
Σύσκεψη του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου
Χαϊδαρίου με τους συμβασιούχους της Καθαριότητας.

««ΓΓυμνές» μες το κατακαλόκαιρο
κινδυνεύουν να μείνουν 

οι Υπηρεσίες Καθαριότητας
ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ::  ««ΆΆμμεεσσηη  ππααρρέέμμββαασσηη

ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  γγιιαα  ττηη  μμοοννιιμμοοπποοίίηησσηη  
ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  κκααιι  τη χρηματοδότηση

της μισθοδοσίας τους».

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

ΕΕξξωωδδιικκαασσττιικκοοίί  σσυυμμββιιββαασσμμοοίί  γγιιαα  
ααπποοζζηημμιιώώσσεειιςς  ιιδδιιοοκκττηησσιιώώνν  σσττηηνν  ΠΠ..ΕΕ..

ΒΒΙΙΟΟΠΠΑΑ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν
ΑΑππόό  ττύύχχηη  ααπποοφφεεύύχχθθηηκκαανν  τταα  χχεειιρρόόττεερραα……

ΒΒάάρρκκαα……  ππρροοσσγγεειιώώθθηηκκεε
σσεε  ΙΙ..ΧΧ..  σσττοο  ΠΠααλλααττάάκκιι

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

ΤΤιιμμηηττιικκήή  ββρρααδδιιάά  γγιιαα  ττοουυςς  κκααθθηηγγηηττέέςς
ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοουυ

Στο 23,2% η ανεργία 
στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο 
– Σταθερά παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας των νέων 

(κάτω των 25 ετών) στη χώρα, αγγίζοντας το 50%
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ΟΟδδηηγγόόςς  εεππιιββίίωωσσηηςς  γγιιαα  χχααμμέέννηη  
ρρύύθθμμιισσηη  σσττηηνν  εεφφοορρίίαα
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ΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΔΔΥΥΟΟ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΙΙΕΕΣΣ
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Κατατεθηκε η αίτηση για έρευνες
υδρογονανθράκων 

από Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  
ΈΈττοοιιμμοοςς  κκααιι  οο  ττοομμέέααςς  ΧΧ22  ττοουυ
ννέέοουυ  δδιικκττύύοουυ  ΥΥδδρρεεύύσσεεωωςς

Προθεσμία
ενός μηνός
 για τις νέες
συνδέσεις

YYΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ
ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
Πρωτοβουλία Ανθρωπιάς από
την Κ.Ε.Δ.Ε. και τα Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 23 ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ 
ΣΕ  ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙ

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΕΕγγκκρρίίθθηηκκαανν  448822  
ππρροοσσλλήήψψεειιςς  σσεε  ααννττααπποοδδοοττιικκέέςς

υυππηηρρεεσσίίεεςς  δδήήμμωωνν
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105547900

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος Κ., Στρατηγού Ρόκκα 

Νικολάου 114, 2105550323

Aχαρνές
Παπουτσής Διονύσιος Π. 

Αριστοτέλους 185, 2102477442
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά Δ. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1
- Δροσούπολη, 2102470650

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος,  Παπανδρέου Γεωργίου 4,

- Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη    

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
28 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευέλπιστος, Ιέραξ, 
Γεράκης, Πύρρος, 

Θεσπέσιος, Ιουστίνος

ΣΣττοο  2233,,22  %%  ηη  ααννεερργγίίαα  
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  

Σταθερά παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας των νέων 
(κάτω των 25 ετών) στη χώρα, αγγίζοντας το 50%

Στο 23,2% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα
τον Φεβρουάριο του 2017, σε σχέση με τον Ιανουάριο
(23,3%), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατι-
στικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν στη δημοσι-
ότητα την Τετάρτη.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για την
Ελλάδα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Συνολικά, τον Απρίλιο καταγράφονται 19,121 εκατομ-
μύρια άνεργοι στην ΕΕ και 15,04 εκατομμύρια άνεργοι
στην Ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφ-
ονται στην Ελλάδα (23,2% τον Φεβρουάριο) και στην
Ισπανία (17,8%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην
Τσεχία (3,2%), στη Γερμανία (3,9%) και στη Μάλτα 

(4,1%).Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθμός των
ανέργων τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στα 1,105
εκατομμύρια.

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε
στο 19,7% και στις γυναίκες στο 27,5%.

Τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών)
στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε σχέση με τον
Ιανουάριο, στο 47,9%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ
καταγράφονται στην Ελλάδα (47,9%), στην Ισπανία
(39,3%) και στην Ιταλία (34%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερ-
μανία (6,8%).

Τον Απρίλιο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη δια-
μορφώθηκε στο 18,7% και στην ΕΕ στο 16,7%.

Σύσκεψη του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου με τους συμβασιούχους της Καθαριότητας.

««ΓΓυμνές» μες το κατακαλόκαιρο κινδυνεύουν
να μείνουν οι Υπηρεσίες Καθαριότητας

ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ::  ««ΆΆμμεεσσηη  ππααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  γγιιαα  ττηη  μμοοννιιμμοοπποοίίηησσηη  
ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  κκααιι  τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους».

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του
Σωματείου Εργαζομένων του
Δήμου Χαϊδαρίου με τους

συμβασιούχους της Καθαριότητας.
Η σύσκεψη είχε ως βασικό θέμα την επι-

κείμενη ως όλα δείχνουν απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ουσιαστικά
απολύει τους συμβασιούχους εργαζόμενο-
υς στην Καθαριότητα Ο.Τ.Α.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Δήμα-
ρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος και ο
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μόσχος Χου-
δελούδης, οι οποίοι μετέφεραν τη θέση της
Δημοτικής Αρχής λέγοντας:«Οι πολιτικές
ευθύνες της κυβέρνησης είναι πρόδηλες
και ακέραιες.

Από την πρώτη στιγμή απαιτήσαμε και συνεχίζουμε και
σήμερα να απαιτούμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρν-
ησης για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, που δεν ήρθαν
στους Δήμους από κανένα παράθυρο, αλλά μέσα από τους
δρόμους της μακροχρόνιας ανεργίας και από τις διαδικασίες
του ΑΣΕΠ.

Ήρθαν ως συμβασιούχοι, γιατί η πολιτική, διαδοχικά όλων
των κυβερνήσεων και των μνημονίων, απαγόρευσε τις μόνι-
μες προσλήψεις εργατοτεχνικού προσωπικού στους Δήμους
από το 2011. Μάλιστα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο
προδιαγράφεται ότι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για
τους Δήμους και τις Περιφέρειες θα παραμείνουν μηδενικές
για το 2018 και το 2019! 

Αποτέλεσμα είναι οι Υπηρεσίες Καθαριότητας και
Πρασίνου, να αποδιαρθρώνονται, προλειαίνοντας το έδαφ-
ος για την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους.

Καλούμε, έστω και τώρα, με βάση και αυτές τις απαρά-
δεκτες εξελίξεις, την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες
της.Να μη διανοηθεί να αφήσει τους Δήμους και τις Υπηρ-
εσίες Καθαριότητας κατακαλόκαιρο γυμνές από προσωπικό
και να αναλάβει τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους».

Τέλος, κάλεσαν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζι-
κά στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες και τις συγκεντρώσεις
των ταξικών συνδικάτων εκφράζοντας, παράλληλα, τη στήρ-
ιξη με όλους τους τρόπους στον δίκαιο αγώνα των συμβα-
σιούχων του Δήμου Χαϊδαρίου.
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ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΞΑΝΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Οδηγός επιβίωσης για χαμένη ρύθμιση στην εφορία

Μόνο μέσω των πάγιων 12
μηνών και κατ εξαίρεση
24μηνων ρυθμίσεων μπορεί

να βάλει ξανά σε τάξη τα χρέη προ την
εφορία κάποιος που έχει χάσει οριστικά
παλαιότερο διακανονισμό των οφειλών
στις εφορίες σύμφωνα με τον εκτεταμένο
οδηγό για όλα τα θέματα φορολογίας
που έδωσε χθες στην δημοσιότητα η
ΑΑΔΕ.

Μέχρι στιγμής σε ισχύ βρίσκονται δυο
12μηνες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορίες
και ασφαλιστικά ταμεία. Η  ένταξη στην
πρώτη (νόμος 4152/2013) προϋποθέτει
ότι  έχει  καταστεί  ληξιπρόθεσμη  κάποια
δόση  βεβαιωμένης οφειλής  φόρου. Η
αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της
γενικής γραμματείας πληροφοριακών
συστημάτων  www.gsis.gr.  Η  δεύτερη
νόμος 4174/2013. γίνεται απευθείας
στην  ΔΟΥ του  φορολογούμενου  με
αίτηση του φορολογούμενου πριν  καταστεί ληξιπρόθεσμη
βεβαιωμένη οφειλή. Και  στις δύο περιπτώσεις ο φορολογούμε-
νος πρέπει  να  επισυνάψει ή να υποβάλλει  σειρά δικαιολογ-
ητικών με τα  οποία να αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία να
καταβάλλει τους  φόρους  του κανονικά που θα ορίσει  και τον
αριθμό  των δόσεων αποπληρωμής των οφειλών σε 12  ή 24
δόσεις. Η κάθε δόση  επιτόκιο 5% .

