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Η αναζήτηση
κεφαλαίων

Ρατσιστική επίθεση σε
βάρος 19χρονου έξω από
τη δοµή του Σχιστού.

Τον χτύπησαν µε ξύλο στο κεφάλι και
όταν προσπάθησε να προστατευτεί µε
τα χέρια του, τα χάραξαν µε µαχαίρι
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τρενάρει την υπογραφή της
σύµβασης παραχώρησης
του Εµπορευµατικού κέντρου
στο Θριάσιο Πεδίο

Προφυλακιστέος
αξιωµατικός της ΕΛ.ΑΣ.
στην ∆υτική Αττική
. 3

που κατηγορήθηκε ως
πληροφοριοδότης της «µαφίας των Ροµά»
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Ένας στους δύο νέους
.

2

στηρίζεται οικονοµικά από
τους γονείς-συγγενείς του

Ανατίναξαν ΑΤΜ
στους
Θρακοµακεδόνες
δίπλα στο
αστυνοµικό τµήµα

σελ. 2

Ο δήµαρχος Αχαρνών σε πρόσφατη
συνάντησή του µε τον Γ.Γ. ∆ηµοσίας Τάξεως
επεσήµανε την ανάγκη διατήρησης του
συγκεκριµένου αστυνοµικού τµήµατος αλλά
και την περαιτέρω ενίσχυσή του.

Στο πλευρό του
υ πε ρ αθ λ ητ ή Σπ ύ ρ ο υ
Χρ υ σι κ ό πο υ λ ου
ο ∆ήµος Φυλής
Προετοιµάζεται εντατικά, για
να κολυµπήσει, τον Σεπτέµβρη
του 2018, την απόσταση
Ρόδος-Καστελόριζο

. 8

Το 41% των νέων δηλώνει διατεθειµένο
να µετακοµίσει σε άλλη χώρα για να βρει δουλειά,
ενώ το 46% σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. . 3
Άλλη µια σηµαντική
κοινωνική δοµή
για την ∆υτική Αττική:

Συµβουλε υτικός
Στ α θ µ ός Σ τ ήρ ι ξ η ς
Γυναικών στην
Ελευσίνα

σελ. 5

Γ. Βασιλείου: «Με τη λειτουργία του Συµβουλευτικού Σταθµού Στήριξης στην
Ελευσίνα κλείνουµε ένα σηµαντικό έλλειµµα στο ειδικότερο πεδίο της ισότητας
φύλων και αντιµετώπισης της βίας και της κακοποίησης των γυναικών»

Αλλαγές στο τέλος
υπέρ δήµων
που καταβάλλουν
καταστήµατα
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
(ρύθµιση) . 4
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Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ.
Μακρυγιάννη 2, 2105580002

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448
Μάνδρα

ΣΥΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
Aχαρνές

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι., Παναγίας Γρηγορούσης 50
& Μπότσαρη- Ζεφύρι, 2102387965
Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και πιθανές καταιγίδες
Η θερµοκρασία στους 28
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αιµιλιανός, Αιµίλιος, Αιµιλιανή,
Έµµυ, Αιµιλία
∆ιεθνής Ηµέρα Νέλσον Μαντέλα

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Προφυλακιστέος αξιωµατικός
της ΕΛ.ΑΣ. στην ∆υτική Αττική
που κατηγορήθηκε ως πληροφοριοδότης
της «µαφίας των Ροµά»

Τ

ην προφυλάκιση
σηµαντικού αξιωµατικού της ΕΛΑΣ στην
∆υτική Αττική που κατηγορήθηκε ως πληροφοριοδότης της «µαφίας των Ροµά»,
αποφάσισαν οι ανακριτές
∆ιαφθοράς , που ερευνούν
την πολύκροτη υπόθεση
που αναδείχθηκε το Νοέµβριο του 2016. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην δικογραφία εντάχθηκε και καταγγελία που συνδέει την
ενηµέρωση των Ροµά µε συνδικαλιστή της ΕΛΑΣ στην ίδια περιοχή της πρωτεύουσας. Ωστόσο η πλευρά του αξιωµατικού της
ΕΛΑΣ αρνείται τις κατηγορίες και σηµειώνει ότι « οι επαφές του
µε µέλη της µαφίας των Ροµά , αφορούσε τις έρευνες του για την
δράση της µεγάλης σπείρας των «ληστών των χρηµατοκιβωτίων» που τελικά εξαρθρώθηκε τον Μάιο του 2017 από άλλες
υπηρεσίες της Αστυνοµίας»
Η «κεντρική» δικογραφία για την δράση της «µαφίας των
Ροµά» σχηµατίστηκε τον Νοέµβριο του 2016 από την ΕΛ.ΑΣ. –
κυρίως του Τµήµατος Ασφαλείας Αµαρουσίου – κι αφορούσε
αρχικά 41 άτοµα που είχαν προχωρήσει σε περισσότερες από
1.000 κλοπές και διαρρήξεις σε όλη την Ελλάδα. Για τη σύλληψή
τους η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε περισσότερες από 60 έρευνες,
ενώ κατέσχεσε 600.000 ευρώ σε µετρητά, 120 κιλά ασηµιού σε
ράβδους, φύλλα χρυσού, χρυσές λίρες, πλήθος χρυσαφικών –
κοσµηµάτων µεγάλης αξίας και περισσότερα από 60 πολυτελή
οχήµατα. Σε νεώτερες έρευνες ενεπλάκησαν κι αλλα πρόσωπα
ενώ βρεθηκε νέο µεγάλο πλήθος κλοπιµαίων σε διαµερίσµατα
και θυρίδες.
Ένα από τα κρισιµότερα θέµατα λοιπόν έρευνας ήταν ο τρόπος
που ειδοποιήθηκαν πολλά µέλη της σπείρας ότι επίκειται –τον
περασµένο Νοέµβριο- επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη
τους. Κι έτσι µε βάση αυτή την πληροφόρηση πολλά ηγετικά
µέλη της σπείρας έσπευσαν να εξαφανισθούν , δηµιουργώντας
σηµαντικό πρόβληµα και ρήγµα στις σχετικές έρευνες. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ θεώρησαν ως «κρίσιµο» έναν υποκλαπέντα

τηλεφωνικό διάλογο που είχε ο
προφυλακισθείς
56χρονος
αξιωµατικός της ΕΛΑΣ µε δύο
σηµαντικά µέλη της «µαφίας των
Ροµά» . Σε αυτή την συζήτηση
λίγες τις ώρες πριν την επέµβαση της Αστυνοµίας τους ζητούσε
«να βρεθούν σε τοπική καφετέρια για κάτι σηµαντικό». Οι
αστυνοµικοί χωρίς πλήρη τεκµήρια θεώρησαν –µε βάση την
χρονική σύµπτωση κι ορισµένες
άλλες ενδείξεις – ότι «σε αυτή
την συνάντηση υπήρξε η
ενηµέρωση για τις µαζικές συλλήψεις και την υπόδειξη για την
µεγάλη φυγή»
Σύµφωνα µε πληροφορίες του Βήµατος στην δικογραφία
ενταχθηκε νεώτερη ανώνυµη καταγγελία ότι ο 56χρονος αξιωµατικός εδινε σε συνδικαλιστή της ΕΛΑΣ στην ∆υτική Αττική
πλήρη «χαρτογράφηση» των επικείµενων επιχειρήσεων της
Αστυνοµίας , µε την αποστολή των σχετικών mail.
Στην απολογία του ο 56χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες κι υποστήριξε ότι η συνάντηση του µε τους δύο Ροµά ήταν προκαθορισµένη , επειδή συγκέντρωνε πληροφορίες για κεντρικό µέλος
της σπείρας των οµογενών από την πρώην Σοβιετική Ενωση
που πραγµατοποιούσαν ληστρικές εφόδους σε δεκάδες εργοστάσια της; Αττικής κι άρπαζαν τα χρηµατοκιβώτια. Μάλιστα
προσέθεσε ότι «σε αυτή την συνάντηση επιδείχθηκε φωτογραφία του ΙΧ που χρησιµοποιούσε ο ληστής των χρηµατοκιβωτίων». Με την πλευρα πάντως των δικαστικών λειτουργών να
διατυπώνουν ερωτήµατα γιατί αυτή η φωτογραφία δεν στάλθηκε µέσω κινητού ή δεν υπήρξε αλλου τύπου συνεννόηση και
ήταν «απαραίτητη» µία συνάντηση µε τους Ροµα. Ο 56χρονος
αξιωµατικός συµπλήρωσε ότι τα περί αποστολής ενηµερωτικών
mail για κακοποιούς σε συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ είναι απολύτως
ψευδή (ΣΣ κι ο ίδιος ο συνδικαλιστής αρνήθηκε ότι υπήρξε αυτή
η παροχή πληροφοριών κλπ) , καθώς κι ότι έχει προχωρήσει σε
100 επιτυχηµένες επιχειρήσεις εναντίον κυκλωµάτων
διακίνησης ναρκωτικών κλοπών, ληστειών κ.λπ κι έχει λάβει
εύφηµες µνείες»

