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Ασπρόπυργος

Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. 
Μακρυγιάννη 2, 2105580002

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα
Γ. Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Aχαρνές
Σφακιανάκη Φωτεινή Α. 

Λεωφόρος Θρακοµακεδόνων 154, 2102434055

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι. 

Πίνδου 13, 2102472223

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παγωνιά και νεφώσεις   

Η θερµοκρασία από 5 έως 14
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, 

Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπήλιος,
Σπυριδούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, 

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσττρροοφφιικκήή
ππλληηµµµµύύρραα  σσττηη  ∆∆..  ΑΑττττιικκήή  ααππόό  ττηη  ΝΝ∆∆

Τα αποτελέσµατα της
µελέτης εξειδικευµένων
επιστηµόνων για τα αίτια

της καταστροφικής πληµµύρας
στη δυτική Αττική έδωσε στη
δηµοσιότητα η Ν∆ και αναφέρει
πως η βροχόπτωση στο Όρος
Πατέρας χαρακτηρίστηκε ως
ισχυρή και καταστρεπτική και η
πληµµύρα στη Μάνδρα εκτι-
µήθηκε ότι είχε περίοδο επαναφ-
οράς τουλάχιστον 100 ετών ή και
µεγαλύτερη, δηλ. πρόκειται για
ένα εξαιρετικά σηµαντικό πληµµυρικό γεγονός που δεν είναι
συνηθισµένο.

Συνοπτικά σύµφωνα µε τη µελέτη τα αίτια της πληµµύρας
ήταν: 

– Η έλλειψη των απαραίτητων έργων ανάσχεσης στις
ορεινές εκτάσεις, όπως π.χ. φράγµατα ανάσχεσης και
συγκράτησης φερτών, κορµοδέµατα και κορµοπλέγµατα.

– Τα ατελή έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στην περ-
ιοχή των οικισµών.

– Τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης, που χαρακ-
τηρίστηκε ως ισχυρή και καταστρεπτική.

Παράλληλα, οι δυνητικές επιπτώσεις από την πληµµύρα
αναλύονται σε 4 κατηγορίες: (1) στον πληθυσµό, (2) οικονοµι-
κές, (3) περιβαλλοντικές και (4) πολιτιστικές. Οι επιπτώσεις
στον πληθυσµό έχουν προτεραιότητα, και ειδικότερα αυτές που
αφορούν την ανθρώπινη ζωή. Στο συγκεκριµένο πληµµυρικό
επεισόδιο υπήρξε απώλεια σε ανθρώπινες ζωές, γεγονός που
επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Όµως, σηµαντικότατες ήταν οι επι-
πτώσεις και στις υπόλοιπες κατηγορίες και ιδιαίτερα στις οικο-
νοµικές δραστηριότητες.

Επιπλέον επισηµαίνεται ότι οι επιπτώσεις της πληµµύρας
είναι σηµαντικά µικρότερες, όταν γίνεται ορθή διαχείριση µε
κατάλληλα µέτρα που αφορούν τα ακόλουθα: (1) Πρόληψη, (2)
Προστασία, (3) Ετοιµότητα, και (4) Αποκατάσταση (ατοµική, κοι-
νωνική, περιβαλλοντική και άλλες µορφές αποκατάστασης).

Στις παρεµβάσεις δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια των
πολιτών µε βάση την οποία προτείνεται η άµεση ολοκλήρωση
των ακολούθων έργων και ενεργειών:

-Τα απαιτούµενα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στην
περιοχή των οικισµών.

-Τα απαραίτητα έργα ανάσχεσης στις ορεινές εκτάσεις, όπως
π.χ. φράγµατα ανάσχεσης και συγκράτησης φερτών, κορµοδέ-
µατα και κορµοπλέγµατα.

«Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται
ως επείγοντα, οπότε συνιστάται να
εξεταστεί η δυνατότητα πραγµατο-
ποίησής τους µε διαδικασίες
«επείγοντος» (fast-track), χωρίς
καθυστερήσεις, στο πλαίσιο της
νοµοθεσίας, ώστε να αποδοθούν
στο κοινωνικό σύνολο σε σύντοµο
διάστηµα», υπογραµµίζει η µελέτη,
ενώ σηµειώνει και τα εξής µέτρα
πρόληψης:

-Υλοποίηση όλων των ενεργειών
που προβλέπονται στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, σύµφωνα µε
το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ν.
3013/2002, ΥΑ 1299/7-4-2003) και το πρόσφατο έγγραφο
7742/1-11-2017 της ΓΓΠΠ για τις πληµµύρες.

-Ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού Επιχειρησιακού Συστήµα-
τος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πληµµυρών µε τη χρήση σύγχρ-
ονων επιστηµονικών µεθόδων πρόβλεψης, µέτρησης-καταγρα-
φής, και µαθηµατικών µοντέλων υδρολογίας και υδραυλικής
(διόδευσης πληµµύρας).

-Οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης-ενηµέρωσης των πολιτών,
αλλά και των τοπικών Αρχών, σε θέµατα αντιµετώπισης
πληµµυρών, ιδιαίτερα στις πληγείσες περιοχές, καθώς και σε
όσες περιοχές κρίνεται ότι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο.

Επιπλέον, προτείνονται: 
– Στοχευµένος αντιπληµµυρικός σχεδιασµός για την ευρύτερη

περιοχή, ο οποίος θα εντοπίσει και θα ιεραρχήσει τυχόντα επιπ-
λέον έργα, τόσο στην ορεινή όσο και στην πεδινή ζώνη.

Εφαρµογή των Μέτρων που προβλέπονται στα Σχέδια
∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας, ιδιαίτερα αυτών που αφορ-
ούν εξειδικευµένες δράσεις στις περιοχές που επλήγησαν.

– Αναβάθµιση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεω-
ρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ – ΥΠΕΝ/ΕΓΥ), η οποία πρέ-
πει να αποτελέσει την ενοποιηµένη βάση που θα συγκεντρώνει
τα πλέον έγκυρα και πρόσφατα υδροµετεωρολογικά στοιχεία,
από όλους τους Φορείς, µε επαρκή χωρική κάλυψη.

Επιπρόσθετα συνιστάται η πραγµατοποίηση άµεσων ενερ-
γειών για την επίλυση των διαφόρων χρόνιων προβληµάτων
της χώρας οπως η γραφειοκρατία, ο µη ορθολογικός πολεοδο-
µικός σχεδιασµός, η πολυδαίδαλη νοµοθεσία, η ευθυνοφοβία, η
πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ των κρατικών φορέων, η
προχειρότητα στην αντιµετώπιση των θεµάτων, τα αλληλο-
συγκρουόµενα συµφέροντα ιδίως σχετικά µε την ιδιοκτησία και
τη χρήση της γης, η ανεπαρκής περιβαλλοντική εκπαίδευση και
συνείδηση και η έλλειψη εκπαίδευσης των πολιτών για την αντι-
µετώπιση φυσικών καταστροφών.

ΓΓίίννεεττααιι  αασσφφααλλέέσσττεερρηη  ππόόλληη  γγιιαα  χχιιλλιιάάδδεεςς  κκααττοοίίκκοουυςς  
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Ξεκίνησε να υλοποιείται, µε την εγκατάσταση του εργολάβου στο χώρο, ένα πολύ σηµαντικό έργο για την πόλη του Χαϊ-
δαρίου και συγκεκριµένα η κατασκευή των δύο πεζογεφυρών, επί της λεωφόρου Αθηνών. Η µία θα κατασκευαστεί
στο παλατάκι συνδέοντας τη συνοικία της Γρηγορούσας µε το κεντρικό Χαϊδάρι ενώ η δεύτερη στο ύψος του ∆άσο-

υς, στην οδό Σατωβριάνδου.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της δηµοτικής αρχής, για πολλά χρόνια έπειτα από τη διάνοιξη και τη λειτουργία της λεωφόρου

Καβάλας, γίνεται πράξη ένα διαχρονικό αίτηµα ολόκληρης της πόλης, να γίνει ασφαλέστερη η διέλευση της λεωφόρου από
τους πεζούς, να µη θρηνήσουµε άλλα θύµατα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι, από τότε ως αντιπολίτευση, είχαµε µε όλους τους
τρόπους καταγγείλει ότι η κατασκευή της λεωφόρου χώρισε την πόλη στα δύο και δηµιούργησε πρόσθετα προβλήµατα στην
καθηµερινότητα των κατοίκων, χωρίς παράλληλα να υπάρξουν έργα διευκόλυνσης των πεζών αλλά και αντίστοιχα κυκλοφο-
ριακά έργα αποσυµφόρησης.

