισ. ευρω στις συντάξεις το 2019
- Τι προβλέπουν τα όρια του νέου προυπολογισµού

Φωτιά σε εργοστάσιο
στο Μενίδι

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε εχθές  στον
προαύλιο χώρο εργοστασίου στην περ-
ιοχή του Μενιδίου.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι
καίγονταν  ξερά χόρτα και παλέτες.
Στο σηµείο επιχειρούσαν για πολλή
ώρα  δέκα πυροσβέστες µε πέντε οχή-
µατα ενώ έσπευσαν να βοηθήσουν και
εθελοντικές οµάδες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΑΑΜ/ΤΕ/337041

/34717/1017/351/10-7-2018 
(Α∆Α: ΨΘ7Π4653Π4-ΧΗΝ)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης
Αρχαίων Μνηµείων του Υπουργείου
Πολιτισµού διακηρύσσει  ανοικτή δια-
δικασία για την επιλογή αναδόχου:
«Τεχνικός Σύµβουλος» στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Στερέωση,
Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανά-
δειξη του Τύµβου Καστά Αµφίπολης»
(CPV: 71312000-8). 

Πρόκειται για ∆ιακήρυξη ανοικτής
διαδικασίας κάτω των ροιών του Ν.
4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιµής.

Α. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία ∆ιεύθυνση

Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων
- Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού

Ταχ. ∆ιεύθυνση Π λ α τ ε ί α
Καρύτση 12, 10561, Αθήνα

Αρµόδιος για Πληροφορίες
Αθανάσιος Κάλφας, Μιχαήλ Λεφ-
αντζής 

Τηλέφωνα επικοινωνίας
+302103232881

Φαξ +302103242509
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

daam@culture.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση (URL)

www.culure.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση στα

έγγραφα του διαγωνισµού µέσω
www.promitheus.gov.gr 

https://www.culture.gr/el/infor-
mation/SitePages/contests.aspx?f
=1 

Β. Το Αντικείµενο του διαγωνι-
σµού 

Στο πλαίσιο της Πράξης που υλο-
ποιείται στην Αµφίπολη Σερρών,  ο
Τεχνικός Σύµβουλος θα υποστηρίξει
την αναθέτουσα σε διαδικασίες ανάθε

σης, ελέγχου και επίβλεψεις ερευ-
νών, εκπόνησης µελετών, ενόργανης
παρακολούθησης και εν γένει στην
επίβλεψη των εργασιών που αφορ-
ούν στην υλοποίηση υποέργων της
Πράξη από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε
124.502,91 € (µη συµπεριλαµβανο-
µένου Φ.Π.Α.) ενώ η συνολική προθε-
σµία για την περαίωση του αντικειµέ-
νου της σύµβασης ορίζεται καταρχήν
σε 41 µήνες από την υπογραφή του
συµφωνητικού και πάντως έως, το
αργότερο, την 31η /12/2021. 

Σηµειώνεται ότι εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές και ότι δεν
ισχύει δικαίωµα προαίρεσης. 

Γ. Ελάχιστες προϋποθέσεις
συµµετοχής

Ι) Εγγραφή στο σχετικό επαγγε-
λµατικό µητρώο που τηρείται στο κρά-
τος εγκατάστασής τους: Οι προσφέρ-
οντες που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµ-
µένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γρα-
φείων Μελετών στις κατηγορίες
µελετών: α) 21 (Γεωτεχνικές µελέτες
και έρευνες και β) 08 (Στατικές µελέ-
τες). 

ΙΙ) Εκπλήρωση κριτηρίων τεχνικής
και επαγγελµατικής ικανότητας :

Κάθε προσφέρων πρέπει να: 
(α) διαθέτει τους αναγκαίους ανθ-

ρώπινους πόρους που απαιτεί η δια-
κήρυξη

(β) έχει εκπονήσει µελέτες  οι
οποίες να έχουν ανατεθεί και ολοκληρ-
ωθεί εντός της τελευταίας 10-ετίας και
τη συνδροµή στην επίβλεψη των αντι-
στοίχων έργων παρόµοιας φύσης µε
αυτές που θα αξιολογήσει και θα ελέγ-
ξει ο Τεχνικός Σύµβουλος στο πλαίσιο
των καθηκόντων του, 

ΙΙΙ) Για την συµµετοχή στη διαδι-
κασία απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης συµµετοχής, ποσού δύο
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα
Ευρώ (2.490,00 €). Στην περίπτωση
ένωσης οικονοµικών φορέων, η
εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής
ορίζονται στην διακήρυξη.

∆. Τόπος – χρόνος διενέργειας δια-
γωνισµού

Ε. Πηγή Χρηµατοδότησης

Η Πράξη «Στερέωση, Συντήρη-
ση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη
του Τύµβου Καστά Αµφίπολης»
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊ-
κό Ταµείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ)   στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» µε Κωδ. Πράξης ΣΑ
:2017ΕΠ00810071. 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα 

γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη
του διαγωνισµού.

Αθήνα, 11-7-2018

Ο Νόµιµος εκπρόσωπος

Ο Προϊστάµενος της ∆ΑΑΜ

∆ηµοσθένης Σβολόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Π
ραγµατοποιήθηκε προ ολίγων εβδοµάδων στο
Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά Άσκηση Μείζονος
Ατυχήµατος (ΑΜΑ) παρουσία του ∆ιοικητή

∆ιοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (∆ΝΕ) Υποναύαρχου
Ευθύµιου Μικρού ΠΝ. Η άσκηση προσοµοίωσε ειδικές
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης µε την έκδοση κατάλ-
ληλων επεισοδίων από το ∆ιευθύνον Επιτελείο
(∆ΙΕΥΘΕΠ) που βρισκόταν στο Κέντρο Ελέγχου Ασφα-
λείας Περιοχής (ΚΕΑΠ) της Ναυτικής Βάσης Κανελλό-
πουλος.

Στην άσκηση συµµετείχαν ενεργά, προσωπικό και
µέσα του Πολεµικού Ναυτικού από το Ναυτικό Οχυρό
Σκαραµαγκά, το Ναύσταθµο Σαλαµίνας (ΝΣ) και τον Κεν-
τρικό Σταθµό Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ), ο Ειδικός
∆ιακλαδικός Λόχος ΓΕΕΘΑ (Ε∆ΛΟ/ΓΕΕΘΑ), καθώς και
οι ακόλουθοι φορείς: Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας, Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής, 4ος Πυροσβε-
στικός Σταθµός Πειραιά, Αστυνοµικό Τµήµα Περάµατος,
Τροχαία Αιγάλεω, Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ), Εθελοντική Οµάδα ∆ιασωστών Κορυδαλλού
(Ε∆ΟΚ), Εθελοντική Οµάδα Πολιτών Περιστερίου
(ΕΟΠΠ), Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ),
Ελληνικά Καύσιµα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ) και ∆ήµος Περά-
µατος.

Κατά την άσκηση ελέγχθηκε η πληρότητα
σχεδίασης αντιδράσεων, ο βαθµός ετοιµότ-
ητας και η ικανότητα διεύθυνσης και συντονι-
σµού των εµπλεκόµενων φορέων για αντι-
µετώπιση τεχνολογικών ατυχηµάτων και σύνθ-
ετων ειδικών καταστάσεων ανάγκης.