Ανατίναξαν ΑΤΜ στους Θρακοµακεδόνες
δίπλα στο αστυνοµικό τµήµα

Ν

έα ανατίναξη ΑΤΜ, στην Αττική
αυτή τη φορά, τα ξηµερώµατα της
Παρασκευής και µε τη µέθοδο
«plofkraak».
Η ανατίναξη έγινε στις 5 το πρωί στην
περιοχή των Θρακοµακεδόνων, στη
συµβολή της πλατείας Αριστοτέλους και
της οδού Ορφέως.
Το ΑΤΜ βρίσκονταν κοντά σε κιόσκι αλλά
και δίπλα στον τοπικό
αστυνοµικό
σταθµό, ο οποίος όµως το βράδυ παραµένει κλειστός, αφού ως γνωστόν η συνέχιση
της λειτουργίας του είναι αµφίβολη, παρόλο που πρόσφατα ο ίδιος ο δήµαρχος
Αχαρνών στη συνάντησή του µε τον Γ.Γ.
∆ηµοσίας Τάξεως , ∆. Αναγνωστάκη, επεσήµανε την ανάγκη διατήρησης του
συγκεκριµένου αστυνοµικού τµήµατος
αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή του.
Το µηχάνηµα καταστράφηκε ολοσχερώς
αλλά οι δράστες δεν µπόρεσαν να πάρουν
κάτι.
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Η αναζήτηση κεφαλαίων

τρενάρει την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης του
Εµπορευµατικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο

Ο

ι καθυστερήσεις της συµφωνίας χρηµατοδότησης αποτελούν την κυριότερη αιτία για τις
συνεχείς αναβολές στην υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης του εµπορευµατικού κέντρου στο
Θριάσιο, ώστε να τελειώσει το σίριαλ σχεδόν µισού
αιώνα!
Σύµφωνα µε το Euro2day.gr, η κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
- Goldair, που κατέθεσε πέρυσι τον Ιούλιο τη µοναδική
προσφορά για την κατασκευή και 60ετή εκµετάλλευση
του εµπορευµατικού, αναζητεί ακόµα τα κεφάλαια. Στον
ΟΣΕ αισιοδοξούν πως ακόµα και εντός του προσεχούς
διµήνου να υπογραφεί η συµφωνία χρηµατοδότησης,
ώστε στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές και στη
σύµβαση παραχώρησης.
Στόχος είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες ακόµα και στο
πρώτο τρίµηνο του 2018, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται
απίθανο αφού απαιτούνται εγκρίσεις της σύµβασης από
τη Βουλή, αδειοδοτήσεις κ.λπ. Το Euro2day.gr επιχείρησε
να επικοινωνήσει µε την πλευρά του επενδυτή, χωρίς
αποτέλεσµα. Το σχέδιο της κοινοπραξίας, µε βάση τις
µέχρι τώρα πληροφορίες, προβλέπει πως η πρώτη φάση
της επένδυσης θα φτάσει τα 180.000.000 ευρώ.
Με βάση και τους όρους του διαγωνισµού που είχε
προκηρύξει η ΓΑΙΑΟΣΕ, η κοινοπραξία προσφέρει εφάπαξ τίµηµα 10.000.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο ενοίκιο θα
φτάνει το 2,51% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, µε το
εγγυηµένο ενοίκιο να προσεγγίζει τις 350.000 ευρώ για
τον πρώτο χρόνο.
Η τελική µορφή της σύµβασης είναι, πάντως, αντικείµενο διαβούλευσης µεταξύ του προσωρινού αναδόχου και

της ΓΑΙΑΟΣΕ, χωρίς να είναι γνωστό αν οι δύο πλευρές
έχουν καταλήξει σε οριστικό κείµενο. Κατά καιρούς,
κυκλοφορούν επίσης πληροφορίες για την εµπλοκή της
Cosco στην επένδυση καθώς για να είναι βιώσιµο το
εµπορευµατικό, χρειάζεται και ισχυρούς πελάτες.
Σηµειώνεται πως συνολικά πρόκειται να υπάρχουν
240.000 τετραγωνικά µέτρα αποθηκευτικών χώρων. Στην
πρώτη φάση (περίοδος Τ1), η οποία διαρκεί δύο χρόνια,
ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει εγκαταστάσεις
100.000 τ.µ. Στην περίοδο Τ2, δηλαδή από τον δεύτερο
έως τον δέκατο χρόνο, τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις,
επιφάνειας 140.000 τ.µ.
Η κοινοπραξία πρόκειται να συστήσει ανώνυµη εταιρεία
ειδικού σκοπού, η οποία και θα υπογράψει τη σύµβαση
παραχώρησης, διάρκειας 60 ετών, για τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του εµπορευµατικού κέντρου συνδυασµένων
µεταφορών.
Η επένδυση θα γίνει σε έκταση 588 στρεµµάτων ιδιοκτησίας της τελευταίας, ενώ η ευρύτερη έκταση περιλαµβάνει και τον σταθµό διαλογής και µεταφόρτωσης
φορτίων, εµβαδού περίπου 1.450 στρεµµάτων, ιδιοκτησίας ΟΣΕ.
Για το υπόλοιπο ακίνητο, για το οποίο επίσης απαιτούνται επενδύσεις, ώστε να εγκατασταθεί ο εξοπλισµός
(γερανογέφυρες κ.λπ.) και να αξιοποιηθεί πλήρως η σιδηροδροµική υποδοµή, αναµένεται να προκηρυχθεί
µελέτη από τον ΟΣΕ, ώστε να αποφασιστεί το µοντέλο
χρηµατοδότησης. Από πέρυσι κυκλοφορούν πληροφορίες περί δεύτερου διαγωνισµού µε σύµπραξη (Σ∆ΙΤ).

Ρατσιστική επίθεση σε βάρος 19χρονου
έξω από τη δοµή του Σχιστού.

Τον χτύπησαν µε ξύλο
στο κεφάλι και όταν
προσπάθησε να
προστατευτεί µε τα
χέρια του, τα χάραξαν
µε µαχαίρι

Ρ

ατσιστική
επίθεση
σηµειώθηκε γύρω στις
10 το βράδυ της Κυριακής κατά 19ου Αφγανού πρόσφυγα, λίγο έξω από το καµπ
του Σχιστού.
Μεταφέρθηκε µε το ΕΚΑΒ στα επείγοντα του
Αττικού νοσοκοµείου και έγινε εισαγωγή για
νοσηλεία αφού διαπιστώθηκε ότι χτυπήθηκε στο
κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα.
Όπως ανέφερε, ο ίδιος οι δράστες τον σταµάτησαν ενώ περπατούσε στον δρόµο, άρχισαν να τον

βρίζουν και τον χτύπησαν µε ξύλο στο κεφάλι. Όταν
έβαλε τα χέρια του στον κεφάλι για να προστατευθεί, του τα χάραξαν µε µαχαίρι. Επίσης καταγγέλλει
ότι δεν ήταν η µόνη επίθεση κατά των προσφύγων
στο στρατόπεδο του Σχιστού καθώς και άλλες
φορές οµάδα µε µηχανάκια πλησιάζει πρόσφυγες
που περιµένουν το λεωφορείο και ρίχνει πέτρες.