Παράλληλα με τις πάγιες  ρυθμίσεις για   ρυθμίσεις οφειλών
είχαμε και τις δύο διαδοχικές ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Η
πρώτη( ν. 4305/2014) ψηφίστηκε  στον Οκτώβριο του 2014 και
η δεύτερη σαφώς  πιο ευνοϊκή είναι  αυτή του νόμου 4321/2015
η γνωστή «ρύθμιση  Βαλαβάνη».

Η επανένταξη σε ρύθμιση
Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας είτε κάποιας από  τις

ρυθμίσεις των100 δόσεων που  έχουν ψηφιστεί το  2014 και  το
2015  η  δυνατότητα  επανένταξης υπάρχει:

Στην ρύθμιση του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), εφό-
σον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης
μπορεί εντός δύο (2) μηνών από την απώλειά της να υποβάλει
άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση μαζί με τα στοιχεία
που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας.

Στις  πάγιες δωδεκάμηνες ρυθμίσεις του άρθρου 43 του ν.
4174/2013 και των υποπαραγράφων Α1 & Α2 της παραγράφου
Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, δεν μπορεί να υπαχθ-
εί κάποιος εκ νέου σε ρύθμιση με τις ίδιες διατάξεις και για τις
ίδιες οφειλές. Δυνητικά  όμως  η 12 ρύθμιση  μπορεί να επα-
ναληφθεί  περιλαμβάνοντας   και  νέες  οφειλές  σε συνεννόηση
με την αρμόδια  Δ.Ο.Υ.

Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα
ρύθμισης;

Η αίτηση υποβάλλεται, εφόσον αυτό υποστηρίζεται, ηλεκτρο-
νικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του διαδικτύου: www.gsis.gr

της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπουργείου Οικονομικών και κατ’ εξαίρεση
στο Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου, ο προϊ-
στάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπρ-
αξης των ρυθμιζόμενων οφειλών. 

Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονά-
δας Είσπραξης, αρμόδια ορίζεται η Επιχειρησιακή Μονάδα
Είσπραξης για συνολικές βασικές οφειλές ανά οφειλέτη άνω του
1.500.000,00 ευρώ, ανεξάρτητα του ύψους της ρυθμιζόμενης
οφειλής.

Ποιες οι συνέπειες καθυστέρησης μίας δόσης ρύθμισης;
α) Για τη ρύθμιση των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015

(Α’ 32), η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επι-
βάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Επίσης, σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα (10) πρώτων
δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από
δέκα (10) ή όλων των υπολειπόμενων δόσεων, εφόσον οι
δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο
έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής.
Επί της εν λόγω κύρωσης δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Για τη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, η καθυ-
στέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής
με μηνιαία προσαύξηση 2%.

γ) Για τις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013 και του άρθρου 43 του
ν. 4174/2013, η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης των
ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 συνεπάγεται την επιβάρυνση
αυτής με προσαύξηση 15%.

Η καθυστέρηση δόσης μπορεί, υπό προϋποθέσεις και κατά
περίπτωση, να συνεπάγεται απώλεια των ως άνω ρυθμίσεων.

Εκτός  από το  καθεστώς των  ρυθμίσεων ο οδηγός της ΑΑΔΕ
περιγράφει το καθεστώς  για την  φορολογία εισοδήματος  κεφ-
αλαίου  επιχειρήσεων ΦΟΑ τις  δωρεές  και  γονικές παροχές και
όλα τα βασικά θέματα των φορολογούμενων με την εφορία.

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  
ΈΈττοοιιμμοοςς  κκααιι  οο  ττοομμέέααςς  ΧΧ22  ττοουυ
ννέέοουυ  δδιικκττύύοουυ  ΥΥδδρρεεύύσσεεωωςς

Προθεσμία ενός μηνός για τις
νέες συνδέσεις

ΗΤεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων σας
ενημερώνει ότι έχει δοθεί προς χρήση ο
Τομέας Χ2 του νέου δικτύου ύδρευσης.

Ο τομέας περικλείεται από τις οδούς:
28ης Οκτωβρίου (από τη διασταύρωση με τη Μινώας

έως το κοιμητήριο)
Παλαιά Εθνική Οδό, η δυτική πλευρά (από το κοιμ-

ητήριο έως τα φανάρια της Πάχης)
Μινώας (από τα φανάρια της Πάχης έως την Πλάτω-

νος)
Πλάτωνος (έως Δ. Μπερδελή)
Δ. Μπερδελή (έως Θ. Τσεκέ)
Θ. Τσεκέ, νότια των σιδηροδρομικών γραμμών έως τη

διασταύρωση της 28ης Οκτωβρίου με τη Μινώας (σίδε-
ρα)

Οι ιδιοκτήτες των οικιών που βρίσκονται εντός του
παραπάνω τομέα καλούνται να συνδέσουν έγκαιρα την
ιδιωτική τους παροχή με το νέο δίκτυο ύδρευσης, διότι το
παλαιό δίκτυο ύδρευσης θα πάψει να λειτουργεί από την
1/7/2017.

ΑΑππόό  ττύύχχηη  ααπποοφφεεύύχχθθηηκκαανν  τταα  χχεειιρρόόττεερραα……

ΒΒάάρρκκαα……  ππρροοσσγγεειιώώθθηηκκεε  σσεε  ΙΙ..ΧΧ..  
σσττοο  ΠΠααλλααττάάκκιι  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

«Άγιο» μέσα
στην… ατυχία του
είχε ένας οδηγός,
όταν στάθμευσε
για λίγο το όχημα
του έξω από το
Παλατάκι Χαϊδάρ-
ιου στη λεωφόρο
Καβάλας, προκει-
μένου να διεκπαι-
ρεώσει μια
σύντομη δουλειά.

Όταν επέστρε-
ψε, είδε μια… βάρκα, που τη ρυμουλκούσε ένα άλλο όχημα, να έχει προσγει-
ωθεί στο όχημά του προκαλώντας του φυσικά μεγάλες ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία και γερανοί, ενώ εξετάζεται  ο λόγος που η
βάρκα αποκολλήθηκε από την οροφή του οχήματος που τη μετέφερε, προ-
καλώντας το άσχημο περιστατικό. 

Εγκρίθηκε από τον υπο-
υργό Εσωτερικών η
σύναψη 482 συμβάσεων

προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου. 

Οι προσλήψεις αφορούν υπηρ-
εσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
δήμων και θα έχουν διάρκεια οκτώ
μηνών.

Σύμφωνα με την σχετική αποφα-
ση του ΥΠΕΣ οι θέσεις εργασίας
που αφορούν τους δήμους της
Αττικής είναι 

∆ΗΜΟΣ Αγίου ∆ηµητρίου  2
∆ΗΜΟΣ Αγίων Αναργύρων-

Καµατερού 17 
∆ΗΜΟΣ Ζωγράφου  4
∆ΗΜΟΣ Χαϊδαρίου  3
∆ΗΜΟΣ ∆ιονύσου  5
∆ΗΜΟΣ Μάνδρας-Ειδυλλίας  20 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 23 ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ 
ΣΕ  ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙ

ΥΠΕΣ: Εγκρίθηκαν 482 προσλήψεις 
σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων



Παρέμβαση Αρείου Πάγου για 
τους μαθητές του Ρεθύμνου
Ο Άρειος Πάγος, ζητά από την Εισαγγελία Πρωτο-

δικών Ρεθύμνου να κινηθεί προς την άρση του αναμορ-
φωτικού μέτρου που επιβλήθηκε στους μαθητές

Κατά της δικαστικής απόφασης που οδήγησε στην
καταδίκη τριών ανήλικων μαθητών Γυμνασίου του
Ρεθύμνου, που θέλησαν να προχωρήσουν σε κατάληψη,
τάσσεται η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το θέμα ανέ-
δειξε με ρεπορτάζ του το News 24/7.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός, Ξένη Δημητρίου,
παρήγγειλε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, να
προχωρήσει σε σχετική αίτηση προς το αρμόδιο αιτηθεί 

δικαστήριο Ανηλίκων προκειμένου να αρθεί ή έστω να
μετατραπεί το αναμορφωτικό μέτρο παροχής κοινωνικής
εργασίας 80 ωρών, που επιβλήθηκε στα παιδιά. Μάλι-
στα, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει πως το
μέτρο αυτό καταστρατηγεί την αρχή της αναλογικότητας,
λαμβανομένου υπόψη αφενός των συνθηκών που φέρε-
ται ότι τελέστηκε η πράξη για την οποία δικάστηκαν και
αφετέρου της  προσωπικότητας και της ανηλικότητας
των νεαρών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά δεδο-
μένα που λαμβάνεται ανάλογη απόφαση για φθορές που
φέρονται να προκάλεσαν μαθητές κατά τη διάρκεια
κατάληψης. Ήδη δε τις προηγούμενες ημέρες για το ζήτ-
ημα έχει παρέμβει το υπουργείο Παιδεία, το οποίο χαρ-
ακτηρίζει "απαράδεκτη η αντιμετώπιση των μαθητών
από την πλευρά του Διευθυντή του Σχολείου που προ-
κάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση χωρίς να έχουν δια-
πιστωθεί φθορές εντός του σχολείου".