Πραγµατοποιήθηκε στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά Άσκηση Μείζονος Ατυχήµατος (ΑΜΑ) 

Η
αµαζόν α της περιοχ ής µας

συµµετείχ ε στο Βαλκαν ικό
Πρωτάθληµα που διεξήχ θη

στην  Φιλλιπούπολη της Βουλγαρίας 6-
7-8 Ιουλίου 2018. Η αθλήτρια αν ήκει
στο Αθλητικό Κέν τρο Ιππασίας Βαρ-
υµπόµπης ΑΚΙΒ και προπον ητής της
είν αι ο κ. Στελιος Σταυρουλάκης. Η
επιτυχ ία της Ευαγγελίας Κούπεν ου-
Ράπτη και του ίππου της Ιχ ώρ οφείλε-
ται στην  σωστή προπόν ηση, την
σωστή εκπαίδευση του ίππου της.Να
αν αφερθεί ότι  οι δύο αθλητές έχ ουν   το
σωστό χ ώρο εκπαίδευσης που είν αι

ευρωπαϊκών  προδιαγραφών  και έν αν
προπον ητή που είν αι  και αθλητής (
αθλητής Εµποδίων  και Ιππικής δεξιο-
τεχ ν ίας µε πολλές περγαµην ές , τόσο
µέσα στην  Ελλάδα όσο και τα Βαλκάν ια
και σε ευρωπαϊκούς αγών ες). Ο προ-
πον ητής της κ. Σταυρουλάκης έχ ον τας
την  προσωπική του εµπειρία µπορεί
ν α µεταφέρει στην  αµαζόν α τις κατάλ-
ληλες οδηγίες, οδηγίες ακρίβειας, αλλά
και της σωστής συµπεριφοράς  στον
συν αθλητή της Ιχ ώρ. Οι δύο αθλητές
λειτουργούν  ως έν ας ,δίν ουν  την
ακρίβεια στις  ασκήσεις όπως και την α-
ρµον ία αυτών . Έκτη φορά που η Ευαγ-

γελία συµµετείχ ε σε Βαλκαν ικούς
αγών ες και πάν τα µε επιτυχ ίες και
πρωτιές. Στην  φετιν ή εκδήλωση οι
εθν ικές οµάδες έφεραν  τις πρωτιές. Στο
Οµαδικό Εν ηλίκων  σε υψηλή κατηγορία
οι αθλητές έφεραν  την  1η Θέση και
πήραν  το Χρυσό µετάλλιο. Οι αθλητές
ήταν  ο κ. Σταυρουλάκης,η Κέλλη Σκλα-
βούν ος, η Ευαγγελία Κούπεν ου, και η
Αν των ία Τσαµάν δουρα.

Η αµαζόν α την  δεύτερη ηµέρα των
αγών ων  πήρε την  5η Θέση αν άµεσα
σε 12 αθλητές παίρν ον τας έτσι την
πρόκριση για το Freesty le που και σε
αυτή την  κατηγορία αν άµεσα σε 9 αθλ-

ητές πήρε την  4η Θέση. Ο Εθν ικός
Ύµν ος ακούστηκε στην  Φιλλιπούπολη
τόσο στο Οµαδικό όσο και σε Ατοµικό
επίπεδο. Την  δεύτερη Θέση ( Αργυρό
µετάλλιο) πήραν  οι Έφηβοι και την
Τρίτη Θέση πήραν  οι παίδες. Η Ελλάδα
επέστρεψε έχ ον τας στο σύν ολό της 6
κύπελλα και αρκετά µετάλλια.

Η αµαζόν α της ∆. Αττικής ευχ αριστεί
τον  προπον ητή της Στέλιο Σταυρου-
λάκη , την  Οµιλάρχ η κ. Έφη Κουµπέ-
τσου του Οµίλου ΑΚΙΒ καθώς και  τον
κ. Αρµόδιο ∆ρίκο  γιατρό της ο άν θρω-
πος που είν αι κον τά στην  αµαζόν α
όσο και στον  ίππο της Ιχ ώρ, ο άν θρω-
πος που πιστεύει στις προσπάθειες
που κάν ει  η αµαζόν α . Άλλωστε έν ας
πρωταθλητής τα εφόδια που έχ ει και η
χ ορηγία που παίρν ει είν αι η εµπι-
στοσύν η και η αγάπη που δέχ εται. 

Οι αθλητές της ιππικής δεξιοτεχ ν ίας
χ αρίζουν  τα  τελευταία 20 χ ρόν ια
κύπελλα µετάλλια και διακρίσεις στην
Ελλην ική  Οµοσπον δία Ιππασίας και
στην  Γεν  .Γραµµατεία Αθλητισµού,αν α-
δεικν ύον τας  την  Ελλάδα σε ΠΡΩΤΗ
δύν αµη στα Βαλκάν ια καθώς και σε διε-
θν ές επίπεδο . Η αµαζόν α είν αι χ αρ-
ούµεν η που έφερε µαζί µε τον  Ιχ ώρ το
σηµαν τικό αυτό αποτέλεσµα στο Βαλ-
καν ικόΠρωτάθληµα 2018 τόσο για την
Ελλάδα όσο και για την  Περιοχ ή της
∆υτικής Αττικής.

ΝΝέέαα  σσπποουυδδααίίαα  δδιιάάκκρριισσηη  σσττοο  ΒΒααλλκκααννιικκόό  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα
ΣΣττιιςς  χχρρυυσσέέςς  ααµµααζζόόννεεςς  ηη  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ΚΚοούύππεεννοουυ--ΡΡάάππττηη  ααππόό  ττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
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Συµµετοχή του Περιφερειακού Ταµείου 
Ανάπτυξης Αττικής σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα
για την επιχειρηµατικότητα των νέων

Μ
ια σηµαντική «πρωτιά» για το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. Μετέχει ως εταίρ-
ος σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα για τις επενδύσεις µε στόχο την  ανάπτυξη και την
απασχόληση, µε έµφαση στη στήριξη της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας νέων

ανθρώπων. Πρόκειται για το πρόγραµµα E-Cool, επικεφαλής του οποίου είναι το Επιµελ-
ητήριο Εµπορίου, Βιοµηχαν ίας και Ναυτιλίας της Σεβίλλης Ισπαν ίας µαζί µε άλλους 8 εταίρ-
ους από χώρες της ΕΕ.  

Το E-Cool στοχεύει στη βελτίωση της εφαρµογής των  πολιτικών  και των  προγραµµάτων
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως αυτών  που αναφέρονται σε επενδύσεις στην  ανάπτυξη
και στην  απασχόληση και κατά περίπτωση, προγραµµάτων  µέσω του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη στήριξη των  Μικροµεσαίων  Επιχειρήσεων , σε
όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους µε στόχο την  οικονοµική ανάπτυξη και την  καινο-
τοµία. Ο ειδικότερος στόχος του E-Cool είναι να βελτιώσει την  αποτελεσµατικότητα των
αναπτυξιακών  πολιτικών  της Περιφέρειας Αττικής για την  προώθηση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος των  νέων  κυρίως ανθρώπων , συµβάλλοντας στη µελλοντική οικονοµική ανά-
πτυξη και αυξάνοντας την  αν ταγων ιστικότητα στην  Αττική. Το έργο ξεκίνησε τον  Ιούλιο
2018 και θα έχει διάρκεια 3 +2 έτη, ενώ σε αυτό θα κληθούν  να συµµετέχουν  ως δίκτυο
εµπλεκοµένων  µερών , φορείς της Περιφέρειας Αττικής συνδεόµενοι µε την  επιχειρηµα-
τικότητα και κυρίως µε τους νέους επιστήµονες και επαγγελµατίες. 

Το E-Cool (Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the
Dy namisation of  Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial
Ecosystem) ήταν  µεταξύ των  54 νέων  έργων  της 3ης πρόσκλησης σε επίπεδο ΕΕ που
εγκρίθηκε από την  Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος Interreg Europe.

Σχέδιο Γιούνκερ: Η Ελλάδα στην
1η θέση πανευρωπαϊκά για 6ο
συνεχόµενο µήνα

«Σηµαν τική η συν εισφορά του χ ρηµα-
τοδοτικού εργαλείου #JunckerPlan 

για τη δηµιουργία επεν δύσεων  στην
Ευρώπη. 
Η Ελλάδα στην  1η θέση παν ευρωπαϊκά

για 6ο συν εχ όµεν ο µήν α» αν αφέρει, σε
αν άρτηση στο twitter, ο αν απληρωτής
υπουργός Οικον οµίας και Αν άπτυ
ξς, Αλέξης Χαρίτσης παραθέτον τας τον  σ
χ ετικό πίν ακα.

Τα στοιχ εία παρουσιάστηκαν  εχ θές
κατά τη διάρκεια κοιν ής συν έν τευξης
Τύπου που έδωσαν , στις Βρυξέλλες, ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ζαν  Κλον τ Γιούν κερ και ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν δύσεων
(ΕΤΕπ), Βέρν ερ Χόγιερ.
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Η
∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση του ∆ήµου
Μ ε γ α ρ έ ω ν

(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ), µε την αρωγή του
∆ήµου Μεγαρέων και σε συνεργασία
µε τοπικούς φορείς  διοργανώνει για
10η συνεχή χρονιά, στο Άλσος
Θεόγνιδος (περιοχή Πευκάκια) του
∆ήµου Μεγαρέων, την έκθεση προ-
βολής τοπικών προϊόντων και παρα-
δοσιακών τεχνηµάτων «Μεγάρων
Γη» από την Παρασκευή 31
Αυγούστου έως τη ∆ευτέρα 3
Σεπτεµβρίου 2018.