θριάσιο-3

Ένας στους δύο νέους

στηρίζεται οικονοµικά από
τους γονείς-συγγενείς του

Έ

νας στους δύο νέους Έλληνες (ηλικίας 1835 ετών) δηλώνει ότι βασική πηγή του
εισοδήµατός του αποτελεί η οικονοµική
στήριξη από γονείς ή συγγενείς, σύµφωνα µε έρευνα για την ανεργία των νέων και τις διαγενεακές
σχέσεις στην Ελλάδα, την οποία δηµοσιεύει η
«∆ιαΝΕΟσις».
Ειδικότερα, βάσει της έρευνας το 48,2% των νέων
δηλώνει ως βασική πηγή εισοδήµατος την οικονοµική στήριξη από γονείς ή συγγενείς, το 44,5% τη
µισθωτή εργασία, το 15,1% την αυτοαπασχολούµενη εργασία, το 14% την οικονοµική στήριξη
από σύζυγο/σύντροφο, το 7,3% το επίδοµα ανεργίας, το 6,9% άλλες κοινωνικές παροχές, το 5,3%
τα
εισοδήµατα
από
επενδύσεις/αποταµιεύσεις/κληρονοµιά και το 2,7%
την αποζηµίωση για απόλυση.
Το 34,8% των νέων εκτιµά ότι το βιοτικό του
επίπεδο στο µέλλον θα είναι παρόµοιο µε το βιοτικό
επίπεδο των γονιών του, ενώ το 23,9% θεωρεί ότι
θα είναι καλύτερο και το 12,7% πολύ καλύτερο.
Αντίθετα το 19,7% θεωρεί ότι το βιοτικό του επίπεδο θα είναι χειρότερο σε σύγκριση µε των γονιών
του, ενώ το 8,9% εκτιµά ότι θα είναι πολύ χειρότερο.
Από τους άνεργους νέους µόνο το 15% θεωρεί
πιθανό να βρει δουλειά τους επόµενους 6 µήνες.
Το 41% των νέων δηλώνει διατεθειµένο να µετακοµίσει σε άλλη χώρα για να βρει δουλειά, ενώ το
46% σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Όπως προκύπτει επίσης από την έρευνα οι νέοι
σε σχέση µε τους γονείς τους:
δηλώνουν λίγο περισσότερο αριστεροί και πολύ
λιγότερο θρησκευόµενοι
έχουν λίγο καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης
συµµετέχουν λιγότερο σε εθελοντικές ή συλλογικές δράσεις (πλην των πολιτικών)
εµπιστεύονται λιγότερο τους θεσµούς
συµµετέχουν λιγότερο σε πολιτιστικά δρώµενα.
Σύµφωνα ακόµη µε τα ευρήµατα της έρευνας, ο
συνδυασµός χαµηλής µόρφωσης, οικονοµικής ανεπάρκειας και έλλειψης εµπιστοσύνης στους
θεσµούς στους γονείς, έχει ως αποτέλεσµα πολύ
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στα παιδιά τους, σε
σχέση µε τα παιδιά γονέων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Σηµειώνεται ότι η έρευνα της ∆ιαΝΕΟσις διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
CUPESSE, από την MRB, σε δείγµα περίπου
1.500 νέων Ελλήνων από όλες τις περιφέρειες της
χώρας και σε δείγµα 500 γονέων.

4-θριάσιο
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Αλλαγές στο τέλος υπέρ δήµων που καταβάλλουν
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ρύθµιση)

Μ

ε το άρθρο 62 του νοµοσχεδίου
για τους ΟΤΑ που κατατέθηκε
στη Βουλή επέρχονται αλλαγές
στην επιβολή τέλος υπέρ των ∆ήµων επί
των ακαθάριστων εσόδων καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και διευκρινίζεται το πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης
και ειδικά θέµατα υπολογισµού του τέλους.
Οι διατάξεις, σχετικά µε την επιβολή υπέρ
των ∆ήµων τέλους (0,5%) επί των ακαθάριστων εσόδων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προσαρµόζονται
προς την ισχύουσα υγειονοµική διάταξη
και ορίζεται ρητά ότι, το εν λόγω τέλος δεν
επιβάλλεται στις καντίνες που αδειοδοτούνται από την Περιφέρεια για υπαίθριο
πλανόδιο εµπόριο. (άρθρα 62)
Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 62

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Με την εν λόγω διάταξη τροποποιείται η
περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 339/1976 (Α’ 136) αναφορικά µε το
επιβαλλόµενο, υπέρ των δήµων, τέλος επί
των ακαθάριστων εσόδων καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Η εν λόγω ρύθµιση αποσκοπεί να κωδικοποιήσει το πλαίσιο επιβολής του τέλους
αυτού, ενόψει και της σχετικής πολυνοµίας, ενσωµατώνοντας και αποτυπώνοντας την ήδη συντελεσθείσα προσαρµογή στο ποσοστό του τέλους ακαθαρίστων εσόδων µε την διάταξη του αρ. 23
παρ. 2 του ν. 3756/2009.
Ακολούθως καταργείται η διάταξη του
άρθρου 20 του ν. 2539/1976 (Α’ 244)
καθώς οι εκεί αναφερόµενες ρυθµίσεις

ενσωµατώνονται πλέον στην περίπτωση
β’ του άρθρου 1 του ν. 339/1976, ο οποίος
είναι και ο νόµος στον οποίο αρχικά
προβλέφθηκε η επιβολή του εν λόγω
τέλους.
Συγκεκριµένα, λοιπόν, στις περιπτώσεις
που ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων το
τέλος ορίζεται, όπως εξάλλου ίσχυε µέχρι
τώρα, απευθείας από το νόµο. Για δε τις
περιπτώσεις Ο.Τ.Α. α’ βαθµού όπου δεν
ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, το
τέλος δύναται να επιβάλλεται µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, στο πλαίσιο
της συνταγµατικά κατοχυρωµένης οικονοµικής τους αυτοτέλειας (άρθρο 102 παρ. 4
Συντάγµατος).Επιπλέον, προβλέπεται η
υπαγωγή στο ανωτέρω τέλος των ανάλογων επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός
των εµπορικών κέντρων και των πολυκαταστηµάτων.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ

Περαιτέρω, στις επιχειρήσεις στις οποίες
επιβάλλεται το ανωτέρω τέλος κατόπιν
απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου,
συµπεριλαµβάνονται πλέον και οι σχολές
καταδύσεων, καθότι και αυτές υπάγονται
σε εκείνες τις κατηγορίες καταστηµάτων,
οι οποίες διακρίνονται από έντονη οικονοµική δραστηριότητα, ιδίως κατά τη θερινή
περίοδο.
Τέλος, αποσαφηνίζεται, στο πλαίσιο των
διατάξεων που διέπουν την επιβολή του
τέλους των ακαθαρίστων εσόδων, ο τρόπος υπολογισµού του έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις
ή αµφισβητήσεις αναφορικά µε την προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης.
Ο διαχωρισµός των εισοδηµάτων που
προκύπτουν από διαφορετικές οικονοµικές δραστηριότητες συµπεριλαµβάνεται
άλλωστε και στο συµπέρασµα της σχετικής υπ αρίθµ. 99/2016 ατοµικής Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου

του Κράτους.
Η προτεινόµενη διάταξη καθίσταται, εξάλλου, αναγκαία δεδοµένης της τροποποίησης που επήλθε στα αναφερόµενα
επί των αδειών των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στοιχεία βάσει της
νέας Υγειονοµικής ∆ιάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.
96967 /2012 (β’ 2718) αλλά και του νέου
πλαισίου λειτουργίας των καταστηµάτων
αυτών, κατ’ εφαρµογή του ν. 4442/2016
(Α’ 230). Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόµενη διάταξη αποσκοπεί στην προσαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας στη διαµορφωθείσα πραγµατική συνθήκη λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπόκεινται
στο εν λόγω τέλος.
Με τον τρόπο αυτό αποσκοπείται η
αύξηση των εσόδων των δήµων, λαµβάνοντας όµως υπόψη την ανάγκη για ορθολογική και αναλογική επιβάρυνση των
ιδιοκτητών κέντρων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

τουρισµό, ούτε στην οικονοµία της
χώρας. Η νίκη των εργαζοµένων δε
µπορεί να αποπροσανατολίζεται από
µεµονωµένα περιστατικά βίας υπό
αδιευκρίνιστες συνθήκες, που ούτε

πρέπει, ούτε µπορούν να ταυτίζονται µε
τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων.
Αυτό που ενώνει και κερδίζει τις συνειδήσεις όλων, είναι το σύνθηµα «ποτέ
δουλειά την Κυριακή».

ΕΚΑ: Καταδικάζει την επίθεση σε
τουρίστα επειδή ψώνιζε την Κυριακή

Την επιτυχία της απεργίας των εµποροϋπαλλήλων, προχθες Κυριακή επισηµαίνει, σε δήλωσή του στο ΑΠΕΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΕΚΑ Γιώργος
Μυλωνάς, καταδικάζοντας ταυτόχρονα
την επίθεση που δέχτηκε Ελληνοαυστραλός τουρίστας στο κέντρο της Αθήνας, επειδή ψώνιζε.
Ειδικότερα, ο κ. Μυλωνάς καταδίκασε
οποιαδήποτε βίαιη συµπεριφορά ενάντια σε όποιον επιχείρησε να ψωνίσει τη
χθεσινή ηµέρα της κινητοποίησης, µε
αφορµή το περιστατικό της επίθεσης
που δέχτηκε από κουκουλοφόρους,
όπως κατήγγειλε Ελληνοαυστραλός

τουρίστας το µεσηµέρι στο κέντρο της
Αθήνας επειδή έκανε αγορές στα καταστήµατα.
Στη δηλωσή του ο πρόεδρος του ΕΚΑ,
µεταξύ άλλων, αναφέρει: «η χθεσινή
κυριακάτικη απεργία των εµποροϋπαλλήλων είχε µεγάλη επιτυχία και η
συντριπτική πλειονότητα των εµπορικών καταστηµάτων του κέντρου παρέµειναν κλειστά. Οι πολίτες που αποφάσισαν να ψωνίσουν Κυριακή ήταν
ελάχιστοι και αυτό απαντά στην ανάγκη
του νόµου για άνοιγµα 32 Κυριακών,
όταν ούτε οι οχτώ είναι απαραίτητες και
δεν προσφέρουν σε τίποτα ούτε στον
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Άλλη µια σηµαντική κοινωνική δοµή για την ∆υτική Αττική:
Συµβουλευτικός Σταθµός Στήριξης Γυναικών στην Ελευσίνα