Το έργο, λοιπόν , αναµένεται να ολοκληρωθεί σε 18 µήνες, πρόκειται για χαλύβδινες, τοξωτές πεζογέφυρες ενώ τα βάθρα
και οι προσβάσεις τους κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Σε κάθε βάθρο θα υπάρχει από µία σκάλα και ένας ανελ-
κυστήρας για να χρησιµοποιείται από ΑµΕΑ.  Στα δάπεδα του περιβάλλοντος χώρου και των γύρω πεζοδροµίων προβλέπε-
ται τοποθέτηση πλακών µε οδεύσεις τυφλών και α υπάρχει ειδικός φωτισµός ανάδειξης των γεφυρών.



150 ναυάγια και κουφάρια
πλοίων υπάρχουν µόνο
σε Πειραιά και Ελευσίνα!

Γεµάτος τοξικές βόµβες από βυθισµένα και ηµιβυθισµένα
πλοία είναι όχι µόνο ο Πειραιάς και η Ελευσίνα, αλλά όλη
η Ελλάδα, µε τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής να ανεβάζουν τον αριθµό των ναυαγίων,
πανελλαδικά, σε περισσότερα από 330. Σε αυτά δεν συγκατα-
λέγονται τα 150 εγκαταλελειµµένα πλοία και ναυάγια που έχει
καταγράψει η πρώτη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λιµενικού Σώµα-
τος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, µε έδρα τον Πειραιά και περιοχή
δικαιοδοσίας την Περιφέρεια Αττικής (πλην των Κυθήρων) και
την Κορινθία.

Αποκαλυπτικά στοιχεία
Αναλυτικά, σύµφωνα µε απάντηση του υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, έχουν
καταγραφεί περίπου 100 και 50 εγκαταλελειµµένα – επικίνδυνα
επιβλαβή – κατασχεµένα πλοία – ναυάγια στον Πειραιά και την
Ελευσίνα, αντίστοιχα. Από αυτά τα 77 είναι ναυάγια, βρίσκονται
στο βυθό της θάλασσας, µε τα περισσότερα (50) να είναι στον
Πειραιά.
Από τι εξαρτάται η ανέλκυση των ναυαγίων και των εγκαταλε-
λειµµένων πλοίων; Κυρίως από την ύπαρξη οικονοµικού και
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος, µε αρκετούς διαγωνισµούς να
έχουν αποβεί άγονοι ελλείψει ενδιαφέροντος από τους υποψή-
φιους αναδόχους, σύµφωνα µε το υπουργείο Ναυτιλίας.
Έτσι, «µόνο στο µέτρο του εφικτού», όπως αναφέρει το Ναυ-
τιλίας, προχωράει η «απενεργοποίηση» των τοξικών βοµβών,
ενώ τα τελευταία χρόνια ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιά έχει
αποµακρύνει 90 τέτοια πλοία.
Το 2017 ο ΟΛΠ προέβη στον χαρακτηρισµό 18 πλοίων ως
επικίνδυνων και επιβλαβών, έχοντας κινήσει τις διαδικασίες για
την αποµάκρυνσή τους. Ένα από αυτά είναι το πλοίο European
Express, ενώ κατά το υπουργείο Ναυτιλίας, ο Οργανισµός Λιµέ-
νος Ελευσίνας έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του ν.
2881/2001, καθώς έχουν επιδοθεί εξώδικα στους πλοιοκτήτες,
νόµιµους εκπροσώπους/αντικλήτους και δανειστές της πλειοψ-
ηφίας των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων καθώς και πολ-
λών ναυαγίων.

Σε όλη την Ελλάδα
Ποιος είναι όµως, ο αριθµός των ναυαγίων που έχουν καταγρ-
αφεί στην υπόλοιπη Ελλάδα;
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας, έχουν κατα-
γραφεί:

συνεχίζεται στη σελ. 5
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Ησχετική διάταξη αφορά µεταξύ άλλων όσους
ασχολούνται µε ανάπτυξη οικοδοµικών
σχεδίων, ξυλουργικές εργασίες, χρωµατι-

σµούς και επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, υπηρεσίες
µετακόµισης, καθαρισµό κτιρίων, επισκευή ρολογιών
και κοσµηµάτων αλλά και µεσιτικά γραφεία ακινήτων
ακόµη και γραφεία κηδειών.