Συµπληρώνοντας 10 χρόνια επιτ-
υχηµένων διοργανώσεων οι διοργα-
νωτές της έκθεσης προσκαλούν
ενδιαφερόµενους εκθέτες και
πολίτες, σε ένα τετραήµερο µεγαρ-
ικών προϊόντων, πολιτισµού και
ψυχαγωγίας στο ανοιχτό θέατρο στα
Πευκάκια. Φέτος η ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ και
η οργανωτική επιτροπή επενδύει σε
µεγάλες συναυλίες.

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου η
Καλλιόπη Βέττα σε ένα σταυροδρόµι
ιδιαιτέρων µουσικών ακουσµάτων,
µε έθνικ χρώµατα και new age
αποχρώσεις, θα δώσει µουσική
παράσταση, ενώ το Σάββατο 1
Σεπτεµβρίου θα ακολουθήσουν οι

λαογραφικοί σύλλογοι της περιοχής
των Μεγάρων και της Νέας Περά-
µου, που θα δώσουν το απαραίτητο
στίγµα της τοπικής παράδοσης.

Την Κυριακή 2 Σεπτεµβρίου ο
δηµοφιλής συνθέτης και τραγουδι-
στής της ροκ και έντεχνης ελληνικής
µουσικής, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας,
θα τραγουδήσει µε το φετινό καλο-
καιρινό του σχήµα, ενώ αναµένεται η
ανακοίνωση ακόµη µιας συναυλίας
που θα «κλείσει» την 10η «Μεγάρων
Γη».

Αναλυτικότερα το πρόγραµµα των
εκδηλώσεων:

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
Μουσική Παράσταση µε την Καλ-

λιόπη Βέττα

Σάββατο 01 Σεπτεµβρίου 2018
Παράσταση Λαογραφικών Συλλό-

γων Μεγάρων και Νέας Περάµου

Κυριακή 02 Σεπτεµβρίου 2018
Συναυλία µε τον Λαυρέντη Μαχαι-

ρίτσα

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων
θα ολοκληρωθεί µε µια ακόµα

µεγάλη συναυλία που θα ανα-
κοινωθεί προσεχώς.

Παράλληλες Εκδηλώσεις
Πληθώρα παράλληλων

εκδηλώσεων συµπληρώνουν
ένα τετραήµερο γεµάτο δρα-
στηριότητες για όλες τις
ηλικίες στα Πευκάκια.

Με µεγάλη χαρά και προ-
σµονή για την 10η «Μεγάρων
Γη», προσκαλούµε όλους
τους ενδιαφερόµενους που
θέλουν να λάβουν µέρος ως
εκθέτες της 10ης «Μεγάρων
Γη». Η πολυεκδήλωση

«Μεγάρων Γη» προετοιµάζεται να
φιλοξενήσει πλέον των 100 εκθετών
και µεγάλο πλήθος επισκεπτών,
κυρίως από την περιοχή της Αττικής
και των όµορων περιοχών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για
εκθέτες

Οι ενδιαφερόµενοι εκθέτες
καλούνται να προσέλθουν στα γρα-
φεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), στο Κυριακουλείο
Πολιτιστικό Κέντρο, 1ος όροφος,  για
να συµπληρώσουν την αίτηση
ενδιαφέροντος–συµµετοχής από την
∆ευτέρα 23 Ιουλίου 2018 έως και
την  Παρασκευή 24 Αυγούστου
2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας.

Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφ-
εία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Μεγαρέων
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.), 22960-82747,
22960-89150.

ΤΑΙΠΕ∆: ∆ύο οι
"µνηστήρες" για τα ΕΛΠΕ

∆ύο είν αι οι εν διαφερόµεν οι επεν δυτές που κρίθη-
καν  από το ΤΑΙΠΕ∆ ότι πληρούν  τα κριτήρια συµµε-
τοχ ής για τη β' φάση του διαγων ισµού για τα ΕΛΠΕ

∆ύο είν αι οι εν διαφερόµεν οι επεν δυτές που κρίθη-
καν  από το ΤΑΙΠΕ∆ ότι πληρούν  τα κριτήρια συµµε-
τοχ ής για τη β' φάση του διαγων ισµού για την  απόκ-
τηση του 50,1% των  ΕΛΠΕ (από κοιν ού πώληση από
το ΤΑΙΠΕ∆ και την  Paneuropean Oil and Industrial
Holdings S.A.) και κατ' επέκταση προκρίν ον ται στη
συγκεκριµέν η φάση:

1. Glencore Energy  UK LTD
2. Vitol Holding B.V.

Οι αν ωτέρω επιλεγέν τες επεν δυτές, αφού υπογρά-
ψουν  τη σχ ετική συµφων ία εµπιστευτικότητας, θα
λάβουν  τα σχ ετικά έγγραφα της β' φάσης του διαγων ι-
σµού και θα αποκτήσουν  πρόσβαση στην  ψηφιακή
βάση δεδοµέν ων , στην  οποία θα έχ ουν  αν αρτηθεί
στοιχ εία και πληροφορίες σχ ετικά µε τα ΕΛΠΕ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εκθέτες στην έκθεση «Μεγάρων Γη» 

Από την ∆ευτέρα 23 Ιουλίου έως και την  Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018.
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Στα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα και δικαστήρια είναι
αποφασισµένη να προσφύγει η ΚΕ∆Ε προκειµένου να διεκδι-
κήσει την αλλαγή συγκεκριµένων άρθρων του «Κλεισθένη Ι»

τα οποία θεωρεί ότι ενέχουν ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας, παραβιά-
ζουν τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής ∆ηµοκρατίας
και δεν εξυπηρετούν  συγκεκριµένους στόχους στο πλαίσιο της Βιώσιµ-
ης Ανάπτυξης.

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε, µετά από εισήγηση του
προέδρου της Γ. Πατούλη, αποφασίστηκε, αφού προηγηθεί η µελέτη
των επίµαχων άρθρων από οµάδα εµπειρογνωµόνων, συµπεριλαµβα-
νοµένων εξειδικευµένων νοµικών, να αξιοποιηθούν όλες οι προβλεπό-
µενες διοικητικές και δικαστικές προσφυγές προς κάθε αρµόδιο όργανο
και ∆ικαστήριο για την µη εφαρµογή των διατάξεων του «Κλεισθένη»
που παραβιάζουν συνταγµατικές  και ευρωπαϊκές αρχές.

Όπως επισηµάνθηκε από τον Γ. Πατούλη, στο «Κλεισθένη Ι» έχουν
ήδη εντοπιστεί µια σειρά από άρθρα τα οποία εµφανίζουν συνταγµατικά
προβλήµατα, ενώ υπάρχουν διατάξεις που εισάγουν την εποπτεία των
διοικητικών πράξεων των δήµων.

Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας
του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Στις νέες δια-
τάξεις περιέχονται προβλέψεις οι οποίες, όπως σηµείωσε ο πρόεδρος
της ΚΕ∆Ε, «κάθε άλλο παρά γνωµοδοτικό χαρακτήρα έχουν, καθότι
αποτελούν ευθεία παρέµβαση στη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια
των ΟΤΑ».

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης επισηµάνθηκε ότι το νέος νόµος δεν
περιέχει καµία διάταξη η οποία να δείχνει ότι η Ελλάδα εναρµονίζεται µε
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης σύµφωνα και µε τις βασικές αρχές
του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής ∆ηµοκρατίας.

Ο Γ. Πατούλης αναφερόµενος στη διαδικασία που ακολούθησε η
κυβέρνηση προκειµένου να ψηφίσει το επίµαχο νοµοσχέδιο επέρριψε
ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ υπο

γράµµισε ότι η ΚΕ∆Ε ουδέποτε έλαβε απάντηση στο αίτηµα που είχε
διατυπώσει για συνάντηση µε τον πρωθυπουργό.

«Ακόµα περιµένουµε να δούµε τον πρωθυπουργό. Το αίτηµα που
διατυπώσαµε και µάλιστα δύο φορές, για συνάντηση µαζί του, έπεσε στο
κενό.