Γ. Βασιλείου: «Με τη λειτουργία του Συµβουλευτικού Σταθµού Στήριξης στην Ελευσίνα κλείνουµε ένα σηµαντικό
έλλειµµα στο ειδικότερο πεδίο της ισότητας φύλων και αντιµετώπισης της βίας και της κακοποίησης των γυναικών»

∆

ηµοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας Συµβουλευτικού Σταθµού
Στήριξης Γυναικών στην Ελευσίνα από το ΠΕΠ Αττικής που θα
κλείσει ένα σηµαντικό κενό ως
προς την προώθηση των θεµάτων ισότητας και της στήριξης
γυναικών που αντιµετωπίζουν
βία και κακοποίηση, ιδιαίτερα
στο Θριάσιο και τη Μεγαρίδα.
Σύµφωνα µε το ενηµερωτικό
δελτίου της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής,
η λειτουργία του Συµβουλευτικού
Σταθµού στηρίχθηκε στην διαβούλευση που έκανε η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής σε συνεργασία µε την εντεταλµένη περιφερειακή σύµβουλο, κ. Ν. ∆ανιά
τον περασµένο Σεπτέµβριο και
τη συνεργασία της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής µε τον ∆ήµο
Ελευσίνας στη βάση διαγνωστικής µελέτης που
εκπόνησε το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και
συνάντησε την αποδοχή και από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του Υπ. Εσωτερικών.
Η λειτουργία του Σταθµού µε εξειδικευµένο προσωπικό στην παροχή συµβουλευτικής στήριξης
των ωφελούµενων γυναικών µπορεί να αποτελέσει

τον αναγκαίο κόµβο για συνεργασίες µε τους ∆ήµους, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υγειονοµικές
αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα και τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ο
Σταθµός δύναται να καλύπτει ανάγκες γυναικών
τόσο από το δυτικό Θριάσιο Πεδίο (Ελευσίνα,
Μαγούλα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος) όσο και από τα
Μέγαρα.

Ο
Αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ∆υτική Αττική χαρακτηρίζεται από σηµαντικό
έλλειµµα κοινωνικών δοµών.
Με τη λειτουργία του
Συµβουλευτικού Σταθµού
Στήριξης Γυναικών στην
Ελευσίνα κλείνουµε ένα
σηµαντικό έλλειµµα στο
ειδικότερο πεδίο της ισότητας φύλων και αντιµετώπισης της βίας και της κακοποίησης των γυναικών. Η
συστηµατική συνεργασία µε
την Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, τον ∆ήµο
Ελευσίνας, τους τοπικούς
φορείς και την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Αττικής
(ΠΕΠ) απέδωσε καρπούς και
απέδειξε για άλλη µια φορά ότι η συνεργασία για
κοινούς σκοπούς είναι και επιθυµητή, εφικτή και
αποτελεσµατική. Αυτός είναι ο δρόµος και για την
κάλυψη και άλλων ελλειµµάτων στην ∆υτική Αττική
τόσο στον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης όσο
και σε άλλα µείζονα θέµατα της περιοχής, όπως το
περιβαλλοντικό και το αναπτυξιακό».------

ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΩ «ΜΕ∆ΟΥΣΑΣ»

Π

ροβλήµατα και κυκλοφοριακό χάος προκάλεσε το νέο κύµα κακοκαιρίας «Μέδουσα» που χτύπησε την Αττική από τα µεσάνυχτα της
Κυριακής .
Ειδικότερα και σύµφωνα µε την ενηµέρωση της Τροχαίας, στις 9:36 χθες το
πρωί η κίνηση ήταν αυξηµένη στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
στο ύψος του Σκαραµαγκά, στην Αθηνών-Λαµίας(Αθηνών έως κόµβος Καλυφτάκη -έξοδος) από Λένορµαν έως Αχαρνών, στην Αθηνών-Λαµίας(κόµβος
Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) από Α.Ο έως τα ΚΤΕΛ, στην κάθοδο της
Μεσογείων, στην Κατεχάκη στο ρεύµα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της
Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού από την Λαγουµπτζή.

6-θριάσιο

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ

Ο δράκος του Πειραιά
Είχε επιτεθεί σε περισσότερες
από 50 γυναίκες
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ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Με λουκέτο απειλούνται τα βενζινάδικα στους
παράπλευρους δρόµους από τις εθνικές οδούς

Σ

τη δηµοσιότητα έδωσε η αστυνοµία τις φωτογραφίες και το όνοµα του 29χρονου που κατηγορείται
για βιασµό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή στην περιοχή
του Πειραιά.
Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης εντόπιζε στην περιοχή
του Πειραιά νεαρές γυναίκες, οι οποίες βάδιζαν µόνες
τους και αφού τις ακολουθούσε, είτε πεζός είτε
οδηγώντας µοτοσικλέτα, µέχρι την είσοδο των πολυκατοικιών όπου διέµεναν, εισερχόταν µαζί τους στο ασανσέρ και µε τη χρήση βίας ή απειλών, ασελγούσε σε
βάρος τους. Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνιαστεί έξι υποθέσεις σε βάρος νεαρών γυναικών, µία εκ των οποίων
αφορά ανήλικη, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων υποθέσεων.
Παράλληλα, στην οικία του 29χρονου βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά την τέλεση
των πράξεών του, δύο αεροβόλα όπλα, µία βαλίστρα και
ένα µαχαίρι-πεταλούδα. Κατασχέθηκε, επίσης, η µοτοσικλέτα που χρησιµοποιούσε ο δράστης ως µεταφορικό
µέσο για τη δράση του.
«Οταν έβλεπα νεαρή κοπέλα, θόλωνα»

Ο ίδιος, µιλώντας στους αστυνοµικούς, οµολόγησε ότι
προχώρησε στις επιθέσεις λέγοντας τα εξής: «Όσον
αφορά τις επιθέσεις στις κοπέλες τις αποδέχοµαι όλες.
∆εν ξέρω τι µε έπιανε και τις έκανα. Ξαφνικά θόλωνα,
όταν έβλεπα νεαρή κοπέλα την έβλεπα σεξουαλικά.
Τέτοιου είδους επιθέσεις κάνω πολύ καιρό τώρα, ίσως
πάνω από δύο χρόνια. Πιστεύω ότι έχω επιτεθεί σε
πάνω από πενήντα - εξήντα νεαρές γυναίκες. Όλες
αυτές οι επιθέσεις έχουν γίνει σε διάφορες περιοχές του
Πειραιά, όχι στην περιοχή της Καλλιθέας».
Εκτός από την περιοχή του Πειραιά όµως, ο 29χρονος
φέρεται να οµολόγησε ότι έκανε τέτοιου είδους επιθέσεις
και εναντίον γυναικών σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, στον Καρέα και στο Κουκάκι. Παράλληλα, σε
ένδειξη µεταµέλειας ζήτησε συγγνώµη για τον φόβο που
προκάλεσε στις κοπέλες στις οποίες επιτέθηκε.

Αποχή από τους πλειστηριασµούς
έως τον Οκτώβρη
αποφάσισαν οι συµβολαιογράφοι

Τ

ην αποχή τους από τους πλειστηριασµούς έως την
1η Οκτωβρίου 2017 αποφάσισαν οι συµβολαιογράφοι της Θεσσαλονίκης, κατά την προ ηµερών
έκτακτη Γενική Συνέλευσή τους.
Σύµφωνα µε χθεσινή ανακοίνωση του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θεσσαλονίκης, µετά την 1η
Οκτωβρίου θα αποφασιστεί, σε νέα Γενική Συνέλευση
που θα συνέλθει, η περαιτέρω στάση επί της αποχής.
Στην ίδια ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι στην ίδια Γενική
Συνέλευση αποφασίστηκε η πλατφόρµα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς να τεθεί υπό την αιγίδα του
υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.