Προθεσµία τριών µηνών ώστε να εγκαταστήσουν
αυτόµατα µηχανήµατα (POS) για συναλλαγές µε κάρτες
έχουν, , επαγγελµατίες 58 ακόµα κατηγοριών, µετά από
σχετική απόφαση των υπουργείων Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών. 

Η σχετική διάταξη αφορά µεταξύ άλλων όσους ασχο-
λούνται µε ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων, ξυλουργικές
εργασίες, χρωµατισµούς και επενδύσεις δαπέδων και
τοίχων, υπηρεσίες µετακόµισης, καθαρισµό κτιρίων,
επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων αλλά και µεσιτικά
γραφεία ακινήτων ακόµη και γραφεία κηδειών.

Στην απόφαση
προβλέπεται πως
όσοι από τους
υπόχρεους αυτούς
κάνουν έναρξη
εργασιών κατά τον
τελευταίο µήνα της
λήξης της προθε-
σµίας, θα έχουν
συνολική προθε-
σµία τεσσάρων
µηνών για την
εγκατάσταση POS. 

Όσοι κάνουν
έναρξη εργασιών
µετά την λήξη της
τρίµηνης προθε-
σµίας θα πρέπει να τοποθετηθούν POS µέσα σε έναν
µήνα από την έναρξη. 

Αναλυτικά οι 58 κατηγορίες επαγγελµάτων και οι
αντίστοιχοι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας:

33.20Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και
εξοπλισµού

41.10Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
41.20Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες

και µη
43.29Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31Επιχρίσεις κονιαµάτων
43.32Ξυλουργικές εργασίες
43.33Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39'Αλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης

και τελειώµατος
43.91∆ραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99'Αλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δρα-

στηριότητες π.δ.κ.α.
47.51Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόν-

των σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΚΑ∆ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
47.53Λιανικό εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επεν-

δύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευµένα καταστή-
µατα

47.62Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και γραφικής ύλης
σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.63Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και εικό-
νας σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.76Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτρο-
φών σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.78'Αλλο λιανικό εµπόριο καινούργιων ειδών σε
εξειδικευµένα καταστήµατα

47.79Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε

καταστήµατα
47.91Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων

µε αλληλογραφία ή µέσω διαδικτυου
49.10Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επι-

βατών
49.31Αστικές και προαστιακές χερσαίες µεταφορές

επιβατών
49.39'Αλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.42Υπηρεσίες µετακόµισης
50.10Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επι-

βατών
50.30Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών
51.10Αεροπορικές µεταφορές επιβατών
52.21∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µετα-

φορές
52.22∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφ-

ορές
52.23∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές

µεταφορές
52.24∆ιακίνηση

φορτίων
52.29'Αλλες υπο-

στηρικτικές προς τη
µεταφορά δραστηρι-
ότητες

56.21∆ραστηριότ-
ητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για
εκδηλώσεις

5 6 . 2 9 ' Α λ λ ε ς
υπηρεσίες εστίασης

62.01∆ραστηριότ-
ητες προγραµµατι-
σµού ηλεκτρονικών
συστηµάτων

65.12Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
68.20Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθω-

µένων ακινήτων
68.31Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής

ή βάσει σύµβασης
74.20Φωτογραφικές δραστηριότητες
79.90'Αλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων

και συναφείς δραστηριότητες
80.30∆ραστηριότητες έρευνας
81.21Γενικός καθαρισµός κτιρίων
81.22'Αλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και

βιοµηχανικού καθαρισµού
81.29'Αλλες δραστηριότητες καθαρισµού
88.10∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς

παροχή καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε
αναπηρία

91.02∆ραστηριότητες µουσείων
91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και

παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών
93.11Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων
93.19'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες
95.12Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
95.21Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανά-

λωσης
95.22Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπ-

λισµού σπιτιού και κήπου
95.24Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλω-

σης
95.25Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων
96.01Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαν-

τουργικών και γούνινων προϊόντων
96.03∆ραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς

δραστηριότητες
96.04∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξίας.

Προθεσµία 3 µηνών στους επαγγελµατίες 58
ακόµα κατηγοριών για να βάλουν POS

Ένωση ∆ικαστικών Λειτουργών
ΣτΕ: «Ανακρίβειες Κοντονή»

Έ
µπλεη σκωπτικων  σχ ολίων  ως προς το περ-
ιεχ όµεν ο των  δηλώσεων  του υπουργου ∆ικαι-
οσύν ης κ. Σταύρου Κον τον ή, κατα τη χ θεσι-

ν ή σύγκρουση του µε τον  πρόεδρο του ΣτΕ κ. Νικό-
λαο Σακελλαριου στη γεν ικη συν έλευση της Έν ωσης
Εισαγγελέων  Ελλαδας, ειν αι η σηµεριν η αν ακοίν ωση
της Έν ωσης ∆ικαστικών  Λειτουργών  του ΣτΕ. 