Η  κυβέρνηση, η οποία νοµοθετεί µε προχειρότητα και έχοντας ως
στόχο πολιτικά οφέλη, επιχειρεί να διαλύσει την Αυτοδιοίκηση και εµείς
δεν θα το επιτρέψουµε αυτό. Με τη ψήφιση του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου δεν ηττήθηκε η Αυτοδιοίκηση αλλά η κυβέρνηση, καθώς
αποδείχθηκε µε εξόφθαλµο τρόπο ότι το νοµοσχέδιο εξυπηρετεί κοµµα-
τικούς στόχους. Η κυβέρνηση µε τη στάση της και µε τον τρόπο 

που διαχειρίστηκε το θέµα αποδεικνύει καθηµερινά ότι δεν
την ενδιαφέρει η σωστή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αλλά θέλει να υλοποιήσει ένα σχέδιο ετεροδιοίκησης στο οποίο
δεν εξασφαλίζεται η κυβερνησιµότητα.  Έχουµε θέσει συγκεκρι-
µένα ερωτήµατα για συγκεκριµένα σηµεία του «Κλεισθένη» και
δυστυχώς δεν έχουµε λάβει καµία απάντηση. Ως ΚΕ∆Ε υλοποι-
ούµε συγκεκριµένες δράσεις µε στόχο τη συνεχή ενηµέρωση
της κοινή γνώµης µέχρι τις εκλογές. ∆ράσεις που θα αναδεικ-
νύουν τις δυσµενείς συνέπειες του ψηφισθέντος νόµου «Κλει-
σθένης», στη λειτουργία  της αυτοδιοίκησης και ολόκληρης της
χώρας».

ΕΕρργγαασσίίαα  σσεε  κκααύύσσωωνναα  κκααιι  υυψψηηλλέέςς  θθεερρµµοοκκρραασσίίεεςς::  Αλλαγές µε το Ν.4554/2018

ΣΣΣΣεεεε    εεεεθθθθννννιιιικκκκάάάά    κκκκααααιιιι     εεεευυυυρρρρωωωωππππααααϊϊϊϊκκκκάάάά    όόόόρρρργγγγαααανννναααα    κκκκααααιιιι     δδδδιιιικκκκαααασσσσττττήήήήρρρριιιιαααα    
θα προσβάλει η ΚΕ∆Ε συγκεκριµένες διατάξεις του «Κλεισθένη Ι»

ΑΑλλλλααγγέέςς  σστταα  µµέέττρραα  ππρρόόλληηψψηηςς  κκααιι
ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  ττηηςς  θθεερρµµιικκήήςς
κκααττααππόόννηησσηηςς  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν,,  µµεε
ττοο  ΝΝ..44555544//22001188  κκααιι  ττοο  ΆΆρρθθρροο  1111,,
κκααιι  σσττοο  ΆΆρρθθρροο  7733  ττοουυ  ΚΚώώδδιικκαα
ννόόµµωωνν  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  αασσφφάάλλεειιαα
ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν,,  πποουυ  κκυυρρώώθθηηκκεε
µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  ππρρώώττοο  ττοουυ  νν..
33885500//22001100  ((ΑΑ΄́  8844)),,  ππρροοσσττίίθθεεττααιι  ηη
ππααρράάγγρρααφφοοςς  44,,  ηη  οοπποοίίαα  οορρίίζζεειι  τταα
εεξξήήςς,,

««44..  ΜΜεε  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ
ΕΕρργγαασσίίααςς,,  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς
κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,  µµεεττάά
ααππόό  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  

ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  ττωωνν  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν,,
δδύύννααττααιι  νναα  εεξξεειιδδιικκεεύύοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ττοουυ
ππααρρόόννττοοςς  ΚΚώώδδιικκαα  ήή  κκααιι  νναα  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι
ππέέρραανν  ααυυττώώνν  εειιδδιικκόόττεερραα  ζζηηττήήµµαατταα  ππρρόόλληηψψηηςς
κκααιι  ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  ττηηςς  θθεερρµµιικκήήςς  κκααττααππόόννηησσηηςς
ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  κκααττάά  ττοο  θθέέρροοςς..

ΜΜεε  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ιιδδίίωωςς  ηη
δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααιι  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  ππρροοσσδδιιοορριισσµµοούύ  ττωωνν
φφυυσσιικκώώνν  µµεεγγεεθθώώνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττηη  θθεερρ--
µµιικκήή  κκααττααππόόννηησσηη,,  όόππωωςς  ηη  θθεερρµµοοκκρραασσίίαα  κκααιι  ηη
υυγγρραασσίίαα,,  ττοο  εείίδδοοςς  εερργγαασσιιώώνν  κκααιι  οοιι  κκααττηηγγοορρίίεεςς
εερργγααζζοοµµέέννωωνν  πποουυ  εεκκττίίθθεεννττααιι  σσεε  υυψψηηλλήή  θθεερρµµιικκήή
κκααττααππόόννηησσηη,,  τταα  ττεεχχννιικκάά  κκααιι  οορργγααννωωττιικκάά  µµέέττρραα
πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  λλααµµββάάννοοννττααιι,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε
άάλλλληη  ααννααγγκκααίίαα  λλεεππττοοµµέέρρεειιαα..»»
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Σ
πείρα που διέπραττε συστηµατικά ένοπλες
ληστείες, κυρίως σε καταστήµατα ψυχαγωγικών
παιχνιδιών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής,

εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Εγκληµά-
των Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Αττικής.
Έπειτα από οργανωµένη αστυνοµική επιχείρηση, που
πραγµατοποιήθηκε στο Μενίδι, συνελήφθησαν 5 µέλη της
οργάνωσης, εκ των οποίων 3 Έλληνες, ηλικίας από 20
έως 22 ετών και 2 αλλοδαποί, 18 και 20 χρονών,
αντίστοιχα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηµατίστηκε δικογραφία
για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης, ληστείες, διακε-
κριµένες περιπτώσεις κλοπής κατ' εξακολούθηση και
συναυτουργία καθώς και σε απόπειρα και παράβαση της
νοµοθεσίας για τα όπλα, ενώ στη δικογραφία συµπερι-
λαµβάνονται και άλλα τρία άτοµα, που έχουν ταυτοποιηθ-
εί.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ιδιαίτερο γνώρισµα της
εγκληµατικής οργάνωσης ήταν η αυστηρή τήρηση των

κανόνων ιεραρχίας, ενώ ηγετικό ρόλο είχαν ο 20χρονος
αλλοδαπός και ο 30χρονος Έλληνας. Τα µέλη της οργά-
νωσης χρησιµοποιούσαν ως ορµητήριο κατάστηµα σε
περιοχή της Αττικής, στο οποίο και συναντιόντουσαν πριν
και µετά τη διάπραξη των ληστειών, ενώ κατά τη δράση
τους φρόντιζαν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους µε
κουκούλες, µάσκες και καπέλα τζόκεϊ και χρησιµοποι-
ούσαν οπλισµό, όπως καλάσνικοφ, πιστόλια, περίστρο-
φα και µαχαίρια.

Οι δράστες διέπρατταν ληστείες µε διαφορετική κάθε
φορά σύνθεση, κυρίως απογευµατινές και πρώτες πρωι-
νές ώρες, προσπαθώντας µε αυτό τον τρόπο να αποπρ-
οσανατολίσουν τις διωκτικές αρχές, ώστε οι ληστείες να
εξετάζονται ως µεµονωµένα περιστατικά και όχι ως οργα-
νωµένες. Ως προς τον τρόπο δράσης τους, εισέβαλαν σε
καταστήµατα συνήθως ανά δυάδες και µε την απειλή
όπλων, αφαιρούσαν χρήµατα από τα ταµεία, ενώ στις
µεταξύ τους επικοινωνίες χρησιµοποιούσαν κωδικοποι-
ηµένες λέξεις και συνθηµατικές εκφράσεις.

'Οπως προέκυψε, τα µέλη της σπείρας, µε διαφορετική
σύνθεση, έχουν διαπράξει 26 ληστείες, 2 απόπειρες
ληστειών, κλοπή οχήµατος και 2 απόπειρες κλοπών σε
καταστήµατα σε διάφορες περιοχές όπως Μεταµόρφωση,
Πατήσια, Αγίους Αναργύρους, Αχαρνές, Χαϊδάρι, Μαρ-
ούσι, Κηφισιά, Ηράκλειο, 'Αγιο Στέφανο, Περιστέρι, Κορ-
ωπί, Νέα Χαλκηδόνα, 'Αλιµο και Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε 6 έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν, µεταξύ άλλων, πιστόλι, γεµιστήρας,
περίστροφο, Ι.Χ αυτοκίνητο, µοτοσικλέτα, 2 παραβιασµέ-
να κουτιά φύλαξης και µεταφοράς χρηµάτων, κινητά
τηλέφωνα και µικροποσότητες ναρκωτικών.