Μ

ε λουκέτο απειλούνται τα πρατήρια υγρών
καυσίµων που λειτουργούν στο παράπλευρο
οδικό δίκτυο της χώρας µετά την απαγόρευση
διέλευσης των φορτηγών, απόφαση που ισχύει ήδη εδώ
και ένα χρόνο.
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων Εµπόρων
Καυσίµων µε επιστολή της προς τον αρµόδιο υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Χρήστο Σπίρτζη
ζητά την άρση της απαγορεύσης διέλευση από το
παράπλευο οδικό δίκτυο όλων των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης άνω των 3,5 τόνων σηµειώνοντας ότι
ένα χρόνο µετά την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης
πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά µήκος
του παράπλευρου οδικού δικτύου, όπως τα Πρατήρια
Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας, βρίσκονται σε οικονοµική ασφυξία και οδηγούνται στο κλείσιµο.
Οπως αναφέρεται, η επένδυση για την ίδρυση και λειτουργία ενός Πρατηρίου Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας, κυµαίνεται κατά µ.ο από 300.000 – 500.000 ευρώ,
αναλόγως του µεγέθους των εγκαταστάσεων και των
παρεχόµενων υπηρεσιών, χωρίς να συνυπολογίζεται η
αξία του οικοπέδου.
Το βασικό κριτήριο και ίσως µοναδικό, για την απόφα

ση επένδυσης για την ίδρυση και την λειτουργία Πρατηρίου Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας, είναι το πλήθος
και η συχνότητα των διερχόµενων οχηµάτων από τον επιλεχθέντα για την επένδυση ίδρυσης Πρατηρίου Παροχής
Καυσίµων και Ενέργειας συγκεκριµένο οδικό άξονα και οι
προοπτικές σε βάθος χρόνου της αύξησης των διελεύσεων.
Επιπλέον η ΠΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι η απαγόρευση
διέλευσης από το παράπλευρο οδικό δίκτυο, όπως
ενδεικτικά Π.Ε.Ο Αθηνών –Κορίνθου, Ελευσίνας-Θήβας,
Καβάλας-Ξάνθης κ.λπ., όλων των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης άνω των 3,5 τόνων, που πριν από ένα
χρόνο εξυπηρετούσαν τις µεταφορικές ανάγκες της
χώρας, εξασφαλίζοντας τον απρόσκοπτο ανεφοδιασµό
τους, από τα ιδρυθέντα και λειτουργούντα επί σειρά ετών
Πρατήρια Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας, καθώς και
των υπόλοιπων παρεχόµενων υπηρεσιών τους, δεν
συνάδει µε το άρθρο 106 παραγρ. 2 του Συντάγµατος.
Με την επιστολή της ζητά την άµεση άρση των απαγορεύσεων, που οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε οικονοµικό αδιέξοδο και κλείσιµο, όλων των Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα συγκεκριµένα σηµεία.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ
ΛΕΩΦ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ
Τ.Κ. 19018 ΤΗΛ. 2132028811

Αρ. Πρωτ.: 49
Ελευσίνα: 13/7/2017

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»

Καταγγέλλουµε την εργοδοσία της Κέντρου Αποκατάστασης Φιλοκτήτης (όµιλος ΙΑΣΩ) που ανακοίνωσε την
απόλυση εργαζόµενου, εκλεγµένου στη διοίκηση του
επιχειρησιακού Σωµατείου.
Η απόλυση αυτή επιχειρείται, σε µια περίοδο, που η
εντατικοποίηση της εργασίας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η εξαντλητική δουλειά, τα ρεπό που κόβονται,
η συστηµατική καθυστέρηση καταβολής των µισθών
έχουν οδηγήσει σε παραίτηση πολλούς συναδέλφους.
Για να µπορέσει να παγιώσει τις άθλιες συνθήκες
εργασίας, η εργοδοσία καταφεύγει στην καταστολή, στην
τροµοκρατία των εργαζοµένων. Τους ενόχλησε η οργάνωση στο επιχειρησιακό σωµατείο, η µεγάλη συµµετοχή
των εργαζοµένων στην απεργία της 17η Μάη, η διεκδίκηση δικαιωµάτων. Γι’ αυτό ανακοίνωσε την απόλυση
του εκλεγµένου συνδικαλιστή.
Η εργοδοσία στο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ και γενικότερα στηρίζεται και αποθρασύνεται από την αντεργατική πολιτική των
κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
τσακίζουν τα δικαιώµατα για να εξασφαλίσουν τα κέρδη
των επιχειρηµατικών οµίλων, ντόπιων και ξένων.
Στην ενίσχυση των κερδών των επιχειρήσεων στην
υγεία και την πρόνοια αποσκοπεί και η πολιτική υποβάθµισης και εµπορευµατοποίησης του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του
τοµέα της αποκατάστασης, όπου οι κυβερνήσεις φροντίζουν να µην αναπτυχθούν δηµόσιες, σύγχρονες, δωρεάν µονάδες και υπηρεσίες αποκατάστασης που να
καλύπτουν τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. Αφήνου σκόπιµα ελεύθερο πεδίο δράσης στους επιχειρηµατίες για να θησαυρίζουν σε βάρος ασθενών και εργαζοµένων.
Καλούµε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τον
αγώνα των εργαζοµένων στο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ για:
• να ανακληθεί η απόλυση του συναδέλφου
• Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων που οφείλει η
εργοδοσία
• µόνιµη, σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα για
όλους
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Συναυλία στην Πάχη για ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο ∆ήµος Μεγαρέων µε ευθύνη της Κοινωνικής
Υπηρεσίας, διοργανώνει συναυλία – µουσική παράσταση στην Πάχη την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, ώρα 9
το βράδυ. Επιµέλεια, Γιώργος Τσίγκος

θριάσιο-7

Θα απασχολήσει την επόµενη συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Η υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο Εσωτερικών
για κάλυψη των κενών θέσεων του ΟΕΥ
µε µόνιµο προσωπικό των ανταποδοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας.

Τη ∆ευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβουλίο Μάνδρας - Ειδυλλίας ,
προκειµένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα
παρακάτω θέµατα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της τροποποίησης ή µη, του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της υποβολής
αιτήµατος ή µη, στο Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη
των κενών θέσεων του ΟΕΥ µε µόνιµο προσωπικό των
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της απασχόλησης ή µη, µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 24
του ν 4479/2017, του προσωπικού που προσλήφθηκε στο ∆ήµο µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε
θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και παρείχε τις υπηρεσίες του την 7/6/2017

Ε

ΣΥΠΑ: Ζητούν συνάντηση µε ∆ούρου ενόψει Πολυνοµοσχεδίου ΟΤΑ
πιστολή προς την Περιφερειάρχη Αττικής κα
Ρένα ∆ούρου απέστειλε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας
τον ορισµό συνάντησης για τη συζήτηση θεµάτων
που απασχολούν τους εργαζοµένους, όπως η
αξιολόγηση, ενόψει µάλιστα και της έναρξης των
συζητήσεων σήµερα µετά την κατάθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών, του Πολυνοµοσχεδίου για τους
ΟΤΑ.
Τι αναφέρει η επιστολή ΣΥΠΑ

Επανερχόµαστε στα προηγούµενα αιτήµατά µας
για πραγµατοποίηση συνάντησης µαζί σας άµεσα, µε τα παρακάτω θέµατα:
– αξιολόγηση – ηλεκτρονική πλατφόρµα – 1539 – κτηριακό-συνθήκες εργασίας
– κατασκηνώσεις – οδοιπορικά – αποζηµιώσεις – ανθυγιεινό – υπερωρίες
– µετακινήσεις υπαλλήλων – νοµική κάλυψη, πειθαρχικές-αστικές ευθύνες – συµβασιούχοι
Ζητάµε τον άµεσο προσδιορισµό της συνάντησης γιατί εκτός των άλλων κατατέθηκε στη Βουλή το περιβόητο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αφήνοντας απ’ έξω µια σειρά ζητήµατα-αιτήµατά µας.

8-θριάσιο

Στ ο πλευρό του υπεραθλητή Σ πύρου
Χρυσικόπουλου ο ∆ήµος Φυλής
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Τ

η στήριξη του ∆ήµου
Φυλής στο συνδηµότη
µας Σπύρο Χρυσικόπουλο, που προετοιµάζεται, εντατικά, για να κολυµπήσει, το
Σεπτέµβρη του 2018, την απόσταση Ρόδος-Καστελόριζο, εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.
Μιλώντας στη συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της Παρασκευής 14 Ιουλίου 2017, ο
∆ήµαρχος τόνισε ότι πρόκειται
για έναν άθλο, αφού ο κολυµβητής θα επιχειρήσει να
διανύσει απόσταση 72 ναυτικών
µιλίων που ισοδυναµεί µε 133,3 χιλιόµετρα.
«Θα είναι η µεγαλύτερη απόσταση που
κολύµπησε ποτέ Έλληνας και µία από τις µεγαλύτερες αποστάσεις συνεχούς κολύµβησης παγκοσµίως. Η προσπάθεια αυτή αναδεικνύει τη σηµασία
της νησιωτικότητας για την Ελλάδα κι ως εκ τούτου
αποτελεί αντικείµενο συλλογικής προσπάθειας, µε
επικεφαλής την ΚΕ∆Ε και συµπαραστάτες τους
∆ήµους Ρόδου, Καστελόριζου και Φυλής» πρόσθεσε.
Ο ∆ήµαρχος Φυλής είχε επισηµάνει τα παραπάνω, από τις 23 Μαρτίου 2017, σε επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) Γιώργο Πατούλη, µε την οποία του ζήτησε την αιγίδα της Ένωσης, αλλά και να τεθεί, ως
Πρόεδρος, επικεφαλής της προσπάθειας, λόγω του
αυξηµένου προσωπικού του κύρους και του αυτοδι-

οικητικού και πολιτικού του εκτοπίσµατος.
Η ανταπόκριση του κορυφαίου αυτοδιοικητικού
οργάνου ήταν άµεση αφού κατά τη συνεδρίαση της
10ης Μαΐου 2017, το ∆Σ έθεσε την προσπάθεια υπό
την αιγίδα της ΚΕ∆Ε. Μάλιστα ο Γιώργος Πατούλης
µίλησε µε πολύ θερµά λόγια για το εγχείρηµα, επισηµαίνοντας ότι τον συγκίνησε ιδιαίτερα, καθώς ο
∆ήµος Αµαρουσίου έχει αδελφοποιηθεί µε το ∆ήµο
Μεγίστης (Καστελόριζο).
Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι και πριν από
την επίσηµη ανακοίνωση του ∆ηµάρχου ο ∆ήµος
Φυλής στήριζε την προσπάθεια του αθλητή, διαθέτοντας για την προπόνησή του το κολυµβητήριο των
Άνω Λιοσίων.
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισµού Γιώργος Μαυροειδής έχει βρεθεί από
την πρώτη στιγµή κοντά του, ανταποκρινόµενος στο

αίτηµα της Προέδρου του Συλλόγου της Ζωφριάς
Ευαγγελίας Κωβαίου, καθώς ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είναι κάτοικος της συνοικίας.