Οι δικαστές του αν ώτατου
συνεχίζεται στη σελ.15
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Υγείας µε θέµα: Απλήρωτοι από τον Οκτώβριο οι επικουρι-
κοί γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ, κατέθεσαν οι βουλευτές της Ν.∆. Βασίλης Οικονόµου και
Ιάσων Φωτήλας, επισηµαίνοντας τα ακόλουθα: 

Κύριε Υπουργέ,
Στον αέρα και σε κατάσταση µεγάλης ανασφάλειας βρίσκονται οι επικουρικοί γιατροί, επικουρ-

ικοί νοσηλευτές και το επικουρικό λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ καθώς παραµένουν απλήρωτοι
πάνω από δυο µήνες. 

Το πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί µε τη µη θεώρηση των ενταλµάτων πληρωµής από ορισµέ-
νους Επιτρόπους του ελεγκτικού συνεδρίου οι οποίοι θεωρούν  ότι το επικουρικό προσωπικό δεν
νοµιµοποιείται να πληρωθεί καθώς έχει παραταθεί η θητεία του πάνω από 24 µήνες. 

Οι δικές σας ευθύνες είναι τεράστιες καθώς  είναι πάγια η τακτική σας να προσλαµβάνετε επι-
κουρικούς αντί να προβείτε σε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, γιατί δεν επιβαρύνουν τον κρα-
τικό προϋπολογισµό. 

∆υστυχώς παρά τις διαβεβαιώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστηµα ότι θα δώσετε άµεσα λύση στο
θέµα δεν έχετε προβεί σε καµία ουσιαστική ενέργεια και σε καµία πολιτική πρωτοβουλία που να
δείχνει ότι κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ και τόσο καιρό εµπαίζεται τους 639 επικο-
υρικούς γιατρούς και τους 687 επικουρικούς νοσηλευτές καταδικάζοντάς τους να ζουν σε συνθ-
ήκες έντονης ανασφάλειας την  ίδια ώρα που δίνουν καθηµερινό αγώνα και στηρίζουν µε όλες
τους τις δυνάµεις τα δηµόσια νοσοκοµεία. Κατόπιν αυτών,ερωτάστε: 

1.Για ποιο λόγο δεν έχουν πληρωθεί ακόµα οι επικουρικοί του ΕΣΥ;
2.Πότε και µε ποιον τρόπο σκοπεύετε να δώσετε λύση στο πρόβληµα που έχει προκύψει µε

την µισθοδοσία των επικουρικών του ΕΣΥ;

-ΟΙΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ &  ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ

Σ
υν ελήφθη, στις 4-12-2017 στο
Μαρκόπουλο, από αστυν οµικούς
του Τµήµατος Περιβαλλον τικής

Προστασίας της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας
Αττικής, 60χρον ος ηµεδαπός προσωρι-
ν ά υπεύθυν ος επιχείρησης ΣΚΡΑΠ, για
παράβαση του ν όµου περί Ποιν ικής
Προστασίας του Περιβάλλον τος.

Επιπλέον , συγκατηγορούµεν ος του
αν ωτέρω είν αι και ο 58χρον ος ηµε-
δαπός ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο
οποίος αν αζητήθηκε προκειµέν ου ν α
συλληφθεί εν τός των  ορίων  του αυτο-
φώρου.

Ειδικότερα, κατά τον  έλεγχο - αυτοψία
που διεν εργήθηκε σε υπαίθριο περιφραγ-
µέν ο χώρο αποθήκευσης ΣΚΡΑΠ, έκτα-

σης πέν τε (5) στρεµµάτων  περίπου, µε
τη συν δροµή υπαλλήλων  της ∆ιεύθυν σης
Περιβάλλον τος της Περιφερειακής Εν ότ-
ητας Αν ατολικής Αττικής, διαπιστώθηκε

αν εξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος διαφόρ-
ων  αποβλήτων .