Σηµειώνεται, ότι τα περισσότερα από τα µέλη της οργά-
νωσης έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν την
αστυνοµία για ανάλογα αδικήµατα.

Οι συλληφθέντες, µε τη δικογραφία που σχηµατίστηκε
σε βάρος τους, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών, ενώ παράλληλα εξετάζεται η συµµετοχή τους σε
πλήθος παρόµοιων περιπτώσεων.

Στη ‘’φάκα’’ σπείρα που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήµατα ψυχαγωγικών παιχνιδιών
- Σε Αγίους Αναργύρους, Αχαρνές, Χαϊδάρι και Περιστέρι, αλώνιζαν τα ΄΄µπουµπούκια’’

Συνάντηση Γαβρόγλου-Κουρουµπλή για την αναβάθµιση 
των σχολών Εµπορικού Ναυτικού

Η
αν αβάθµιση των  σχ ολών  του Εµπορικού Ναυτικού ήταν  το αν τικείµεν ο της συν άν τησης που είχ ε
χ θες ο Υπουργός Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων  Κώστας Γαβρόγλου µε τον  Υπουργό Εµπο-
ρικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παν αγιώτη Κουρουµπλή, παρουσία υπηρεσιακών  παρ-

αγόν των  των  δύο υπουργείων .
Συµφων ήθηκε οι συζητήσεις ν α συν εχ ιστούν  σε όλα τα επίπεδα αφού απαιτούν ται σταθερά και συγκε-

κριµέν α βήµατα για την  επίτευξη αυτού του στόχ ου. Ήδη έχ ει υπογραφεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την
«Οργάν ωση και λειτουργία της Σχ ολής ∆οκίµων  Λιµεν οφυλάκων  και έν ταξη αυτής στην  αν ώτερη βαθµίδα
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», εν ώ αν αµέν εται και η έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την  «Οργά-
ν ωση και λειτουργία της Σχ ολής ∆οκίµων  Σηµαιοφόρων  Λιµεν ικού Σώµατος – Ελλην ικής Ακτοφυλακής και
έν ταξη αυτής στην  αν ώτατη βαθµίδα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης».
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 Απαρ-
αίτητη
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 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 Απαρ-
αίτητη
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 ∆ιπλώµα-
τος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΕΕΣΣΦΦΑΑ  668899//1177

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA)

ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΚΕΦΚ)»

ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 14/09/2018 και ώρα
12:00 
Νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 14/09/2018 και ώρα
12:30 µ.µ.

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Σ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβου-
λίου
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr                 
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Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε
αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών

Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
διαβιβάστηκε από τη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττι-
κής µε το µε αρ. πρωτ.
27074/1721/Φ12/2018 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων µε:
Α) τίτλο δραστηριότητας: «∆ραστηρ-
ιότητα αποθήκευσης επικίνδυνων και
µη αποβλήτων, συσκευασίας και
τυποποίησης χηµικών προϊόντων και
εκτέλεσης γενικών ηλεκτροµηχανο-
λογικών εργασιών», κατάταξη στην
υποκατηγορία Α2, οµάδα 4η µε α/α:
3 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
µεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλή-
των), α/α: 7α (Εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης στερεών µη επικίνδυνων
αποβλήτων) και Κατηγορία Β,
οµάδα: 4η, α/α: 9γ (Κέντρα διαλο-
γής/ ταξινόµησης ΑΗΗΕ), οµάδα: 9η,
α/α: 109 (Παραγωγή άλλων χηµικών
προϊόντων ή ουσιών µ.α.κ. χωρίς

χηµική µετατροπή), α/α: 172 (Γενικές
µηχανολογικές εργασίες µ.α.κ.) και
α/α: 178 (Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρ-
ογεννήτριες και ηλεκτρικούς
µετασχηµατιστές)
Β) θέση δραστηριότητας: οδός ∆ιϋλι-
στηρίων, στη θέση ‘’ΠΗΓΑ∆Ι-
ΤΖΑΒΕΡ∆ΕΛΛΑ’’, στο ∆.∆. ‘Ανω
Λιοσίων, στο ∆ήµο Φυλής, στην Περ-
ιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής,
της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘‘ΣΟΥΚ
ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.’’
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση Περι-
βαλλοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρει-
ας Αττικής, στην οποία  καλείται το
κοινό να ενηµερωθεί και το ενδιαφερ-
όµενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις
του επί του περιεχοµένου του φακέ-
λου της Μελέτης, τη ∆/νση Περιβάλ-
λοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασ-

κευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210
6984302)
ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και λήξης
δηµόσιας διαβούλευσης: 20/07/18-
7/09/18
Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
προθεσµίας για κατάθεση απόψεων
ενδιαφεροµένου κοινού: 23/07/18-
27/08/18 στη ∆/νση Περιβάλλοντος
Περιφέρειας Αττικής και 28/08/18-
10/09/18 στη ∆/νση Περιβαλλοντι-
κού και Χωρικού Σχεδιασµού της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
(Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν.
Ψυχικό)
Η) εφηµερίδα τη  «Θριάσιο» και link
δηµοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Λόγω της καλοκαιριν ής περιόδου και της χ ορήγησης
των  αδειών , το ΚΕΠΕΑ εν ηµερών ει τους εργαζόµεν ο-
υς για την  αποζηµίωση µη ληφθείσας άδειας.

Συγκεκριµέν α αν αφέρει ότι: «Εάν  λήξει η σύµβαση
εργασίας µε οποιον δήποτε τρόπο (απόλυση, παρ-
αίτηση, θάν ατος εργαζόµεν ου, λήξη σύµβασης ορισµέ-
ν ου χ ρόν ου), και ο εργαζόµεν ος δεν  είχ ε πάρει την
καν ον ική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται
τις αποδοχ ές τις οποίες θα έπαιρν ε αν  του είχ ε χ ορη-
γηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983).

Αποζηµίωση άδειας και επίδοµα άδειας, αναλό-
γως προς τον χρόνο υπηρεσίας.

α) Κατά το πρώτο ηµερολογιακό έτος που έγιν ε η
πρόσληψή του, δικαιούται ν α λάβει 2 ηµεροµίσθια ή
2/25 του µισθού για κάθε µήν α απασχ όλησης, όπως
και 2 ηµεροµίσθια σαν  επίδοµα αδείας (µε τον  περιο-
ρισµό του µισού µισθού ή των  13 ηµεροµισθίων ).

β) Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος, ο µισθωτός
επίσης δικαιούται επίσης 2 ηµεροµίσθια ή 2/25 του
µισθού για κάθε µήν α απασχόλησης, όπως και 2 ηµε-
ροµίσθια σαν  επίδοµα αδείας( µε τον  περιορισµό του
µισού µισθού ή των  13 ηµεροµισθίων ).

γ) Κατά το τρίτο ηµερολογιακό έτος και για τα επό-
µεν α οφείλον ται αποδοχ ές πλήρους άδειας και επιδό-
µατος αδείας, που αν τιπροσωπεύουν  αυτές που θα
δικαιούταν  ο µισθωτός εάν  έπαιρν ε την  άδειά του
κατά το χ ρον ικό διάστηµα της λύσης της σχ έσης
εργασίας».

Άδεια καλοκαιριού: Τι ισχύει για το επίδοµα
αδείας και την καλοκαιρινή άδεια

Σε συν εργασία µε το Κέν τρο Πληροφόρησης Εργα-
ζοµέν ων  και Αν έργων  (ΚΕΠΕΑ), η Συν οµοσπον δία
παρέχ ει πληροφορίες για τον  τρόπο χ ορήγησης της
άδειας, για την  κατάτµησή της, καθώς επίσης και για
το επίδοµα αδείας που µπορεί ν α λαµβάν ει ο δικαι-
ούχ ος – εργαζόµεν ος. Επίσης, οι εν διαφερόµεν οι
πρέπει ν α γν ωρίζουν  ότι υπάρχ ει πλέον  και on line
εφαρµογή στο ΚΕΠΕΑ, από την  οποία οι εργαζόµεν οι
µπορούν  ν α υπολογίσουν  µόν οι τους την  άδεια που
δικαιούν ται.