Αλλά και η πρώην Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας,
Σία Αναγνωστοπούλου, έκανε λόγο στο Ραδιόφωνο 24/7
για "τραβηγμένη απόφαση" υποστηρίζοντας πως "οι
καταλήψεις δεν ποινικοποιούνται".
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Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε 
από τρένο στην Αγίου Μελετίου
Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα που παρασύρθηκε
από συρμό του Προαστιακού, τη στιγμή που προσπαθ-
ούσε να διασχίσει τις γραμμές, στις 9:00 xθες το πρωί,
στο ύψος της Αγίου Μελετίου, στα Σεπόλια.
Η γυναίκα διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου οι
γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Μέχρι αυτή την ώρα
δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ με το περιστατικό ασχολείται
η Τροχαία Αθηνών.
Σημειώνεται, ότι στο ίδιο σημείο αρκετοί άνθρωποι έχουν
χάσει τη ζωή τους, ενώ το προηγούμενο ανάλογο περι-
στατικό συνέβη στις 2 Φεβρουαρίου 2017.
Στο σημείο του δυστυχήματος προβλέπονται έργα υπο-
γειοποίησης από την ΕΡΓΟΣΕ. Το έργο, οι σχετικές
μελέτες του οποίου έχουν ολοκληρωθεί, αφορά στην
κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκο-
υς 2,36 χλμ, εκ των οποίων τα 1.330μ. περίπου πλήρως
υπογειοποιημένου, ο οποίος ξεκινά από την έξοδο του
Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσ/νίκη (ΧΘ 10+821) και καταλήγει
στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+180) στην περιοχή Σεπολίων
του Δήμου Αθηναίων.

Παρέμβαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την προσαρμογή 
του θεσμικού πλαισίου ως προς τη χορήγηση νέων αδειών ταξί

Επιστολή - παρέμβαση
προς τον Υπουργό και τον
Υφυπουργό Υποδομών και

Μεταφορών απέστειλε η Περιφερει-
άρχης Αττικής προκειμένου να ανα-
δείξει ένα μείζον ζήτημα. Πρόκειται
συγκεκριμένα για το θέμα που
δημιουργείται από την υποχρέωση
των Περιφερειών της χώρας, σύμφ-
ωνα με τη νομοθεσία, να δημο-
σιεύουν ανά 2 έτη πρόσκληση με
την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμε-
νοι να υποβάλουν αίτηση για την
απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων
ΕΔΧ (Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης) ή για μετατροπή
υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο. 

Είναι μία «ατελέσφορη διαδικασία», όπως επισήμανε
η ίδια, καθώς όπως προκύπτει από την επεξεργασία των
παραμέτρων που εμπεριέχονται στον σχετικό μαθημα-
τικό τύπο του άρθρου 85 του νόμου 4070/2012, δεν
υπάρχει ούτε για τη διαδικασία του έτους 2017 δυνατότ-
ητα χορήγησης νέων αδειών. Λαμβάνοντας δε υπόψη τα
στοιχεία που προκύπτουν από τον συγκεκριμένο μαθ-
ηματικό τύπο σε συνδυασμό με τον αριθμό των ήδη
κυκλοφορούντων ΕΔΧ στην Περιφέρεια Αττικής, κάτι
τέτοιο φαίνεται ότι θα ισχύσει και για τα επόμενα έτη.

Η όλη διαδικασία συνεπάγεται διοικητικό κόστος και
επιβάρυνση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών,
αλλά κυρίως ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων πολιτών,
στους οποίους δημιουργείται και μια εσφαλμένη προσ-
δοκία, χωρίς να υπάρχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα,
όσον αφορά στην Περιφέρεια Αττικής. 

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσ-

κλησης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να υπο-
βάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά ορισμένα εκ των οποίων προκαλούν και
σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Με στόχο την αποφυγή «άσκοπης ταλαιπωρίας των
πολιτών και συνακόλουθης δημιουργίας αλγεινών
εντυπώσεων για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης»,
η Περιφερειάρχης έθεσε υπόψη των αρμόδιων Υπο-
υργών συγκεκριμένες προτάσεις της Περιφέρειας Αττι-
κής. Η ίδια τόνισε ότι είναι απαραίτητη η επανεξέταση
των υφιστάμενων διατάξεων και της προβλεπόμενης
διαδικασίας στην κατεύθυνση της έγκυρης και έγκαιρης
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Παράλληλα, πρότει-
νε την ενεργοποίηση υπάρχουσας διάταξης, η οποία
προβλέπει τη συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας
Εργασίας από αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορ-
είς, σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας
και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την
εκπόνηση σχετικής μελέτης.

ΑΑππεερργγοούύνν  οοιι  εεφφοορριιαακκοοίί
σσήήμμεερραα  11  ΙΙοουυννίίοουυ  

ΣΣεε  2244ωωρρηη  ππααννεελλλλααδδιικκήή  ααππεερργγίίαα  ππρροοχχωωρροούύνν  οοιι
ττρρεειιςς  οομμοοσσπποοννδδίίεεςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν
κκααιι  ττηηςς  ΑΑΑΑΔΔΕΕ  σσήήμμεερραα  ΠΠέέμμππττηη..  ΗΗ  ΠΠααννεελλλλήήννιιαα

ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΕΕρργγααζζόόμμεεννωωνν  σσττιιςς  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ((ΠΠΟΟΕΕ--ΔΔΟΟΥΥ)),,  ηη  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΤΤεελλωωννεειιαακκώώνν
ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΟΟΤΤΥΥΕΕ))  κκααιι  ηη  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΣΣυυλλλλόό--
γγωωνν  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ((ΟΟΣΣΥΥΟΟ))  χχρρεεώώννοοννττααςς
σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιαακκήή  ηηγγεεσσίίαα  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς
κκααιι  υυπποοσσχχέέσσεειιςς  χχωωρρίίςς  λλύύσσηη..
ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  ααιιττηημμάάττωωνν  ττοουυςς,,  ηη  μμιισσθθοολλοογγιικκήή  εεξξοομμοοίίωωσσηη
ππααλλααιιώώνν  κκααιι  ννέέωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν,,  σσύύσσττηημμαα  ααξξιιοολλόόγγ--
ηησσηηςς,,  λλύύσσηη  σσττηηνν  ααππααξξίίωωσσηη  όόππωωςς  λλέέννεε  ττοουυ  ΣΣΔΔΟΟΕΕ  κκααιι
κκρρίίσσεειιςς  ττωωνν  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν  μμεε  ααξξιιοοκκρρααττιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι
δδιιααφφααννέέςς  σσύύσσττηημμαα..

ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΗΗΔΔΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΦΦΘΘΕΕΙΙ  22,,55  ΔΔΙΙΣΣ..

Νέα προθεσμία για τα αδήλωτα εισοδήματα

Παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για την οικειοθελή
αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, που έληγε χθές, δίνει το υπουρ-

γείο Οικονομικών, προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους που
θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση αλλά κυρίως να ενισχύσει με «ζεστό»
χρήμα τα ταμεία.
Οι φόροι που έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα αγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ. Οι

φορολογούμενοι επιλέγουν να εξοφλήσουν σε 12 μηνιαίες δόσεις (φωτό
αρχείου)

Οι φόροι που έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα αγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ. Οι
φορολογούμενοι επιλέγουν να εξοφλήσουν σε 12 μηνιαίες δόσεις (φωτό
αρχείου)
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ρύθμιση έχουν υπαχθεί περίπου 49.000

φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποκάλυψαν στις φορολογικές αρχές αδή-
λωτα κεφάλαια σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ.