Όχι» σε αποφυλάκιση της Ηριάννα Β.Λ είπε ο εισαγγελέας

Ο

εισαγγελέας του Πενταµελούς Εφετείου Αναστολών, πρότεινε να απορριφθεί το αίτηµά της για αναστολή
εκτέλεσης της ποινής της της 29χρονης Ηριαννας Β.Λ. Η υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών
καταδικάστηκε στις αρχές Ιουνίου σε κάθειρξη 13 ετών χωρίς αναστολή και χωρίς να της αναγνωρίστει
κάποια ελαφρυντικό, για συµµετοχή της στην οργάνωση «Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς». Το αποδεικτικό στοιχείο
που οδήγησε στη καταδίκη της είναι ένα µερικό αποτύπωµα, σε γεµιστήρα εκτός όπλου, το οποίο είχε εντοπιστεί µαζί
µε άλλο «ορφανό» οπλισµό στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου.
Σύµφωνα µε τον εισαγγελικό λειτουργό, η διδακτορική διατριβή της 29χρονης Ηριαννας βρίσκεται στην πρώτη
φαση της και άρα σε όχι τόσο σηµαντικό στάδιο που να συντρέχει υπέρµετρη βλάβη. Παραδέχθηκε ωστόσο πως βλάπτεται η ενασχόλησή της µε την διδασκαλία, αυτή οµως είναι µια συνέπεια του εγκλεισµού της, όπως είπε.
Ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Αναστολών Αθήνας, εκδικάζεται η αίτηση της Ηριάννας και του Περικλή για αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης ποινής που τους έστειλε
στη φυλακή, έως την εκδίκαση της υπόθεσης στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο.
Υπενθυµίζεται ότι την Παρασκευή 14/7 καθαρογράφηκε η απόφαση µε την οποία η 29χρονη Ηριάννα Β.Λ. καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού και χωρίς αναστολή ποινής, µε τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόµου 187Α για την τροµοκρατία, για συµµετοχή της στην οργάνωση «Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς».

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Τον Σεπτέµβριο η κατάθεση ρύθµισης για τη µονιµοποίηση
συµβασιούχων σε ∆ηµόσιο και ∆ήµους

Τ

ον Σεπτέµβριο αναµένεται να κατατεθεί ρύθµιση
για τη µονιµοποίηση συµβασιούχων που υπηρετούν επί χρόνια σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και
των δήµων, τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης σε συνέντευξή του στο ΑΜΠΕ.
Ο υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι πριν τη λύση
θα γίνει συζήτηση «στο εσωτερικό της χώρας µε τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις», αλλά «και προφανώς µε τους
δανειστές λέγοντάς τους ότι δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις, δεν θα έχουµε νέες επιβαρύνσεις, πρόκειται για
µια εξυγίανση του εργασιακού τοπίου στην αυτοδιοίκηση
και στο δηµόσιο».
Ο κ. Σκουρλέτης τονίζει για το θέµα των συµβασιούχων
ότι «δεν είναι κάτι που θα µπορούσε να έχει γίνει από τη
µια στιγµή στην άλλη, αλλά πιστεύω ότι µε έναν αποφασιστικό τρόπο, και ελπίζω τελικά, γιατί βέβαιοι δεν µπο

ρούµε να είµαστε, ότι θα καταφέρουµε να δώσουµε
κάποιες τελικές απαντήσεις».

Συµβασιούχοι καθαριότητας
Αναφορικά µε όσα συνέβησαν το προηγούµενο διάστηµα µε τους συµβασιούχους στην καθαριότητα ο κ.
Σκουρλέτης τονίζει πως «παρά την περιπέτεια και την
ταλαιπωρία που είχαµε, βγαίνουµε µε καλύτερους όρους
πια στον τοµέα της καθαριότητας».
Και αυτό γιατί όπως τονίζει, έχοντας για πρώτη φορά
µετά το 2010, δροµολογήσει την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού σε αυτό τον τοµέα, η συντριπτική πλειοψηφία
των ∆ήµων της χώρας θα έχει τη δυνατότητα µε ένα πάγιο
και διαρκή τρόπο, να αντιµετωπίζει το θέµα της αποκοµιδής των απορριµµάτων.
Σηµειώνει επίσης ότι «ο αριθµός αυτός (των εργαζοµέ-

νων) ξεκινά από τις 2500 αλλά ήδη κατατίθενται συνεχώς
αιτήµατα για νέες προσλήψεις άρα είναι πάρα πολύ
σηµαντικό ότι δηµιουργούµε σταθερές- µόνιµες θέσεις
εργασίας, σε καιρό µνηµονίου, σε αυτό τον κρίσιµο τοµέα.
Ταυτόχρονα µπορέσαµε και ξεπεράσαµε τα προβλήµατα που υπήρχαν στους συγκεκριµένους εργαζόµενους
από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία διέκοπτε την εργασιακή τους σχέση η οποία προβλέπονταν
µέχρι το τέλος του χρόνου ενώ τώρα υπάρχει δυνατότητα
να δουλέψουν µέχρι τέλη Μαρτίου.
Ενώ µέσα από αυτή την τροπολογία και την ρύθµιση
που ψηφίστηκε αλλά και τη συζήτηση που αναπτύχθηκε,
φάνηκε µια µεγάλη πολιτική διαφωνία µε το χώρο της Ν∆,
ο οποίος δεν αντιλαµβάνεται πως µία από τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης είναι η αποκοµιδή
των απορριµµάτων η οποία πρέπει, όπως προβλέπει και
το Σύνταγµα, να γίνεται µε ίδια µέσα και όχι σε µια λογική
κερδοσκοπική.
Όχι µέσα από µια αγοραία προσέγγιση. Όλα αυτά αν
τα συνυπολογίσει κανείς, νοµίζω ότι βγαίνουµε µε καλύτερους όρους σε αυτό τον τοµέα».
Ερωτώµενος για τις ευθύνες των ∆ήµων για την κατάσταση που προέκυψε µε τους εργαζόµενους στη καθαριότητα, απάντησε: «Θα έλεγα ότι οι ∆ήµοι έχουν την
πρώτη ευθύνη, µε βάση το Σύνταγµα, µε την έννοια ότι η
Πολιτεία, η κυβέρνηση, το ∆ηµόσιο, δεν είναι αυτό που
δικαιούται να προσλαµβάνει, να απολύει ή να διαµορφώνει τον αριθµό των απασχολουµένων στην αυτοδιοίκηση. Αυτό το κάνει µε ευθύνη του ο κάθε δήµος και
µε βάση το οργανόγραµµα και τις οργανικές θέσεις που
περιλαµβάνει αυτό.
Πρώτη ευθύνη είναι της Αυτοδιοίκησης, αυτό που
χαράσσει η κυβέρνηση είναι το ευρύτερο νοµοθετικό
πλαίσιο. Πολλά πράγµατα, είναι αλήθεια, είχαν πάει πίσω
και εξακολουθούν, µετά την επιβολή των µνηµονίων από
το 2010. Αλλά, τούτων δοθέντων, προσπαθούµε να βάλουµε τα πράγµατα σε τάξη»

10-θριάσιο
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"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. EIMAIL:HR@MAVELEC.GR,
FAX : 2105556953."