Πιο αναλυτικά:

Χρόνος χορήγησης της άδειας

Οι µισοί τουλάχ ιστον  εργαζόµεν οι µιας επιχ είρησης
πρέπει ν α πάρουν  την  άδεια µέσα στο χ ρον ικό διά-
στηµα από 1 Μαΐου µέχ ρι 30 Σεπτεµβρίου.

- Ο εργοδότης υποχ ρεούται ν α χ ορηγήσει την  άδεια
εν τός δύο µην ών  από την  ηµέρα που διατυπώθηκε το
σχ ετικό αίτηµα.

- Επίσης υποχ ρεούται ν α χ ορηγήσει την  άδεια πριν
τη λήξη του ηµερολογιακού έτους.

Ετήσια άδεια

Βάση χ ορήγησης της ετήσιας
άδειας µε αποδοχ ές των  εργα-
ζοµέν ων , ορίζεται το ηµερολο-
γιακό έτος. Μάλιστα, έχ ει
κατοχ υρωθεί το δικαίωµα
λήψης αν αλογικής άδειας από
τον  πρώτο µήν α εργασίας.

- Κατά το πρώτο ηµερολο-
γιακό έτος που προσελήφθη ο
εργαζόµεν ος ο εργοδότης υποχ ρεούται ν α του χ ορη-
γήσει µέχ ρι 31 ∆εκεµβρίου αν αλογία των  ηµερών
αδείας που δικαιούται, σύµφων α µε τον  χ ρόν ο
απασχ όλησης. Κάθε εργαζόµεν ος µε σχ έση εργασίας
αορίστου ή ορισµέν ου χ ρόν ου, δικαιούται από την
έν αρξη της εργασίας του µέχ ρι τη συµπλήρωση δωδε-
καµήν ου ν α λάβει το ποσοστό της αδείας του. Η αν α-
λογία αυτή υπολογίζεται βάσει 20 εργασίµων  ηµερών
ετήσιας άδειας για όσους εργάζον ται επί πέν τε µέρες
την  εβδοµάδα και 24 εργασίµων  ηµερών  για όσους
εργάζον ται έξι µέρες την  εβδοµάδα.

- Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος, αφού ο
εργαζόµεν ος συµπληρώσει δωδεκάµην η εργασία,
δικαιούται άδεια 21 ηµερών  επί πεν θήµερης απασχ όλ-
ησης και 25 ηµερών  επί εξαήµερης απασχ όλησης.

- Για το τρίτο και τα επόµεν α εργασιακά έτη ο
εργαζόµεν ος δικαιούται από την  1η Ιαν ουαρίου κάθε
έτους την  καν ον ική ετήσια άδειά του µε αποδοχ ές,
δηλαδή 22 ηµέρες για πεν θήµερη εργασία και 26 ηµέρ-
ες για εξαήµερη.

- Μετά τη συµπλήρωση 10 ετών  εργασίας στον  ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών  σε οποιοδήποτε
εργοδότη ο εργαζόµεν ος δικαιούται άδεια 25
εργασίµων  ηµερών , αν  απασχ ολείται 5 ηµέρες την
εβδοµάδα και 30 εργασίµων  ηµερών , αν  απασχ ολείται
6 µέρες την  εβδοµάδα.

- Μετά την  συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας σε
οποιοδήποτε εργοδότη οι εργαζόµεν οι δικαιούν ται µία
επιπλέον  ηµέρα αδείας, δηλαδή 26 ηµέρες για πεν θή-
µερη εργασία και 31 µέρες για εξαήµερη εργασία.

Κατάτµηση άδειας

Κατάτµηση της άδειας επιτρέπεται σε περισσότερες
από δύο περιόδους από τις οποίες η µία πρέπει ν α
είν αι τουλάχ ιστο 10 συν εχ ών  εργασίµων  ηµερών , επί
πεν θηµέρου απασχ όλησης και 12 εργασίµων  ηµερών ,
επί εξαηµέρου. Αν  ο εργαζόµεν ος είν αι αν ήλικος η
ελάχ ιστη διάρκεια της τµηµατικής άδειας είν αι τουλάχ ι-
στον  12 ηµερών , εφ’ όσον  το ζητήσει ο εργαζόµεν ος.

- Η κατάτµηση της άδειας επιτρέπεται σε 3 περι-
πτώσεις χ ωρίς την  έγκριση της Επιθεώρησης
Εργασίας:

Α. Σε δύο περιόδους όταν  υπάρχ ει σοβαρή ή
επείγουσα αν άγκη της επιχ είρησης. Στην  περίπτωση 

αυτή, η ελάχ ιστη διάρκεια της πρώτης περιόδου δεν
µπορεί ν α είν αι µικρότερη των  5 ηµερών  για πεν θή-
µερη εργασία και των  6 ηµερών  για εξαήµερη, καθώς
και 12 ηµερών  εάν  ο εργαζόµεν ος είν αι αν ήλικος.

Β. Σε περισσότερες από δύο περιόδους, αν  το
ζητήσει ο εργαζόµεν ος. Ο εργοδότης, στην  περίπτω-
ση αυτή, µπορεί ν α καθορίσει το τµήµα των  10 ή 12
ηµερών  που δικαιούται ο εργαζόµεν ος σε χ ρόν ο που
θα κρίν ει ο ίδιος. Για τις υπόλοιπες ηµέρες, αν
υπάρχ ει µεταξύ τους διαφων ία, µπορεί ν α επιληφθεί η
Επιθεώρηση Εργασίας.

Γ. Η τρίτη αν αφέρεται σε επιχ ειρήσεις που
απασχ ολούν  τακτικό και εποχ ικό προσωπικό, λόγω
είδους και αν τικειµέν ου εργασιών , οπότε ο εργοδότης
µπορεί ν α χ ορηγεί το τµήµα της άδειας των  10 ή 12
εργασίµων  ηµερών , οποτεδήποτε εν τός του ηµερολο-
γιακού έτους.

Η άδεια χ ορηγείται αυτούσια και πληρών εται ολόκ-
ληρη κατά τη λύση της εργασιακής σχ έσης.

Αποδοχές αδείας και χρόνος καταβολής

Ο εργαζόµεν ος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς
του τις αποδοχ ές που θα έπαιρν ε αν  εργαζόταν
καν ον ικά µε πλήρη απασχ όληση. Στις αποδοχ ές
αυτές συµπεριλαµβάν ον ται όλα τα καταβαλλόµεν α
µην ιαία επιδόµατα (σε χ ρήµα ή σε είδος) και οι προ-
σαυξήσεις.

∆ικαιούται επίσης επίδοµα αδείας, το οποίο είν αι ίσο
µε τις αποδοχ ές των  ηµερών  άδειας, µε αν ώτατο όριο
το ½ του µισθού, για τους αµειβόµεν ους µε µισθό ή τα
13 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµεν ους µε ηµεροµίσθιο.

Ο εργοδότης υποχ ρεούται ν α προκαταβάλλει τις
αποδοχ ές και το επίδοµα άδειας στον  εργαζόµεν ο
στην  αρχ ή της άδειας. Στην  περίπτωση που ο
εργοδότης δεν  χ ορηγεί την  άδεια που ζήτησε ο
εργαζόµεν ος, οφείλει ν α καταβάλει τις αποδοχ ές του
χ ρόν ου αδείας µε προσαύξηση 100%.

On Line εφαρµογή υπολογισµού αδείας

Με την  ν έα online εφαρµογή του ΚΕ.Π.Ε.Α. δίν εται
η δυν ατότητα οι εργαζόµεν οι ν α υπολογίσουν  µόν οι
τους την  άδεια που δικαιούν ται, πατήστε το παρακά-
τω σύν δεσµο: http://kepea.gr/calc-epidoma-
adeias.php

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ Α∆ΕΙΑΣ 
- Τι αναφέρει ο νόµος για την καλοκαιρινή άδεια
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ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβο-
λή των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµην ία λήξης υποβολής προσφ ορών : 12/09/2018 και
ώρα 12:00 

Νέα ηµεροµην ία αποσφ ράγισης προσφ ορών : 12/09/2018 και
ώρα 12:30 µ.µ.

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.