Οι φόροι που έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα αγγίζουν τα 250 εκατ. ευρώ
καθώς οι φορολογούμενοι επιλέγουν να εξοφλήσουν τον φόρο που
βεβαιώθηκε στα αδήλωτα κεφαλαία σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Η παράταση της ρύθμισης θα συνοδεύεται με αυξημένα πρόστιμα και προ-

σαυξήσεις σε σχέση με όσους έσπευσαν και εντάχθηκαν πρώτοι. Οσοι
ενταχθούν έως και σήμερα που τυπικά λήγει η προθεσμία του ν.4446/2016
θα επιβαρύνονται με προσαύξηση 10%, ενώ για όσους ενταχθούν από τον
Ιούνιο και μετά θα κλιμακώνεται σε 12% και ακόμα υψηλότερα.
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ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
ΤΤιιμμηηττιικκήή  ββρρααδδιιάά  γγιιαα  ττοουυςς
κκααθθηηγγηηττέέςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ

ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοουυ

Τ ιμητική βραδιά για τους καθηγητές του
Δημοτικού Φροντιστήριου Ελευσίνας , επε-
φύλαξε λίγο  πριν την προχθεσινή συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος. Ένα
μεγάλο μπράβο, ένα ευχαριστώ από τα βάθη της
καρδιάς  μαζί με ένα μικρό αναμνηστικό, για μια
πραγματική μεγάλη προσπάθεια, εξέφρασε το Δ.Σ. 

Η τιμή αυτή ήταν το ελάχιστο στην εθελοντική
προσφορά νέων καθηγητών που όλο το χρόνο
βοήθησαν με τις γνώσεις και τον νεανικό ενθουσια-
σμό τους περίπου 60 παιδιά της πόλης μας από
οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες. 

Αξίζουν να αναφέρουμε τα ονόματά τους: 
Βελαώρας Παναγιώτης Μαθηματικός, Καπρέτσου

Αιμιλία Φιλόλογος, Κολινιάτη Δέσποινα Μαθημα-
τικός, Λιάκη Βαρβάρα Φιλόλογος, Ρούσση Ανδριά-
να Κοινωνιολόγος, Ρούσση Ειρήνη Χημικός,
Συμεωνίδη Πολυξένη Φιλόλογος, Τερζιδάκη Αθηνά
Χημικός, Χονδρονικόλα Δήμητρα Φιλόλογος. 

Φιλοδοξία του Δήμου είναι του χρόνου να γίνουν
περισσότεροι.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός
ΣΒΙΕ, συνεχίζουν το Πρόγραμμα Υποτροφιών για

το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, που αφορά υποτροφίες
διετούς φοίτησης για οικονομικά ευάλωτους δημότες της
Αττικής, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά δεν
έχουν τη δυνατότητα λόγω της έντονης οικονομικής
δυσπραγίας.

Η Πρωτοβουλία Ανθρωπιάς της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΣΒΙΕ,
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες
δημόσιων σχολείων των Δήμων της Αττικής, να διεκδική-
σουν πλήρεις υποτροφίες διετούς φοίτησης, στις ειδικότ-
ητες της επιλογής τους και να αδράξουν το επαγγελματικό
τους μέλλον. 

Συνολικά θα δοθούν πενήντα (50) υποτροφίες για δωρ-
εάν σπουδές, μία σε κάθε Δήμο, που θα μετάσχει στη δια-
δικασία. 

Οι Τελικοί δικαιούχοι θα επιλεγούν σύμφωνα με την
παρακάτω μοριοδότηση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη
τόσο την επίδοση των μαθητών όσο και την οικονομική
και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών τους.

• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 10.000
ευρώ – 50 μόρια

• Ανεργία γονέων – 50 μόρια για κάθε γονέα
• Μέλη μονογονεϊκών/πολύτεκνων οικογενειών – 50

μόρια
• Βαθμός απολυτηρίου – έως 100 μόρια (ο τελικός

βαθμός πολλαπλασιάζεται επί 5)

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Γ’ Λυκείου καλούνται να 
υποβάλλουν την αίτηση τους έως και την Παρασκευή,

30 Ιουνίου 2017, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
τους, η οποία θα πιστοποιεί ότι πληρούν τα κριτήρια
επίδοσης της υποτροφίας.

Παράλληλα, κάθε μαθητής/μαθήτρια που θα υποβάλει
εγκαίρως την αίτησή του και θα συμπληρώσει περισσότε-
ρα από 100 μόρια με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση,
δικαιούται αυτόματα υποτροφία ενός (1) έτους.

Οι ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ ανάμεσα στις οποίες
μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι οι ακόλουθες:

• Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας
• Βοηθός Ιατρικών εργαστηρίων
• Βοηθός Φαρμακείου
• Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
• Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ
• Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
• Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
• Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
• Βοηθός Οπτικής και Οπτομετρίας
• Βοηθός Φυσιοθεραπευτή
• Βοηθός Εργοθεραπείας
• Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες

μπορούν να απευθύνονται, στην Κοινωνική Υπηρ-
εσία του Δήμου Ασπροπύργου στο τηλέφωνο
210.5575596 ή στο Γραφείο Προέδρου της ΚΕΔΕ, στο
τηλέφωνο 2132147577.

Στο πλαίσιο
του Alien
project, η

Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων, σε συνερ-
γασία με την Ελευ-
σίνα 2021-Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, διορ-
γανώνει το
Amorφous, ένα sum-
mer camp διάρκειας
9 ημερών, με διεπι-
στημονικά work-

shops, events και εκθέσεις στην πόλη της Ελευσίνας.
Άμορφο είναι αυτό που δεν έχει καθορισμένη μορφή, αυτό

που χαρακτηρίζεται από έλλειψη οργάνωσης ή ενότητας.
Από την 1η έως τις 9 Ιουλίου 2017, αναγνωρισμένοι

ακαδημαϊκοί, ανήσυχοι εκπαιδευτικοί και πρωτοπόροι design-
ers θα εργαστούν μαζί με παιδιά, μαθητές, φοιτητές και
κοινότητες μεταναστών προσπαθώντας να πραγματευτούν
ένα τόσο σύνθετο ζήτημα όπως αυτό των μαζικών

μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, που εξακολουθεί να
είναι ρευστό, χωρίς παγιωμένη μορφή, να το κατανοήσουν, να
το ερμηνεύσουν αλλά και να θέσουν νέα, καίρια ερωτήματα.

Και ποιος θα ήταν καταλληλότερος χώρος από την
Ελευσίνα, μια πόλη με μακρά ιστορία, έντονο πολυπολιτισμικό
χαρακτήρα αλλά και μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα, για την
υλοποίηση του Amorφous; 

Η μία από τις 5 ιερείς πόλεις της αρχαιότητας τον 20ό αιώνα
μετατρέπεται σε βιομηχανική ζώνη και, για 100 και πλέον
χρόνια, ο πληθυσμός της μεταβάλλεται και αναμιγνύεται
διαρκώς με πρόσφυγες, εσωτερικούς και εξωτερικούς
μετανάστες. 

Σήμερα, φεστιβάλ, σύλλογοι, πολίτες και κοινότητες της
Ελευσίνας διαμορφώνουν τη νεότερη πολιτιστική ιστορία του
τόπου και αναδεικνύουν την πόλη σε ευρωπαϊκή πολιτιστική
πρωτεύουσα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Amorφous; 
Μια σειρά από workshops που συνδυάζουν καινοτόμες

μεθοδολογίες και εκπαιδευτικές μεθόδους των κοινωνικών
επιστημών, των οικονομικών, της εκπαίδευσης και του
design. Το animation, η αφήγηση, τα comics μπλέκονται με τα

εικαστικά, το arduino, τις οπτικές παρεμβάσεις κι όχι μόνο, για
να δημιουργήσουν ένα patchwork εναλλακτικών αφηγήσεων
μέσα στην πόλη. Το Amorφous ολοκληρώνεται με μια πολ-
υμεσική έκθεση που θα παρουσιάζει τα συλλογικά αποτελέ-
σματα των workshops αλλά και τις παρουσιάσεις των φοιτ-
ητών που συμμετέχουν στο Alien.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται. Δες το αναλυτικά στο
alien.pja.edu.pl/summer-camp.html
Μάθε περισσότερα για το Alien project
alien.pja.edu.pl/
Η συμμετοχή στα workshops είναι χωρίς χρέωση. Λόγω

περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων σε κάθε workshop,
απαιτείται εγγραφή σε κάθε workshop ξεχωριστά.