Ενοικιάζεται κατάστηµα 105
τετραγωνικών µέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαµίνος γωνία.
6974792931, 2105571963

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 Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
"ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΓΑΜΟΣ

O ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΥΤΟΖΟΒΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η ΒΗΘΛΕΕΜ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41
Άνω Λιόσια

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές
συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος του
κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή
εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε
επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27
Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός: Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν:
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής
δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του
νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι:
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του
παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη,
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής
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«Το 81,5% των µηχανικών είναι εκτός επαγγέλµατος,
λόγω ασφαλιστικών οφειλών»

ο 81,5% των διπλωµατούχων µηχανικών που δραστηριοποιούνται ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες, είναι πλέον
πρακτικά εκτός επαγγέλµατος, λόγω των
αυξηµένων ασφαλιστικών εισφορών στις
οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Αυτό
είπε, αναφέροντας συγκεκριµένα στοιχεία, ο
πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, σε συνάντηση
µε δηµοσιογράφους, θέτοντας επιπροσθέτως
επιτακτικά, το ζήτηµα της γραφειοκρατικής λειτουργίας και της αδυναµίας ενοποίησης των
ηλεκτρονικών συστηµάτων του ΕΦΚΑ, ως
πρόσθετο εµπόδιο, ακόµη και για αυτούς που
µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους,
προκειµένου να ασκήσουν το επάγγελµά
τους.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε δέσµη αναπτυξιακών προτάσεων που
αναλαµβάνει να υλοποιήσει το Επιµελητήριο,
µε ορίζοντα έως το 2020, απευθύνοντας
ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε κατεύθυνση,
κυρίως προς την κυβέρνηση και τα αρµόδια
υπουργεία, προκειµένου να υλοποιηθούν όσο
το δυνατόν συντοµότερα, τα αναγκαία βήµατα
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Ο ίδιος
µίλησε για τη συστηµατική προσπάθεια που
γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τοµέα του επιστηµονικού έργου που παράγει το ΤΕΕ σε
κρίσιµους αναπτυξιακούς τοµείς, όπως η
ενέργεια, το περιβάλλον, τα ακίνητα, η χρηµατοδότηση των έργων, ενώ έκανε λόγο για
συστηµατική προσπάθεια αναβάθµισης των
υπηρεσιών του ΤΕΕ προς τα µέλη του.
Ειδικότερα, για το ασφαλιστικό πρόβληµα,

ο κ. Στασινός έκανε γνωστό, ότι από το σύνολο των περίπου 70.000 µηχανικών που
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, οι 68.183 έχουν
οφειλές, συνολικού ύψους 885 εκατ. ευρώ, τις
οποίες, στη συντριπτική τους πλειονότητα,
αδυνατούν να πληρώσουν. Μόνο οι 12.738
από αυτούς έχουν προχωρήσει σε ρύθµιση
ασφαλιστικών εισφορών για συνολικό ποσό
88 εκατοµµυρίων ευρώ. Με αυτά τα δεδοµένα, υπογράµµισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, "οι
µηχανικοί έχουν στον ΕΦΚΑ αρρύθµιστες
οφειλές της τάξης των 885 εκατ. ευρώ και οι
ρυθµισµένοι αντιστοιχούν σε ποσοστό µόλις
18,5%, δηλαδή, το 81,5% είναι εκτός επαγγέλµατος, αφού οι υπόλοιποι δεν µπορούν να
εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενηµερότητα, η
οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου
να
δραστηριοποιηθούν
επαγγελµατικά".

ΓΙΑ ΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ

Στερεά Ελλάδα: «Κυνήγι» από τη ∆ΟΥ.
48ωρα λουκέτα σε 7 καταστήµατα

Σ

ε 24ωρο «κυνήγι» ελέγχου για τη µη έκδοση αποδείξεων σε τουριστικές περιοχές
της Στερεάς Ελλάδας επιδίδονται αρµόδια κλιµάκια της ∆ΟΥ.«Το τελευταίο διάστηµα έγιναν 40 έλεγχοι σε καταστήµατα στην περιοχή και σε 14 από αυτά
εντοπίστηκαν παραβάσεις» υπογραµµίζει ο διευθυντής της ∆ΟΥ Λαµίας Γιώργος
Μαλιάγκας, ο οποίος διευκρινίζει ότι συνεργεία της εφορίας από τη Λαµία εκτός της
περιοχής συµµετέχουν σε ελέγχους σε ολόκληρη σχεδόν τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.Αποτέλεσµα των ελέγχων είναι να µπει 48ωρες λουκέτο σε 7 καταστήµατα όπου
εντοπίστηκε πληθώρα από παραβάσεις και άλλα 7 καταστήµατα έκλεισαν για περισσότερες µέρες.
«Εµείς ζητάµε τους ελέγχους γιατί µε τον τρόπο αυτό θα υπάρξει µία εξυγίανση στην
αγορά» υπογραµµίζει ο πρόεδρος των επισιτιστικών επαγγελµάτων Κώστας Καραγιώργος τονίζοντας συγχρόνως ότι «το πρόβληµα µας δεν είναι οι έλεγχοι αλλά είναι
υπέρ φορολόγηση» υπενθυµίζοντας ότι «λόγω του ότι υπάρχει υψηλή φορολογία και
υψηλός Φ.Π.Α. αυτό δηµιουργεί κίνητρα στους ευκαιριακούς του κλάδου για να µην
εκδίδουν αποδείξεις».
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Παράλληλα, ανέδειξε το ζήτηµα της
γραφειοκρατικής λειτουργίας, καθώς όπως
τόνισε, "λόγων αδυναµίας των υπηρεσιών
και των ηλεκτρονικών συστηµάτων του
ΕΦΚΑ, οι µηχανικοί υφίστανται µεγάλη και
χρονοβόρα ταλαιπωρία καθηµερινά, για να
εκδίδουν
κάθε
µήνα
βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας". Όσον αφορά
τη δέσµη αναπτυξιακών προτάσεων που
παρουσίασε, τόνισε ιδιαίτερα τη σηµασία
δηµιουργίας ενός ψηφιακού χάρτη, ο
οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις θεσµικές
γραµµές
(ιδιοκτησιακά,
καθεστώς
προστασίας, αρχαιολογικά, δασικά, όροι
δόµησης κα). "Ένα έργο υποδοµής µε
κατεξοχήν αναπτυξιακή διάσταση", όπως
είπε, "το οποίο απαιτεί δύο χρόνια
συστηµατικής δουλειάς για να γίνει
πραγµατικότητα, λόγω του ότι πολλά επί

µέρους δεδοµένα παραµένουν διάσπαρτα".
Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, το ΤΕΕ έχει
την υποδοµή να υλοποιήσει το
συγκεκριµένο έργο, µε πολύ χαµηλό
κόστος. Η πρόταση έχει ήδη κοινοποιηθεί
προς τους αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς και αναγνωρίζεται ότι θα εξασφαλίσει
ασφάλεια δικαίου, ταχύτητα, διαφάνεια και
αποτελεσµατικότητα στις επενδυτικές
συναλλαγές και τις αδειοδοτήσεις.
πίσης, ο κ. Στασινός συµπεριέλαβε στις
αναπτυξιακές του προτάσεις τη δηµιουργία
Ινστιτούτου µελετών και δεικτών του
τεχνικού κόσµου, στην οποία θα
προχωρήσει το ΤΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στη δηµιουργία παρατηρητηρίου
για την εκτίµηση των αξιών των ακινήτων
και την καταγραφή της αύξησής τους, µετά
από
παρεµβάσεις
ενεργειακών
αναβαθµίσεων στα κτίρια. Στις νέες
πρωτοβουλίες του ΤΕΕ συµπεριλαµβάνεται
επίσης
η
δηµιουργία
κέντρου
διαµεσολάβησης και διαιτησίας, το οποίο
όπως είπε, καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαίο
λόγω των µεγάλων καθυστερήσεων στην
απονοµή
της
δικαιοσύνης
που
παρατηρείται στη χώρα.
Επιπλέον, στις άµεσες προτεραιότητες του
Επιµελητηρίου, είναι η δράση "prototype be
TEE", που αφορά την ενίσχυση νεοφυών
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η
πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελµάτων,
η δηµιουργία νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας
ενηµέρωσης για τεχνικά, θεσµικά, τεχνολογικά, επιστηµονικά θέµατα κα.

Όπως σηµειώνουν εφοριακοί που στελεχώνουν τα
κλιµάκια των ελέγχων, σε
τουριστικές
περιοχές
έχουν αναπτυχθεί διάφορες εφαρµογές και υπάρχει
ειδοποίηση µεταξύ των
επαγγελµατιών γεγονός
το οποίο σηµαίνει ότι από
κει και µετά δεν µπορούµε
να συλλάβουµε το σύνολο
της παραβατικότητας.
«Ο λόγος αυτός επιβάλλει την ανάγκη να αυξηθούν οι έλεγχοι από πολλαπλά συνεργεία και σε ακανόνιστες χρονικές περιόδους».
«Η περιοχή µας δεν θα λέγαµε ότι είναι µέσα στις κορυφαίες περιοχές. Είναι κάπου στο
µέσω όρο» υπογραµµίζει ο πρόεδρος των Εφοριακών στην κεντρική Ελλάδα Γιώργος
Κοτρώνης που σηµειώνει παράλληλα ότι «το τελευταίο διάστηµα οι έλεγχοι έχουν
αυξηθεί και µάλιστα από πολλαπλά συνεργεία συναδέλφων».
Σύµφωνα µε τους εφοριακούς, το επόµενο διάστηµα το µεγαλύτερο µέρος του ελεγκτικού µηχανισµό θα βρίσκεται κυριολεκτικά στο δρόµο για το κυνήγι της παραβατικότητας.