Συγκεκριµέν α, εν τός του χ ώρου
υπήρχαν  διάσπαρτα και εκτεθειµέν α στις

καιρικές συν θήκες διάφορα απόβλητα
όπως παλιά ελαστικά αυτοκιν ήτων , οχή-
µατα µη πλήρως απορριπασµέν α, πλα-
στικά και µεταλλικά βαρέλια που περ-
ιείχαν  λάδια αυτοκιν ήτων  εν ώ επί του
εδάφους εν τοπίσθηκαν  διάσπαρτες
κηλίδες λαδιών .

Η διαπιστωθείσα αν εξέλεγκτη διάθεση
στερεών  αποβλήτων  και επικιν δύν ων
υγρών  και ελαίων  επί του εδάφους χωρίς
ν α έχουν  ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα
προστασίας, προκαλούν  υποβάθµιση
του περιβάλλον τος και κίν δυν ο ρύπαν -
σης του.

Η σχηµατισθείσα δικογραφία, υποβ-
λήθηκε στον  κ. Εισαγγελέα Πληµµελειο-
δικών  Αθην ών .

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Απλήρωτοι από τον Οκτώβριο 
οι επικουρικοί γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ

Συνελήφθη 60χρονος για παράβαση της νοµοθεσίαςΣυνελήφθη 60χρονος για παράβαση της νοµοθεσίας
περί προστασίας του περιβάλλοντοςπερί προστασίας του περιβάλλοντος



Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-5 

Ο
ι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διορ-
γανώνει ο ∆ήµος Αχαρνών µε την άοκνη προ-
σπάθεια των ανθρώπων της ∆ηµοτικής Κοι-

νωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών, έχουν σαν σκοπό να
µεταφέρουν αυτό το αισιόδοξο µήνυµα στις γειτονιές του
∆ήµου Αχαρνών και να φέρουν το χαµόγελο σε µικρούς
και µεγάλους.

Αυτό το χαµόγελο, των µεγάλων και κυρίων των µικρών 

µας συµπολιτών, θα "στολίσει" και θα
"φωτίσει" την καθηµερινότητά µας και θα
αποτελέσει ανάσα χαράς και ψυχα-
γωγίας για όλους µας.

Το χαρµόσυνο και ελπιδοφόρο µήνυµα
των Χριστουγέννων, είναι παράλληλα η
ιδανικότερη αφορµή για να σκεφτούµε
τον συνάνθρωπο µας. Και είναι στο χέρι
µας εκτός από ηµέρες χαράς και ψυχα-
γωγίας να είναι και ηµέρες αγάπης,
φιλίας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

ΟΣΟΙ ∆Ε ∆ΗΛΩΣΑΝ
ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ
ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 15
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Να σπεύσουν µέχρι
τις 15 ∆εκεµβρίου 2017
όσοι δικαιούχοι αναπ-
ηρικών επιδοµάτων της
Πρόνοιας δεν έχουν
δηλώσει τα στοιχεία
τους, γνωστοποιεί το
Τµήµα Προνοιακών
Επιδοµάτων του ∆ήµου
Φυλής. 

Το σχετικό έγγραφο

επισηµαίνει ότι οι δικαι-
ούχοι είναι εκ του
νόµου υποχρεωµένοι
να δηλώνουν κάθε
χρόνο τα στοιχεία τους
κι ότι όσοι δεν το
κάνουν δεν θα πληρ-
ωθούν.

Για περισσότερες περ-
ισσότερες πληροφορίες
µπορούν να απε-
υθύνονται στο τηλ.
2102473733 (εσωτ.
217). 

∆είτε το σχετικό έγγρ-
αφο του Τµήµατος Προ-
νοιακών Επιδοµάτων.  

Το χαρµόσυνο και ελπιδοφόρο µήνυµα των Χριστουγέννων,
σε όλες τις γειτονιές, επιδιώκει να µεταφέρει ο δήµος Αχαρνών 

µέσα από ένα πλούσιο πρόγραµµα ψυχαγωγίας 

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
SOS για δικαιούχους

αναπηρικών επιδοµάτων
από την Πρόνοια

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

– 16 στην δεύτερη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., µε έδρα την Καβάλα και περιοχή δικαιο-
δοσίας, αυτήν των Λιµενικών Αρχών που λειτουρ-
γούν στις Περιφερειακές Ενότητες ‘Εβρου, Ροδόπ-
ης, Ξάνθης, Σερρών, Καβάλας, Θάσου, Θεσσα-
λονίκης, Χαλκιδικής, Ηµαθίας και Πιερίας.