Εντοπίστηκε και προσήχθη η γυναίκα που φέρεται ότι χαράκωνε µωρά
Στο Αστυν οµικό Τµήµα Αγίου ∆ηµητρίου προσήχ θη, αργά προχ θες το βράδυ, µία γυν αίκα, γύρω στα 55 - σύµφ-

ων α µε πληροφορίες από αστυν οµικές πηγές - η οποία φέρεται ότι χ αράκωσε µωρά στο πόδι, την  ώρα που αυτά
ήταν  στην  αγκαλιά της µητέρας τους, σε µεγάλο εµπορικό κέν τρο των  Νοτίων  Προαστίων .

Η Αστυν οµία, που εξετάζει µε προσοχ ή τη συγκεκριµέν η υπόθεση, προχ ώρησε στην  προσαγωγή της γυν αίκας,
έπειτα από σχ ετικές καταγγελίες που έγιν αν  στο Α.Τ. Αγίου ∆ηµητρίου.
Σύµφων α πάν τα µε τις καταγγελίες αυτές, µητέρες, εν ώ βρίσκον ταν  στο συγκεκριµέν ο εµπορικό κέν τρο,
κρατών τας το παιδί τους στην  αγκαλιά τους, ξαφν ικά διαπίστωσαν  ότι µια άγν ωστη γυν αίκα τα χ αράκωσε στο
πόδι και µετά εξαφαν ίστηκε.

Οι Σιδηροδροµικοί εξήγγειλαν νέες 24ωρες απεργίες
Οι επαναλαµβανόµενες στάσεις εργασίας µε αποκορύφωµα την 24ωρη
απεργία στις 20 Ιουλίου κηρύχθηκαν παράνοµες

Νέες απεργιακές κιν ητοποιήσεις για την  ερχ όµεν η
εβδοµάδα εξήγγειλαν  οι εργαζόµεν οι στον  σιδηρό-
δροµο διεκδικών τας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
(ΣΣΕ) για την  εταιρεία Συν τήρησης Τροχ αίου Σιδ-
ηροδροµικού Υλικού, η οποία σύν τοµα µεταβιβάζε-
ται στην  ιταλική ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Συγκεκριµέν α, η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Σιδηρο-
δροµικών  (ΠΟΣ), προκήρυξε ν έες 24ωρες απεργίες
στις 25 και στις 26 Ιουλίου, για τους εργαζόµεν ους
σε ΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ.
Υπεν θυµίζεται ότι οι επαν αλαµβαν όµεν ες  στάσεις
εργασίας µε αποκορύφωµα την  24ωρη απεργία στις
20 Ιουλίου κηρύχ θηκαν  παράν οµες µετά από προ-
σφυγή στην  δικαιοσύν η της διοίκησης της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» : ΛΗΞΗ AMBER ALERT
ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Σ., 13 ΕΤΩΝ

Σ
τις 19 Ιουλίου 2018 βρέθηκε ο ΘΑΝΑΣΗΣ Σ. 13 ετών , ο οποίος είχ ε εξαφαν ιστεί στις 23 Μαρτίου 2018 από
την  περιοχ ή του Περιστερίου και είν αι καλά στην  υγεία του.Ο 13χ ρον ος Θαν άσης που µεγάλων ε εδώ και 4
χ ρόν ια στο Σπίτι του οργαν ισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο Περιστέρι και είχ ε εξαφαν ιστεί στις 23

Μαρτίου –κάτω από αδιευκρίν ιστες συν θήκες- επέστρεψε µόν ος του στο Σπίτι του.
Ο Θαν άσης επικοιν ών ησε µε άν θρωπο του Σπιτιού µέσω f acebook, την  Τετάρτη 18 Ιουλίου, του εκµυστηρ-

εύτηκε ότι βρίσκεται εγκλωβισµέν ος και δεν  βγαίν ει καθόλου έξω και εξέφρασε την  αγων ία του για το αν  µπορεί
ν α επιστρέψει και αν  τον  αγαπάν ε ακόµα! Την  Πέµπτη 19 Ιουλίου, κατά τις πρωιν ές ώρες, ο Θαν άσης το έσκα-
σε από το µέρος που βρισκόταν  κι επέστρεψε στο Σπίτι και στην  οικογέν εια του Χαµόγελου! Οι εργαζόµεν οι, τα
παιδιά, η γειτον ιά και οι φίλοι του τον  αγκάλιασαν  µε όλη τους την  αγάπη και µε δάκρυα χ αράς τον  υποδέχ τηκαν
και πάλι στο Σπίτι του!
Παρακαλείσθε για την  άµεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχ ει η αν ακοίν ωση της εξαφάν ισης.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε τη βοήθεια των  Μ.Μ.Ε., των  Αρχ ών , των  φορέων  και των  απλών  πολιτών  έχ ει
κατορθώσει ν α κιν ητοποιήσει όλη την  ελλην ική κοιν ων ία και ν α βρει πολλά παιδιά τα οποία αν αζητούν ται. Καταλ-
υτικό ρόλο παίζει συν ήθως η δηµοσιοποίηση µιας εξαφάν ισης από τα Μ.Μ.Ε και από τα µέσα κοιν ων ικής δικ-
τύωσης.
Η συµµετοχ ή όλων  µας, βοηθά ν α βρεθούν  τα παιδιά που βρίσκον ται σε κίν δυν ο, διότι η εξαφάν ιση εν ός παι-
διού αν εξαρτήτως χ ρώµατος, καταγωγής και θρησκείας είν αι έν α πολύ σοβαρό γεγον ός, για όποιο λόγο και αν  γίν ε-
ται.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των  διεθν ών  συν εργασιών  που έχ ει αν απτύξει, διαθέτει την  τεχ ν ογ-
ν ωσία ν α χ ειρίζεται µε επαγγελµατισµό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφαν ίσεων  αν ηλίκων . Εν ηµερωθείτε για τις
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ Η Μ Ο Σ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
∆ιεύθυν ση   ∆ιοίκησης

∆ιαχείρισης
Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού ∆ια-

φ άν ειας              
Τµήµα  Προσωπικού & ∆ιαχείρ-

ισης 
Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού
Πληροφ ορίες   :  Χ. Κόκκορη
Τηλέφ ων α: 210 9970040
Email              :

chrisko@ilioupoli.gr

Ηλιούπολη, 18/07/2018
Αριθµ. Πρωτ.: οικ 14279

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθµ. ΣΟΧ  2/2018

για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ
στα πλαίσια υλοποίησης της

δράσης  «Εν αρµόν ιση 
Οικογεν ειακής & 

Επαγγελµατικής Ζωής»
Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.

2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.
4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και τις διατά-
ξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του
Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το άρθρο 1 του
Ν.3812/2009.
2. Τις διατάξεις του Ν.

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέν-
ης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτ-
ης» (ΦΕΚ87/τ.Α /́7-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου

του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ
54/τ.Α /́14-3-2013).
4.Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α)

Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβά-
σεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, β) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α
297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
265/τ.Α /́23-12-2014).
5.Την υπ άριθµ 5180/2018 Πρόσ-

κληση Ενδιαφέροντος για την υλο-
ποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δρά-
σης ¨Εναρµόνιση Οικογενειακής &
Επαγγελµατικής Ζωής  έτους 2018-
2019».
6.Την υπ άριθµ. 225/2018  απόφα-

ση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
7.Την υπ άριθµ. 57121/19993/13-7-

2018  έγκριση του Γ.Γ Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής.

Αν ακοιν ών ει
Την  πρόσληψη, µε σύµβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου, συν ολικά
οκτώ (8) ατόµων  για τη λειτο-
υργία των  Κέν τρων  ∆ηµιουργι-
κής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ)  και
την  κάλυψη των  αν αγκών  υλο-
ποίησης της πράξης στο
πλαίσιο δράσης  « Εν αρµόν ιση
Οικογεν ειακής και Επαγγελµατι-
κής Ζωής» που εδρεύουν  στην
Ηλιούπολη,  και συγκεκριµέν α
των   εξής αν ά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύµβα-
σης, αριθµού ατόµων  (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αν τίστοιχα
απαιτούµεν α (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόν τα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλ-

λουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιο-
λογητικά :
1.  Αίτηση.