Τα workshops, το open–air cinema και η έκθεση θα πραγ-
ματοποιηθούν στην πόλη της Ελευσίνας, ενώ τα round tables
και το εργαστήριο σύνταξης βιογραφικού στο INNOVA-
THENS, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της
Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός καταλυμάτων, που
παρέχονται από την Ελευσίνα 2021-Πολιτιστική πρωτεύουσα.
Επικοινωνήστε στο alien@innovathens.gr

YYΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
Πρωτοβουλία Ανθρωπιάς από την Κ.Ε.Δ.Ε. και τα Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ

AmorAmorφφous: ous: Ένα ξεχωριστό Ένα ξεχωριστό summer camp summer camp στην Ελευσίναστην Ελευσίνα
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ΧΑΪΔΑΡΙ : Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η Εστία Κρητών Χαϊδαρίου σε συνεργασία με το Δήμο
Χαϊδαρίου σας προσκαλούν στην 76 η Επέτειο της
Μάχης της Κρήτης το ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 8:30 μ.μ.
στην Πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου και το Δήμαρχο Χαϊδαρίου, προ-
βολή ντοκιμαντέρ, καλλιτεχνικό πρόγραμμα και κρητικά
τραταρίσματα. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ    
γγιιαα  ττοουυςς  55  εεκκττεελλεεσσμμέέννοουυςς
ππααττρριιώώττεεςς  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς

ΟΔήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας και ο Όμιλος
Κριεκουκιωτών Φίλων του Ελάτου σας προσ-

καλούν να παραβρεθείτε την Κυριακή 5 Ιουνίου
2017 και ώρα 11.00π.μ. στο Μνημείο που βρίσκεται
στο χώρο της Πλατείας Κ. Σταμούλη, όπου θα τελε-
στεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πέντε (5)
εκτελεσθέντων Πατριωτών  από τους Γερμανούς
κατακτητές στις 28 Μαΐου 1944.

Η Δήμαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

Η Πρόεδρος
Φιλία Λούκου

Ιερά Πανήγυρη Ι. Ν. Αγίας 
Τριάδος στην Οινόη
Ο Δήμος Μάνδρας

– Ειδυλλίας και το
Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό
Συμβούλιο σας
προσκαλούν να
τιμήσετε με την παρ-
ουσία σας την Ιερά
Πανήγυρη του Ι.Ν.
της Αγίας Τριάδος
Οινόης σύμφωνα με
το αναγραφόμενο
πρόγραμμα.

Η Δήμαρχος 
Μάνδρας – 
Ειδυλλίας
Ιωάννα Κριεκούκη

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Αρχιμανδρίτης Μακάριος Μάτσος

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

Ώρα 19.00:   Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Χορο-
σταντούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων
και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου. Ώρα 20.30:  Ιερά Λιτα-
νεία της Εικόνας

Ώρα 21.30:  Παραδοσιακό μουσικοχορευτικό πρόγραμ-
μα από τα χορευτικά τμήματα της Οινόης του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Βαλαρία», Παρουσίαση μουσικού παραδοσιακού προ-
γράμματος από την Χορωδία του ΚΑΠΗ Οινόης

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον προαύλιο
χώρο του Ιερού Ναού.

Δευτέρα 5  Ιουνίου  2017
Ώρα 7.30:   Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Καθαρισμός Ακτών στη Νέα ΠέραμοΚαθαρισμός Ακτών στη Νέα Πέραμο
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

ΟΔήμος Μεγαρέων με την Δημοτική Κοινότητα
Νέας Περάμου, στο πλαίσιο της “Παγκόσμιας
ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνει Δράση καθ-

αρισμού ακτών και περιοχών της Νέας Περάμου την Παρ-
ασκευή 2 Ιουνίου σε συνεργασία για πρώτη φορά με το
ΚΕΕΔ και τους Συλλόγους Αγ. Παντελεήμoνα , Λουτρ-
οπύργου , Ανάπτυξη & Πρόοδος και Πλάτωνα.

Παράλληλα θα γίνουν περιβαλλοντολογικές δράσεις της
Α/θμιας Εκπ/σης με την συμμετοχή παιδιών από το 1ο &
3ο Δημοτικά Σχολεία καθώς επίσης και στο Καρνάγιο με
παιδιά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία και
συμμετοχή με το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Καλούνται όλοι
οι δημότες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για τον
εξωραϊσμό της Νέας Περάμου.
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Πτώση 1% σημείωσε ο
όγκος των πωλήσεων
στο λιανικό εμπόριο

τον Μάρτιο, με την εικόνα ωστό-
σο στις επιμέρους κατηγορίες
των καταστημάτων να είναι μεικ-
τή.

Μεγάλη μείωση σημειώθηκε
στις αγορές τροφίμων από τα
νοικοκυριά. Ειδικότερα, ο όγκος
των πωλήσεων μειώθηκε σε
Τρόφιμα- ποτά- καπνό (12,5%),
Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινή-
των (4,9%), Πολυκαταστήματα
(4,3%) και Μεγάλα καταστήματα
τροφίμων (3,2%).

Στον αντίποδα, οι πωλήσεις
κινήθηκαν ανοδικά σε Έπιπλα-
ηλεκτρικά είδη- οικιακό εξοπλι-
σμό (9,9%), Βιβλία- χαρτικά-
λοιπά είδη (6%), Ένδυση- υπόδηση (3,5%) και Φαρμα-
κευτικά- καλλυντικά (1,5%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου
(κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) σημείωσε μείωση 

1% τον Μάρτιο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Μαρτίου 2016, ενώ σε σχέση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2017 παρουσίασε
πτώση 5,9%.

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης σημείωσε μείωση

3,7% τον Μάρτιο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Φεβρουαρίου 2017.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών
σε τρέχουσες τιμές) σημείωσε αύξηση 0,3% τον Μάρτιο
2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου
2016, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρ-
ουαρίου 2017 παρουσίασε μείωση 3,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης σημείωσε μείωση
4,4% τον Μάρτιο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Φεβρουαρίου 2017.

ΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΔΔΥΥΟΟ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΙΙΕΕΣΣ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Κατατεθηκε η αίτηση για έρευνες
υδρογονανθράκων 

από Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ

Ηκοινοπραξία των Εταιρειών TOTAL (operator),
ExxonMobil και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
κατέθεσε χθες προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) επίσημη Αίτηση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για έρευνα Υδρογονανθράκων σε δύο (2)
θαλάσσιες Περιοχές (blocks) της Κρήτης.

Οι τρεις Εταιρείες θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες
τους προς τις αρμόδιες Αρχές για την συνάντηση που είχαν
μαζί τους, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασαν, από
κοινού, τη βούλησή τους να ερευνήσουν τις συγκεκριμένες
ανεξερεύνητες περιοχές με τα μεγάλα βάθη θάλασσας.

Πλέον, προσδοκούν από το Ελληνικό κράτος να κάνει
δεκτή την Αίτηση και να δημοσιοποιήσει τη Διεθνή
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον
ισχύοντα Ελληνικό Νόμο περί Υδρογονανθράκων.

Η τεχνική επάρκεια, καθώς και η ισχυρή οικονομική
ευρωστία των εταίρων, διασφαλίζουν ότι όλες οι εργασίες
στις εν λόγω θαλάσσιες Περιοχές θα πραγματοποιηθούν με
τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και με μέγιστο
σεβασμό στη προστασία του Περιβάλλοντος και στις τοπικές
κοινωνίες.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΠΕ. κ. Ευστάθιος Τσο-
τσορός, επεσήμανε: «Σήμερα, οι τρεις Εταιρίες που συνθέ-
τουν την Κοινοπραξία μετουσιώνουν σε πράξη την βούλησή
τους να συνεργαστούν, για την ανακάλυψη πιθανών κοιτα-
σμάτων Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο. Η μακρά
περίοδος αναμονής, μυθοπλασίας και εντυπώσεων, θα αντι-
κατασταθεί με επιστημονική τεκμηρίωση.

Εάν όντως αποδειχθεί η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων
Υδρογονανθράκων, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας θα εισέ-
λθει  σε μια νέα εποχή, με προφανή οφέλη για την εθνι-
κή οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τη γεωπο-
λιτική και ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδος.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.
Γρηγόρης Στεργιούλης, δήλωσε για την  εξέλιξη:

«Μαζί και οι τρεις Εταιρείες,TOTAL-ExxonMobil-ΕΛ.ΠΕ.,
συνθέτουν ένα ισχυρότατο επιχειρηματικό σχήμα που διαθέ-
τει εξειδικευμένη και προηγμένη τεχνογνωσία, αλλά και
ισχυρότατα οικονομικά μεγέθη, στοιχεία απαραίτητα για την
επιτυχή έκβαση του πολύπλοκου εγχειρήματος των ερευνών
σε μεγάλα βάθη θάλασσας. 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δηλώνει ότι συναισθά-
νεται απόλυτα την ευθύνη της ανάληψης μιας πρωτοφανούς
σε συνθετότητα προσπάθειας και δεσμεύεται να φανεί αντά-
ξιος της εμπιστοσύνης της Ελληνικής Κυβέρνησης, εφόσον
τελικώς επιλεγεί.