– 65 στην τρίτη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., µε έδρα την Ηγουµενίτσα και περιοχή
δικαιοδοσίας, αυτήν των Λιµενικών Αρχών που λει-
τουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας, Κέρκυρας, Αιτωλο-
ακαρνανίας επί των ακτών της βορείως της άκρας
Πετηνάρι, Άρτας, Πρέβεζας, και Θεσπρωτίας,

– 49 στην τέταρτη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε έδρα τον Βόλο και περιοχή δικαιοδοσίας, αυτήν των Λιµενικών Αρχών
που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Φθιώτιδας, βόρειας Βοιωτίας και Εύβοιας

– 41 στην πέµπτη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας, αυτήν των Λιµενικών Αρχών
που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας επί των ακτών της νοτίως της άκρας Πετηνάρι, Αχαΐας, Ηλείας,
Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας, νότιας Βοιωτίας επί των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και η νήσος
Κύθηρα της Περιφέρειας Αττικής

– 52 στην έκτη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., µε έδρα τη Σύρο και περιοχή δικαιοδοσίας, αυτήν των Λιµενικών Αρχών που
λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Θήρας, Τήνου, Μυκόνου, Σύρου, Πάρου και Νάξου

– 22 στην έβδοµη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας, αυτήν των Λιµενικών Αρχών
που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασιθίου

– 72 στην όγδοη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε έδρα τη Ρόδο και περιοχή δικαιοδοσίας, αυτήν των Λιµενικών Αρχών που
λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύµνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου

– 16 στην ένατη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή δικαιοδοσίας, αυτήν των Λιµενικών Αρχών
που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήµνου, Χίου, Σάµου και Ικαρίας

ΠΗΓΗ: ∆ηµήτρης ∆ελεβέγκος / Capital

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου

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

Επικοινωνία : 6946369359
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∆ήµος Χαϊδαρίου: Εικαστική Έκθεση Χειροτεχνηµάτων∆ήµος Χαϊδαρίου: Εικαστική Έκθεση Χειροτεχνηµάτων

Ο∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί στην εικαστική έκθεση χειροτεχνηµάτων που
θα λάβει χώρα από 14 έως 17 ∆εκεµβρίου 2017 στην Στέγη Πολιτισµού, Κολο-
κοτρώνη 36 Χαϊδάρι (πρώην ΝΕΛΕ). Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι

καθηµερινές 17:00 µε 21:00 και σαββατοκύριακο 11:00 µε 14:00 και 17:00 µε 21:00.
Η έκθεση θα φιλοξενήσει χριστουγεννιάτικα και χειροποίητα κοσµήµατα, έργα µακραµέ -

ντεκουπάζ, κεραµικά - διακοσµητικά αλλά και ζωγραφική.

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                             
Άνω Λιόσια, 11/12/2017
Αρ. Πρωτ. 698
ΠΡΟΣ: ∆ιοικητή ΓΝΕ 
«Θριάσιο»
Κο Παλαιορούτη Κων/νο

«Συµµετοχή Επισκεπτών
Υγείας  και ∆ιατροφολόγων
του Θριασίου Νοσοκοµείου
στη Θεµατική Εβδοµάδα του
4ου Γ/σίου Άνω Λιοσίων»

Με βάση το
υ π ΄ α ρ ι θ µ .
Φ20.1/220482/∆2

έγγραφο του ΥΠΠΕΘ διορ-
γανώνεται για δεύτερη φορά
στα γυµνάσια της χώρας
θεµατική εβδοµάδα. 

Το σχολείο µας όρισε την
οργάνωση αυτής της εβδο-
µάδας για το διάστηµα από
Πέµπτη 24 Μαΐου 2018 ως
την Παρασκευή 25 Μαΐου.
Στο πλαίσιο αυτής θα θέλα-
µε να ζητήσουµε τη δική σας
συνεργασία για τα επιµέρο-
υς θέµατα αυτής της δρά-
σης. 

Συγκεκριµένα, το πρώτο
θέµα συνδέεται µε τη διατρ-
οφή των εφήβων, την πρόλ-
ηψη της παχυσαρκίας και τις
συνέπειές της. 