12-θριάσιο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλµ από την Αθήνα
(Εθνική Οδός Λαµίας). Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη λίµνη Μουρίκιου
(ιδανική για ψάρεµα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαµε έναν πρότυπο οικισµό κατοικηµένο µε ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόµοι 8 & 10 µέτρων, µεγάλη πλατεία & εκκλησία µέσα
στο χωριό.Με φως και νερό δικής µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ
ΣΤΡΕΜΜΑ Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τµ
Με 2 οικήµατα 100 τµ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κοµπλέ από εξοπλισµό – έτοιµο – µε τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138

Φ Υ ΣΙ Κ Η ΛΥΚ Ε Ι Ο Υ - Γ ΥΜΝ Α Σ ΙΟ Υ
ΑΠΟ Ε ΜΠΕ ΙΡ Η ΦΥ Σ ΙΚΟ
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Η ΑΤΟΜΙΚΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ . ΤΗΛ: 6988380485

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΦΥΛΗΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ
ΤΗΛ: 2102480235 & 2102481717 ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
IFONITONAMEA@GMAIL.COM

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

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/Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ,
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

Ζητείται τεχνίτης σε µηχανολογικό τοµέα για µόνιµη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτροµηχανολογικό 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), συνεργάσιµος 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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
Σ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (
ΠΡΩΗΝ
ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυµεί να εντάξει άµεσα στο δυναµικό της,
για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθηµερινά σε άµεση συνεργασία µε το Τµήµα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον ∆ιευθυντή Λειτουργιών.
Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συµµόρφωση µε τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεµύθεια και οµαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εµπειρία σε picking, θα
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 περιοχές.
Παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µε µια πρόσφατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέµα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.
(5.4.17)
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&
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΕΡΓΩΝ
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ΤΡΙΠΟΛΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 181609/41770

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Πελoποννήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου
ΜΕΤΡΑ
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
Ο∆ΙΚΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
Ο∆Ο ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ» µε
προϋπολογισµό 210.000,00 Ευρώ
(µε Φ.Π.Α.).
Τα τεύχη δηµοπράτ2.
ησης που αναφέρονται στην παρ.
2.1 και στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης, διατίθενται από τη ∆/νση
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Πελ/σου, καθ’ όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, µέχρι την Πέµπτη 03-08–2017, καταβάλλοντας
τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
που ανέρχεται σε 20,00 ΕΥΡΩ,
εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του
την αναπαραγωγή. Επιπλέον,
προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα σχέδια της µελέτης
µέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδροµή:
ftp://84.205.237.207/dte/. Πληροφορίες: Μιχαήλ Σµυρνιώτης, Βασιλική Ζαβάλκου (τηλ. 2710
238562).
Ο διαγωνισµός θα διε3.
νεργηθεί στα γραφεία της ∆.Τ.Ε
Περιφέρειας Πελοποννήσου, οδός
Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, στην
Τρίπολη, στις 08-08-2017, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα
λήξεως επίδοσης των προσφορών), από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

θριάσιο-13
4.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην
προθεσµία του άρθρου 18 της
αναλυτικής ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας είτε (α) µε κατάθεσή τους
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε
(β) µε συστηµένη επιστολή προς
την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) µε
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής.
5.
Η
επιλογή
του
Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε
την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόµου
αυτού.
6.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες εργασιών µε έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επιµέρους ποσοστών και θα συνταχθεί
και υποβληθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ.2.α)
του Ν. 4412/2016.
Ο συνολικός προϋπο7.
λογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του
έργου ανέρχεται σε 210.000,00 €
και αναλύεται σε: ∆απάνη Εργασιών: 124.444,20 €, Γ.Ε. & Ο.Ε.:
22.399,96
€,
Απρόβλεπτα:
22.026,62 €, Αναθεώρηση: 484,06
€, ΦΠΑ: 40.645,16 €.
∆ικαίωµα συµµετοχής
8.
έχουν: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
και στην Α1 και άνω τάξη για
κατηγορίας
έργα
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, β)
προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένα σε λοιπά κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
προσκοµίζουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, γ) προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ ή σε
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν

Συνελήφθη 23χρονος
που έκλεβε λουόµενους
σε πλαζ της Αττικής

Σ
Ό

αρχές.

τη σύλληψη ενός 23 ο οποίος
διέπραξε κλοπή σε πλάζ της Κερατέας προχώρησαν οι αστυνοµικές

πως αναφέρεται στο σχετικό
∆ελτίο Τύπου, ο 23χρονος αφαίρεσε από το σακίδιο του θύµατος
διάφορα προσωπικά αντικείµενα καθώς
και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και στη
συνέχεια µε τη χρήση αυτών, εισήλθε στο
εσωτερικό του οχήµατος, αφαιρώντας
χρηµατικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς
και γυαλιά οράσεως.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης από τον περασµένο Ιούνιο, κινούµενος µε δίκυκλη µοτοσυκλέτα, µετέβαινε
στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη του Σουνίου και ειδικότερα στις πλαζ και στους

στην προηγούµενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίοι
προσκοµίζουν
πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου, δ) ενώσεις
Οικονοµικών Φορέων εγγεγραµµένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π.
στην κατηγορία των Έργων
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.
Για τη συµµετοχή στον
9.
διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και
δέκα λεπτά (3.387,10 ευρώ) µε
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών
και τριάντα (30) ηµερών, µετά
την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και πρέπει να απευθύνεται
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
στην
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
10.
Το έργο χρηµατοδοτείται
από
το
Πρόγραµµα
∆ηµοσίων
Επενδύσεων
ΣΑ
ΕΠ026,
Κωδικός
Έργου
2013ΕΠ02600002 (12ο υποέργο).
Κάθε
προσφέρων
11.
µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο
χρόνος ισχύος της οικονοµικής
προσφοράς ορίζεται σε έξι 6
µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσής της.
Η προθεσµία εκτέλε12.
σης του έργου είναι εξήντα (60)
ηµερολογιακές ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης.
13.
∆εν προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής στον
ανάδοχο.
Το αποτέλεσµα της
14.
δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

παρακείµενους χώρους στάθµευσης
οχηµάτων των λουόµενων.
Ακολούθως, είτε προέβαινε σε κλοπές
τσαντών – σακιδίων λουοµένων και στη
συνέχεια, µε τα αφαιρεθέντα κλειδιά, άνοιγε τα αυτοκίνητα τους είτε µε τη χρήση
αιχµηρού αντικειµένου, προκαλούσε τη
θραύση των υαλοπινάκων των οχηµάτων
στους χώρους στάθµευσης.
Από το εσωτερικό τους, αφαιρούσε τσάντες, χρήµατα, κοσµήµατα, τιµαλφή και
άλλα αντικείµενα.
Μέχρι στιγµής, έχουν εξιχνιασθεί δεκαπέντε περιπτώσεις κλοπών από λουόµενους και από οχήµατα, σε παραλίες της
Λαυρεωτικής και του Σαρωνικού.
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι ο 23χρονος
έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπές και ναρκωτικά καθώς και για παράβαση του νόµου περί όπλων.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος
τον παρέπεµψε σε Τακτικό Ανακριτή.

14-θριάσιο
ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιµή
60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
25.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099 Κος ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένο οροφοδιαµέρισµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ
ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 520
Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ:
6947144257

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή
110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€, συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

.

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό. Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6947526932

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
ΖΗΤΩ να µου χαρίσουν παπάκι - µηχανάκι (ας είναι παλιό διότι αναλαµβάνω προσωπκά το service) για µετακινήσεις λόγω προβλήµα
τος αναπηρίας.
Τηλ:
6932851913.

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ

/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6986712390 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930

∆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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

16-θριάσιο

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
ολοήµερο µπάνιο σε οργανωµένη παραλία
αναχώρηση Κυριακή στις 9.00
και επιστροφή το βράδυ
τιµή συµµετοχής 13€
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
ολοήµερο µπάνιο στην οργανωµένη παραλία
του Καραθωνα Ναύπλιο
αναχώρηση την Κυριακή στις 9.00
επιστροφή το βράδυ
τιµή συµµετοχής 14€
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Έναρξη 10/7: Ώρα αναχώρησης 9.30
και επιστροφή στις 14.00
τιµή συµµετοχής 5 € , παιδιά έως 10 ετών 2,50 €
τηλ κρατήσεων 2105546685
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1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