Ευελπιστούμε, ως Όμιλος, να συμβάλουμε ουσιαστικά
στις προσπάθειες για την επιστρέψει η χώρα σε σταθερούς
ρυθμούς Ανάπτυξης και να καταστεί ενεργειακός κόμβος
κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης και της Μεσογείου».

ΕΕΛΛΣΣΤΤΑΑΤΤ::  ΜΜεειιώώθθηηκκεε  οο  ττζζίίρροοςς  σσττοο  
λλιιααννεεμμππόόρριιοο  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο
-Τα νοικοκυριά κόβουν συνεχώς και από τα τρόφιμα

Σύσταση κοινής επιτροπής ΥΠΕΣ – Αυτοδιοίκησης
και εργαζομένων για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας

Τ
ην άμεση σύσταση  επιτροπής από το υπουργείο Εσω-
τερικών για λειτουργικά θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας
ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτ-

ης, μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσαν η Αυτόνομη Συνδι-
καλιστική Κίνηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΑΣΚ–ΟΤΑ) με θέμα: «Η Δημοτική Αστυνομία στις σύγχρονες
πόλεις».
Σύμφωνα με τον υπουργό στην επιτροπή θα συμμετέχουν

εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων
και αντικείμενό της θα είναι η επαναξέταση των αρμοδιοτήτων, η
εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών και τα εν γένει θέματα
λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε την κατάργηση της Δημοτικής

Αστυνομίας  ως «ένα παράδειγμα μιας ακραίας, ισοπεδωτικής,
μυωπικής, αντικοινωνικής, αντεργατικής και νεοφιλελεύθερης
πολιτικής» για να συμπληρώσει πως «τρεισήμισι χιλιάδες άνθρ-
ωποι στοχοποιήθηκαν -γιατί βόλευε ο αριθμός- και μπήκαν στο
στόχαστρο μίας πολιτικής δείχνοντας ένα πλεόνασμα, όχι σε
μεγέθη της οικονομίας αλλά αναλγησίας. Μία πολιτική που τα έχει
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, διότι δεν έλαβε υπόψη της τι είχε
δαπανηθεί για να συγκροτηθεί αυτή η υπηρεσία, για να εκπαι-
δευτούν αυτοί οι άνθρωποι, ποιες απώλειες είχαμε από την διάλ-
υσή της και πόσο δύσκολο είναι να ξανασυστήσεις κάτι το οποίο
έχει χτιστεί. Είναι πολύ εύκολο να γκρεμίζεις και να ισοπεδώνεις,
είναι πολύ απλό. Μπορεί να γίνει με μία υπουργική απόφαση. Το
δύσκολο είναι αυτό που γκρεμίζεται να το ξαναστήσεις στα πόδια
του. Πολύ δε περισσότερο όταν οι συνθήκες μέσα στις οποίες
καλούμαστε να το κάνουμε, εξακολουθούν να είναι δύσκολες και
αντίξοες».
«Σήμερα που κάναμε το πρώτο βήμα με την αποκατάσταση της

Δημοτικής Αστυνομίας στο βαθμό που έγινε και με τις ελλείψεις
που είχε, είναι η ώρα να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τα επόμε-
να βήματά μας. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο ακούστηκε από την 

βασική εισήγηση πρέπει να το κάνουμε πράξη. Με τη δική μου
παρουσία εδώ, ως μία δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών,
να συστήσουμε άμεσα μία επιτροπή, μια ομάδα εργασίας από το
υπουργείο, από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, τους
εργαζόμενους, για να δούμε κάποια ζητήματα λειτουργικά, με τα
οποία ακριβώς θα δίνουμε μέλλον σε αυτή την υπηρεσία, στην
Δημοτική Αστυνομία. Να ξαναδούμε το θέμα των αρμοδιοτήτων,
γιατί όπως πολύ σωστά ειπώθηκε, χρήζει μιας νέας ματιάς, ενός
εκσυγχρονισμού. Να δούμε το θέμα μιας διαρκούς εκπαίδευσης,
η οποία κρίνεται αναγκαία. Να δούμε τα θέματα όλων των λειτο-
υργιών της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Στις συναντήσεις μου ακούω πόσο καταστροφική ήταν αυτή η

απόφαση. Από αιρετούς ανεξαρτήτως προέλευσης, οι οποίοι
μπορεί να έχουν υποστηριχθεί από διάφορες πολιτικές δυνάμεις,
από όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων, οι οποίοι λένε πόσο
καταστροφικό ήταν και τί σήμαινε τελικά για τη λειτουργία μιας
πόλης, καθώς και για την απώλεια των εσόδων με τη στενή
έννοια, αλλά όχι μόνο αυτό, η διάλυση της Δημοτικής
Αστυνομίας».
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Με αγώνες που έκοψαν
την ανάσα, βρα-
βεύσεις που σκόρπι-

σαν συγκίνηση και τη συμμετοχή
22 ομάδων ολοκληρώθηκε το
25ο  Τουρνουά Καλαθοσφαίρι-
σης Δημοτικών Σχολείων Δήμου
Φυλής 2017 που ήταν αφιερω-
μένο στην ασφαλή μετακίνηση
των παιδιών με το αυτοκίνητο.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν
ο Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός «Η Πάρνηθα» και ο
Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλο-
γος «Εύνικος». 

Στο κατάμεστο Δημοτικό Κλει-
στό Γυμναστήριο Ζωφριάς, τα
αγόρια του 4ου Δημοτικού Σχο-
λείου Άνω Λιοσίων μετά από
έναν συναρπαστικό αγώνα με
την ομάδα του 4ου Δημοτικού
Ζεφυρίου κατάφεραν να πάρουν
τη νίκη και να κατακτήσουν την
πρώτη θέση. Νωρίτερα το πρωί
τα κορίτσια του 4ο Δημοτικού
Άνω Λιοσίων είχαν επικρατήσει
του 3ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων,
κατακτώντας την πρώτη θέση. 

«Σε αυτή τη γιορτή του Αθλητι-
σμού, ευχαριστώ από καρδιάς
όλους όσους συμμετείχαν και
στήριξαν αυτό το σημαντικό
αυτό θεσμό. Ένα μεγάλο ευχαρ-

ιστώ στους εθελοντές, τους κρι-
τές, τους αθλητές, τους γονείς
και το σωματείο ΕΥΝΙΚΟΣ που
αποτελεί την μπασκετική ιστορία
της περιοχής » υπογράμμισε
στο σύντομο χαιρετισμό του ο
Γιώργος Μαυροειδής. 

Στο ημίχρονο του τελικού
αγώνα των αγοριών τιμήθηκαν
οι πανκορασίδες του ΕΥΝΙΚΟΥ
που πέρσι αναδείχθηκαν πρω-
ταθλήτριες Αττικής στο πρωτά-
θλημα της ΕΣΚΑ. Αξίζει να
σημειωθεί πως οι αθλήτριες του
ΕΥΝΙΚΟΥ είναι η 5η φορά που
στέφονται πρωταθλήτριες στα
εννέα χρόνια ύπαρξης και λειτο-
υργίας του θεσμού. Επίσης
τιμήθηκαν η παιδική και η εφηβι-
κή ομάδα που έπαιξε στους τελι

κούς των αντίστοιχων πρω-
ταθλημάτων της ΕΣΚΑ. Η
συγκίνηση χτύπησε κόκκινο
όταν Γιώργος Μαυροειδής κάλε-
σε στο βήμα τον πρώην αθλητή
Βασίλη Τριανταφύλλη που έκανε
το τζάμπολ  στον τελικό των αγο-
ριών, να παραλάβει μια αναμ

νηστική φωτογραφία με παρό-
μοια φάση που είχε τραβηχτεί
πριν από 15 χρόνια όταν ο αθλ-
ητής αγωνιζόταν στο ΔΑΣ Άνω
Λιοσίων.  

Αναμνηστικές φωτογραφίες
αποδόθηκαν επίσης στο Στρατή
Σκοπελίτη και το Θανάση Μπου

ζιώτη, τους  πρώτους δασκά-
λους που υποστήριξαν το Τουρ-
νουά, τους οποίους συγκινημέ-
νος ευχαρίστησε για τον εθελον-
τισμό τους, ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Φυλής «Η
Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροει-
δής. 

Την απονομή έκαναν τα τρία
μέλη της 1ης Οργανωτικής Επι-
τροπής που είχε συσταθεί το
1990 κύριοι Χρήστος Παππούς,
Βασίλης Ντάκουρης και Φίλιπ-
πος Σταμακολιός.  Την απονομή
στα κορίτσια του 4ου Δημοτικού
σχολείου έκανε η πρώτη Αντιδή-
μαρχος υπεύθυνη για τον Αθλ-
ητισμό κ. Στέλλα Καλαφάτη.   

Όλες οι ομάδες που συμμε-
τείχαν πήραν μπάλες του μπάσ-
κετ για τα σχολεία τους και αθλ-
ητές, εθελοντές και φορείς έδω-
σαν ραντεβού για του χρόνου. 