2.  Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυ-
τότητας.
3.  Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπου-

δών συµπεριλαµβανοµένης και τυχόν
επιπλέον επιµόρφωσης σε συναφές
αντικείµενο προς το αντικείµενο των 

προς πλήρωση θέσεων. 
Εάν ο βαθµός πτυχίου δεν αναγράφ-

εται στον τίτλο σπουδών είναι απαρ-
αίτητη η προσκόµιση σχετικής βεβαίω-
σης της σχολής όπου θα αναγράφεται
ο βαθµός πτυχίου. Σε περίπτωση
πτυχίου της αλλοδαπής απαιτείται
επίσηµη µετάφραση αυτού στην
ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις ( άρθρο 29 Π∆
50/2001) και αναγνώριση από τον
∆ΟΑΤΑΠ.
4.  Η γνώση χειρισµού Ηλεκτρονικού

Υπολογιστή αποδεικνύεται σύµφωνα
µε το Ειδικό Παράρτηµα: (Α1) Από-
δειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση
έκδοσης «14/3/2018 » µέσω του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω
της  διαδροµής: Κεντρική σελίδα �
Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδικασίες �
∆ιαγωνισµών Φορέων � Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ.
5.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής

Κατάστασης ( να έχει εκδοθεί το τελευ-
ταίο 6µηνο).
6.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας από την

οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική   διάρκεια της εµπειρίας σε καθ-
ήκοντα συναφή προς το αντικείµενο
των προς πλήρωση θέσεων:

Αποδεδειγµένη  εµπειρία σε προ-
γράµµατα δηµιουργικής απασχόλ-
ησης (Κ∆ΑΠ) θα βαθµολογηθεί µε
επτά (7) µονάδες ανά µήνα εµπειρίας.

Αποδεδειγµένη εµπειρία σε σχολικές
µονάδες ή άλλες δραστηριότητες για
παιδιά σχολικής ηλικίας, συναφή προς
το αντικείµενο των προς πλήρωση
θέσεων θα βαθµολογηθεί µε τρεις (3)
µονάδες ανά µήνα εµπειρίας.
Η προϋπηρεσία βαθµολογείται µετά

την απόκτηση του βασικού τίτλου
σπουδών,  και για  συνολικό χρονικό
διάστηµα έως 60 µήνες.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να

συµπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 

είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστο-
λή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Σοφ. Βενι-
ζέλου & Πρωτόπαπα, απευθύνοντάς
την στο Τµήµα Προσωπικού &
∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού
υπόψη κ. Χριστίνας Κόκκορη (τηλ.
επικοινωνίας: 2109970040). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµ-
ηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψ-
ηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτή-

σεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολο-
γιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της τελευ-
ταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας
και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµο-
τικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτ-
ηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανω-
τέρω προθεσµία λήγει µε την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας
ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο,
εξαιρετέα  (δηµόσια αργία) ή µη εργά-
σιµη,  τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα. 

Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία µας  επεξεργαστεί

τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους µορ-
ιοδοτεί και τους κατατάσσει  βάσει των
κριτηρίων που αναφέρονται παραπά-
νω. 
Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψ-

ηφίων στη συνολική βαθµολογία
προηγείται αυτός που έχει τις περισσό-
τερες µονάδες στο πρώτο βαθµολο-
γούµενο κριτήριο (βαθµός τπυχίου)
και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που 

έχει τις περισσότερες µονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (εµπειρία) και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κρι-
τήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.

Τα κωλύµατα της οκτάµηνης
απασχόλησης καθώς και του άρθρ-
ου 6 του  Π.∆. 164/2004 (24µηνης
απασχόλησης) ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
στην περίπτωση των συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου για την
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµ-
µάτων. 

Αν άρτηση πιν άκων  - Υποβολή
εν στάσεων - Πρόσληψη
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η

υπηρεσία µας θα αναρτήσει τους
πίνακες κατάταξης των υποψ-
ηφίων στο κατάστηµα των γραφείων
µας και στην επίσηµη ιστοσελίδα του
∆ήµου (www.ilioupoli.gr).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται
στους ενδιαφερόµενους η άσκηση
ένστασης, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπο-
λογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
ανάρτησής τους. 
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλε-

ται µε συστηµένη επιστολή στην υπηρ-
εσία µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Σοφ. Βενιζέλου & Πρωτόπαπα, απε-
υθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπι-
κού & ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου
∆υναµικού.

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προ-
σωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου από
την υπογραφή της σύµβασης µετά
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων. 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρ-
εσίας

Ειδικό
τητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101 ∆ ή µ ο ς
Ηλιούπολης 
( Για τη στε-
λέχωση της
δοµής « Κέν-
τρο ∆ηµιουρ-
γ ι κ ή ς
Α π ασχ όλ -
ησης»

Ηλιούπολη ΠΕ 
∆ασκάλων

«Από την υπο-
γραφή της
σύµβασης έως
31/08/2019,   µε
δ υ νατ ό τ η τ α
ανανέωσης ή
παράτασης σε
π ε ρ ίπ τ ωσ η
συνέχισης του
προγ ράµµα-
τος»

1

102 ∆ήµος
Ηλιούπολης
( Για τη στε-
λέχωση της
δοµής « Κέν-
τρο ∆ηµιουρ-
γικής
Απασχόλ-
ησης»

Ηλιούπολη ΠΕ Θεα-
τρολό-

γων

«Από την
υπογραφή
της σύµβασης
έως
31/08/2019,
µε δυνατότ-
ητα ανανέω-
σης ή παρά-
τασης σε
περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµα-
τος»

1

103 ∆ήµος
Ηλιούπολης
( Για τη στε-
λέχωση της
δοµής « Κέν-
τρο ∆ηµιουρ-
γικής
Απασχόλ-
ησης»

Ηλιούπολη ΠΕ
Νηπια-
γωγών

Από την υπο-
γραφή της
σύµβασης έως
31/08/2019,
µε δυνατότ-
ητα ανανέω-
σης ή παρά-
τασης σε
περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµα-
τος»

1

104 ∆ήµος
Ηλιούπολης
( Για τη στε-
λέχωση της
δοµής « Κέν-
τρο ∆ηµιουρ-
γικής
Απασχόλ-
ησης»

Ηλιούπολη ΠΕ Μου-
σικών
Σπουδών

Από την υπο-
γραφή της
σύµβασης έως
31/08/2019,
µε δυνατότ-
ητα ανανέω-
σης ή παρά-
τασης σε
περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµα-
τος»

1

105 ∆ήµος
Ηλιούπολης
( Για τη στε-
λέχωση της
δοµής « Κέν-
τρο ∆ηµιουρ-
γικής
Απασχόλ-
ησης»

Ηλιούπολη ΠΕ
Γυµνα-
στών

Από την υπο-
γραφή της
σύµβασης έως
31/08/2019
µε δυνατότ-
ητα ανανέω-
σης ή παρά-
τασης σε
περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµα-
τος»

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων
101,102,103,104,105  πρέπει να
είναι ηλικίας από 18 έως 65  ετών.
Το προσωπικό που θα απασχολ-

ηθεί στα Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης του ∆ήµου θα υπο-
βάλει Πιστοποιητικό Υγείας  από
Παθολόγο  ή Γενικό Ιατρό είτε του
δηµοσίου είτε ιδιώτη σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.1  του αρθρ. 7

του Ν. 4210/13 προκειµένου να
πιστοποιηθεί η φυσική υγεία και
καταλληλότητα , το οποίο θα ανα-
νεώνεται κάθε έτος σε περίπτωση
συνέχισης του προγράµµατος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των

υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

101 α)Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τµή-
µατος Ειδικής Αγωγής µε κατεύθυνση ∆ασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε
κατευθύνσεις : α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες ή Φιλο-
σοφίας και Παιδαγωγικής µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχο-
λογίας µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικ-
τού Πανεπιστηµίου ( Ε.Α.Π) ΑΕΙ  ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµε-
δαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,  αντίστοιχη ειδικότητας,
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : α) επεξεργασίας κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

102 α) Πτυχίο ή δίπλωµα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογή (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότ-
ητας.
β)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : α) επεξεργασίας κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

103 α)Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης  και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε
κατευθύνσεις : α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ( ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής ( Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β)Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : α) επεξεργασίας κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

104 α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της  ηµεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : α) επεξεργασίας κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

105 α) Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο
ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : α) επεξεργασίας κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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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>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

ΓΑΜΟΣ
Ο ΦΑΣΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΚΑΙ Η ΤΣΑΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ

ΒΑΝΤΙΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΨΙΛΟΜΑΤΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΙΡΝΤΑΡ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748
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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

48

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

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



16-θριάσιο Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 