AAγγώώννεεςς  πποουυ  έέκκοοψψαανν  ττηηνν  ααννάάσσαα,,  ββρρααββεεύύσσεειιςς  κκααιι  σσυυγγκκίίννηησσηη
Στο 25ο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Φυλής

Τα αλλεπάλληλα φρένα που βάζει το ΣτΕ στην
κυβέρνηση τόσο για το Κτηματολόγιο όσο και για
τις οικιστικές πυκνώσεις έχουν αναγκάσει το ΥΠΕΝ

να προχωρήσει σε εναλλακτικές διαδικασίες προκειμένου να
επιτευχθεί ο στόχος και να ολοκληρωθεί όσο απρόσκοπτα
γίνεται η κατάρτιση των δασικών χαρτών

Ηδη το επιτελείο του υπουργείου Περιβάλλοντος ετοιμάζει
Προεδρικό Διάταγμα, στο οποίο θα αποσαφηνίζονται τα κόκ-
κινα σημεία των οικιστικών πυκνώσεων, προσδοκώντας με
αυτό τον τρόπο να πάρει το πράσινο φως του Συμβουλίου
της Επικράτειας. Παράλληλα όπως δημοσιεύει ο «Ελεύθερ-
ος Τύπος», αναμένεται να δοθεί και μια μικρή παράταση,
πέραν της 12ης Ιουνίου, ούτως ώστε να προλάβει το σύνο-
λο των πολιτών να καταθέσει τις αντιρρήσεις του. Προτεραι-
ότητα στην ατζέντα του κ. Φάμελλου αποτελεί η εύρεση
λύσης στο θέμα των οικιστικών πυκνώσεων.

Το σχέδιο που εξετάζει το υπουργείο προβλέπει πολεο-
δομικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις με περιβαλλον

τικό ισοζύγιο. Μια διαδικασία δηλαδή αντίστοιχη με ό,τι
ισχύει στο νέο νόμο των αυθαιρέτων για το Πράσινο Ταμείο,
τον οποίο και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να υπενθ-
υμίσουμε πως ο πονοκέφαλος των οικιστικών πυκνώσεων
δημιουργήθηκε όταν προσέφυγαν στο ΣτΕ η ΠΕΔΔΥ και το
ΓΕΩΤΕΕ.  

Ο εισηγητής του ΣτΕ έχει προτείνει να κριθεί αντισυνταγ-
ματική η Υπουργική Απόφαση, με την αιτιολογία ότι η οικι-
στική αξιοποίηση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων δεν
συνιστά λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που θα
δικαιολογούσε τη μεταβολή του προορισμού τους. 

Παράλληλα, η εξαίρεση των εν λόγω εκτάσεων από τους
δασικούς χάρτες δεν συνιστά ούτε πρόσφορο μέτρο για την
προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. 

Οσον αφορά την πολυπόθητη παράταση που αναμένεται
να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος για την υποβολή των
αντιρρήσεων, υπολογίζεται πως θα είναι για περίπου 20
μέρες μέχρι ένα μήνα.

Πιάνουν δουλειά 1.500 εποχικοί πυροσβέστες 

ΟΑρχηγός Βασίλειος Π. Καπέλιος Αντιστράτηγος ΠΣ εξέδωσε την απόφαση για
την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας 1500 εποχικών Πυροσβεστών.
Σύμφωνα με την απόφαση οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών να

προβούν την Πέμπτη 01-06-2017 στην υπογραφή των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου των χιλίων πεντακοσίων (1500) Πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης, οι οποίοι προσκόμισαν την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση. Ως ημερομ-
ηνία ανάληψης Υπηρεσίας να οριστεί στις συμβάσεις η 01-06-2017 και η διάρκεια
απασχόλησης των προσλαμβανομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στις οποίες θα παρουσιαστεί μικρότερος αριθμός Πυρ-
οσβεστών εποχικής απασχόλησης από όσους προβλέπονται, δεν θα προβούν σε κάλ-
υψη των κενών αυτών αλλά, μέσω ΠΕ.ΠΥ.Δ., να αποστείλουν στο email του Τμήματός
μας (aps.diap.ppyep@psnet.gr), σχετικό πίνακα με τις κενές θέσεις ανά κατηγορία. 

Κάθε υπηρεσία (όχι ΠΕ.ΠΥ.Δ.), που απασχολεί προσωπικό εποχικών πυροσβεστών,
θα πρέπει αυθημερόν, να αναρτήσουν στο διαδίκτυο τη σχετική απόφαση πρόσληψης
του Διοικητή με συγκεντρωτική κατάσταση των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης,
που θα συνάψουν σύμβαση εργασίας, προκειμένου να λάβουν Α.Δ.Α ο οποίος να ανα-
γραφεί σε κάθε ατομική σύμβαση και αντίγραφο της οποίας να επιδοθεί στους Πυρο-
σβέστες εποχικής απασχόλησης για κάθε νόμιμη χρήση. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις
να αποσταλούν στο Α.Π.Σ/
Διεύθυνση Ανθρωπίνων
Πόρων/ Τμήμα Πυροσβε-
στών Πενταετούς Υποχρέω-
σης & Εποχικού Προσωπι-
κού και Διεύθυνση Οικονο-
μικών/ Τμ. Αποδοχών και
Ασφάλισης/Γραφείο Απο-
δοχών και Ασφάλισης, πολι-
τικού προσωπικού (Π.Π.Υ.,
Ι.Δ.Ο.Χ.). Επισημαίνεται ότι
υπάρχει υποχρέωση ηλεκ-
τρονικής καταχώρησης της
πρόσληψης των Πυροσβε-
στών εποχικής απασχόλ-
ησης στο πληροφοριακό
σύστημα `ΕΡΓΑΝΗ` του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα
με τις (δ) και (ε) σχετικές, αντί της κατάθεσης έγγραφων εντύπων που αφορούν την
οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

ΔΔΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΧΧΑΑΡΡΤΤΕΕΣΣ::  ΈΈρρχχοοννττααιι  ππάάλλιι  ααλλλλααγγέέςς  κκααιι  ππααρράάτταασσηη  ΟΟ  ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΜΜααρριιννάάκκηηςς  ααγγόόρραασσεε  ττοονν  ΔΔΟΟΛΛ
––  ΔΔιικκάά  ττοουυ  ««ΤΤαα  ΝΝΕΕΑΑ»»,,  ««ΤΤοο  ΒΒΗΗΜΜΑΑ»»  κκααιι  όό,,ττιι  άάλλλλοο  υυππάάρρχχεειι

Οπλειοδότης του διαγωνισμού για τον
Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμ-
πράκη (ΔΟΛ) είναι ο Βαγγέλης Μαρι-

νάκης.
Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά πέντε

προσφορές. Εκτός του κ. Μαρινάκη που
«χτύπησε» με 22,892 εκατομ. ευρώ, συμμετείχε

η Vegata με προσφορά 21 εκατομμυρίων, ο Ι. Σαββίδης με 11 εκατομμύρ-
ια ευρώ. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η προσφορά της εταιρείας Centric
Media, ενώ υπήρξε και μια συμβολική προσφορά από την πλευρά των
εργαζόμενων.

Ο σημερινός πλειοδότης γίνεται κάτοχος του 21,11% του τηλεοπτικού
σταθμού Mega, των εφημερίδων Το Βήμα και Τα Νέα, του ραδιοφωνικού
σταθμού Βήμα FM, του 50% της «IRIS ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ», αλλά και του
41,22% του πρακτορείου διανομής «ΑΡΓΟΣ».

Ο αγοραστής παίρνει στην κατοχή του το ενεργητικό της επιχείρησης
εκτός από τα χρέη, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση είτε να προσλάβει είτε
να αποζημιώσει το υπάρχον προσωπικό.
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Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί για αποζημιώσεις 
ιδιοκτησιών στην Π.Ε. ΒΙΟΠΑ  Άνω Λιοσίων

Στο δημοτικό κατάστημα της Δημο-
τικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, θα
συνεδριάσει αύριο  2-6-2017 και

ώρα 12:00 η αρμόδια  Οικονομική Επιτρο-
πή του Δήμου Φυλής ώστε να λάβει απο-
φάσεις  για τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων
σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού
μας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλει-
σούρας)

2. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου
περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικ-
ηγορική εταιρεία με την επωνυμία
«ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΜ ΔΣΑ 80576) και στο χειριστή δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κ. Μπούζα Νικόλαο του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ
24716) για την υποστήριξη του Δήμου ως προς τη διατύπωση απόψεων επί ένστασης και την παρά-
στασή του κατά τη συζήτηση αυτής στις 24-5-2017, δυνάμει της υπ’ αριθ.559/2017 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΥΖΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΔΣΑ 80576) και στο χειριστή δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κ. Μπούζα
Νικόλαο του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 24716) για την υποστήριξη του Δήμου ως προς τη διαδικασία εκδίκα-
σης Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής και την παράστασή του κατά την εκδίκαση αυτής, δυνάμει της υπ’
αριθ.560/2017 απόφασής του.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

4. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη Ανακοπής, κατά της υπ’ αριθμ.3640/2017 Διαταγής Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω

ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 21,00 τ.μ., ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, στο Ο.Τ. 3050 της Π.Ε.
ΒΙΟΠΑ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)
6. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω

ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 15,10 τ.μ., ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΑΣ συζ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΗ, στο Ο.Τ.
3015 της Π.Ε. ΒΙΟΠΑ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)
7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού-κατάργησης δίκης για την

υπόθεση ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΕΒΑ κατά του Δήμου Φυλής για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ426
της Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)
8. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού-κατάργησης δίκης για την

υπόθεση 1) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΟΞΥΛΟΥ και 2) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΞΥΛΟΥ κατά του Δήμου Φυλής για
την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ1105 της Π.Ε. ΑΝΩ ΛΙΜΝΗΣ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης με

ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Α.Μ.:3/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα) 
10. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης ποσού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), έγκριση τεχνικών

προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Α.Μ.: 95/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα).                                                                                                  

ΕΕυυρρωωζζώώννηη::  ΣΣττοο  99..33%%  ηη  ααννεερργγίίαα  ττοονν  ΑΑππρρίίλλιιοο
ΣΣττοο  χχααμμηηλλόόττεερροο  πποοσσοοσσττόό  οοκκττααεεττίίααςς  ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  EEuurroossttaatt

Ελαφριά μείωση της ανε-
ργίας στις χώρες της ευρ-
ωζώνης παρατηρεί η

Eurostat, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσιεύει για το μήνα
Απρίλιο. 

Η ανεργία στις 19 χώρες του
ευρώ κυμάνθηκε έτσι στο 9,3%, το
χαμηλότερο ποσοστό από το Μάρ-
τιο του 2009 και 0.1% χαμηλότερα
σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Μάλιστα, η γαλλική Le Figaro
αναφέρει πως οι εκτιμήσεις προέβ-
λεπαν τα επίπεδα ανεργίας στο
9.4% για τον περασμένο μήνα,
όμως τελικά εμφανίστηκε ελαφρώς
πιο μειωμένη.

ΣΣττήήρριιξξηη  κκααιι  υυλλιικκήή  ββοοήήθθεειιαα  
σσεε  εευυππααθθεείίςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  
οομμάάδδεεςς  ττηηςς  ΝΝ..  ΠΠεερράάμμοουυ

Στα πλαίσια της «Ημέρα
Εθελοντισμού» του ΑΒ
Βασιλόπουλος, σε

συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ.
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου
Μεγαρέων έγινε η διάθεση των
τροφίμων που συγκεντρώθη-
καν στο κατάστημα ΑΒ Βασιλό-
πουλος Μεγάρων με την προ-
σφορά συμπολιτών μας.

Είδη διατροφής,  καθαριότ-
ητας και υγιεινής διατέθηκαν σε
σαράντα (40) οικογένειες της
Ν. Περάμου από το προσω-
πικό του «Βοήθεια στο Σπίτι»
της Ν. Περάμου με τη βοήθεια
των συντονιστικών επιτροπών
των ΚΑΠΗ Μεγάρων και Ν.
Περάμου όπου βοήθησαν
έμπρακτα και τους ευχαρι-
στούμε ιδιαίτερα.

Στα πλαίσια αυτής της δρά-
σης, μέσω της επαφής με τους
κατοίκους επιτεύχθηκε ενημέρ-
ωση και γνωστοποίηση του
τρόπου λειτουργίας του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι». 

Όσον αφορά στους δικαι-
ούχους αυτοί προέκυψαν από
τις λίστες που έχει στη διάθεση
του το πρόγραμμα και δόθηκε
προτεραιότητα στις μονογονεϊ-
κές και πολύτεκνες οικογένειες,
νοικοκυριά χωρίς εισοδήματα
και πολίτες που έχουν πληγεί
από την ανεργία.Κρίνουμε
σημαντικό να ευχαριστήσουμε
τόσο την διεύθυνση, και το
προσωπικό του ΑΒ Βασιλό-
πουλος όσο και το προσωπικό
του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» που
στήριξαν αυτή την προσπάθεια
και έδωσαν δυναμικό παρών.   

Στα δύσκολα χρόνια της οικο-
νομικής ύφεσης που βιώνει η
χώρα μας, η ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και η στήριξη
ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
ήταν και παραμένει προτεραι-
ότητά του Δημάρχου κ. Γρη-
γόρη Σταμούλη, καθώς και της
Προέδρου κας. Γιάννας Ρήγα
και του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου
Μεγαρέων.
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ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  770000€€  
--  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ..  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733994433887777
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..

ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη
ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  

δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..
ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΕΕΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ
ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟ

ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟ  

για την Προμήθεια και Συστηματική Παράδοση
Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στις
Κοινωνικές Δομές των Δήμων της Δυτικής
Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης
σσυυμμφφεερρόόττεερρηη  ααππόό  οοιικκοοννοομμιικκήή  άάπποοψψηη
ππρροοσσφφοορράά  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ββάάσσεειι  ττιιμμήήςς
((χχααμμηηλλόόττεερρηη  ττιιμμήή)),,  όπως προσδιορίζεται
στην αναλυτική Διακήρυξη, σε Προκαθορισμένα
Σημεία (Κοινωνικές Δομές, Αποθήκες κ.λπ.) των
Δήμων που συμμετέχουν στην Κοινωνική
Σύμπραξη του ΤΕΒΑ για τη Δυτική Αττική.

Η Διαγωνιστική Διαδικασία οργανώνεται σε
Τέσσερις Διακριτές Ομάδες, ως εξής:

1.ΟΜΑΔΑ Α: Βρεφικά είδη (για βρέφη
γεννηθέντα κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015).

2.ΟΜΑΔΑ Β: Παιδιά 4 - 14 ετών.
3.ΟΜΑΔΑ Γ: Είδη για αστέγους
4.ΟΜΑΔΑ Δ: Είδη οικιακής χρήσης.

Κάθε Υποψήφιος μπορεί να υποβάλει
προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης, σε μία ή σε περισσότερες
«Ομάδες», καλύπτοντας όλα τα επιμέρους
αγαθά που αναφέρονται στην αντίστοιχη
«Ομάδα».

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του

Διαγωνισμού ανέρχεται σε 353.921,40  €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), που αναλύεται
σε καθαρό ποσό 285.420,48 € στο οποίο
προστίθεται υπολογιζόμενος μεσοσταθμικά ΦΠΑ
της τάξης των 68.500.92 €. 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020, όπως εφαρμόζεται στην
Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
στο σύστημα ορίζεται η 26/06/2017. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 06/07/2017 ώρα 17:00
μ.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του
διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις
σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ.
Α΄/27-11-1995 ”Περί Δημόσιου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις”, του Ν.  3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-
07-2010 ”Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις”, του Ν.  3979/2011 για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
των Π.Δ 394/96 “Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου” και  166/2003 ”Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29/6/2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές στις
εμπορικές συναλλαγές” και 113/2010 (Φ.Ε.Κ.
194 Α/2010), ”Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες”, λοιπών σχετικών διατάξεων που
αναφέρονται στη Διακήρυξη, των ειδικών
κανόνων και διατάξεων που διέπουν την
παραγωγή, διάθεση και εμπορία τροφίμων και
ποτών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και του
πλαισίου εφαρμογής του ΤΕΒΑ στην Ελλάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών,
όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 25
του Ν. 4412/2016 και στη Διακήρυξη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
«εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες»
προσμετρούμενες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών για τον διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με
την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής
ποσοστού (2%) της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16),
όπως ρητά ορίζεται στη Διακήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr,
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

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

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

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

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

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

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

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

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

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

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

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

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

θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης

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

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.

(5.4.17)

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

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

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

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

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

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  
ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ

ππλληησσίίοονν  22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο
ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..

66997777998822117733

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€,
συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται 

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

ΧΧααρρίίζζοοννττααιι  55  γγααττάάκκιιαα  εείίννααιι  11  μμηηννόόςς  
((ααρρσσεεννιικκάά  κκααιι  θθηηλλυυκκάά))  κκααιι  θθαα  δδοοθθοούύνν  

σσεε  υυππεεύύθθυυνναα  άάττοομμαα  πποουυ  ααγγααπποούύνν  τταα  ζζώώαα
ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς    ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  

κκααλλέέσσττεε  σσττοο  66994488668833440000..

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ   ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ
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