Το δεύτερο θέµα συνδέε-
ται µε  την πρόληψη εξαρτή-
σεων ( καπνός- αλκοόλ –
ναρκωτικά). Θα µπορούσε
να επιλεγεί ένα ή δύο από
αυτά τα θέµατα ή να ανα-
πτυχθούν όλα από διαφορε-
τικούς οµιλητές σε άλλες
οµάδες µαθητών. 

Επίσης, µας ενδιαφέρει το
θέµα της πρόληψης σεξουα-
λικώς µεταδιδόµενων
νοσηµάτων, για µαθητές
µόνο της Γ΄ Γυµνασίου. 

Καθώς η παρουσία των
ειδικών κρίθηκε επιτυχής
από το σύνολο της µαθητι-
κής κοινότητας, παρακα-
λούµε να έχουµε και φέτος
τη συνδροµή του νοσοκο-
µείου σας.

Για τη διευκόλυνση της
µετακίνησης των οµιλητών
όλα τα παραπάνω θέµατα θα
αναπτυχθούν την  Παρασκε-
υή 25 – 5 – 2018. 

Ευχαριστούµε πολύ εκ
των προτέρων για τη συνερ-
γασία σας.

Η ∆/ντρια
Μπουρτζάκη Αγγέλα

Aίτηµα για Συµµετοχή Επισκεπτών Υγείας 
και ∆ιατροφολόγων του Θριασίου Νοσοκοµείου στη
Θεµατική Εβδοµάδα του 4ου Γ/σίου Άνω Λιοσίων»
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Το Κίνηµα Χωρίς µεσάζοντες του
∆ήµου Ελευσίνας προχωρά στην
35η ∆ράση του το Σάββατο 16

∆εκεµβρίου, στο χώρο απέναντι από το κτίρ-
ιο της Περιφέρειας, και ώρες οκτώ το πρωί
έως µία το µεσηµέρι. Τα προϊόντα που θα
διατεθούν είναι  ελαιόλαδο, αλεύρι, µέλι, ρύζι,
όσπρια, αυγά,  ζυµαρικά και  άλλα. 

1144  ∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗ1144  ∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ

ΠΠΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ
ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,
ΠΠλλ..  ΛΛααοούύ  σσττιιςς  1100::3300  ππ..µµ..ΠΠλλ..  ΛΛααοούύ  σσττιιςς  1100::3300  ππ..µµ..

ΟΧΙ στα νέα αντιλαϊκά µέτρα και τους πλειστηριασµούς
Ουσιαστικές αυξήσεις σε µισθούς, µεροκάµατα και

συντάξεις
Άµεση καταγραφή και αποζηµίωση στο 100% των

ζηµιών των πληµµυροπαθών. Υλοποίηση των αναγκαίων
αντιπληµµυρικών έργων µε ευθύνη του κράτους

∆ιεκδικούµε:
● Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης και

επαναφορά µε νόµο στα 751 ευρώ για όσους αµείβονται µε
το βασικό µισθό, ως βάση για αυξήσεις. Κατώτερο µεροκά-
µατο 33,57 ευρώ.

● Επαναφορά των κλαδικών συµβάσεων. Να καταργηθ-
ούν άµεσα όλοι οι αντεργατικοί νόµοι που τσακίζουν τις
Συλλογικές Συµβάσεις. Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότ-
ητα των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. Εφαρµογή της
µετενέργειας µέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.

● Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν τη
λειτουργία των συνδικάτων, που εµποδίζουν την προκήρ-
υξη απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζόµε-
νων.

● Αφορολόγητο ατοµικό όριο 20.000 ευρώ, προσα-
υξανόµενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ. Απαγόρευση πλειστηριασµών για λαϊκές οικογένει-
ες. 

● Άµεσα µέτρα προστασίας για τους πληγέντες για στέ-
γαση, σίτιση, ένδυση. Άµεση καταγραφή των ζηµιών, σε
περιουσίες και µικρές επιχειρήσεις και αποζηµίωση στο
σύνολό τους.

● Πάγωµα των χρεών σε εφορία, ΟΑΕΕ, τράπεζες χωρίς
προσαυξήσεις και τόκους για τους πληγέντες. Να σταµατή-
σουν άµεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης. Απαλλαγή
από τα δηµοτικά τέλη για τους πληγέντες. κατάργηση
διοδίων Αττικής και Εθνικής Οδού.

● Άµεσος σχεδιασµός και υλοποίηση των αναγκαίων
αντιπληµµυρικών έργων µε κρατική ευθύνη.

● Ενίσχυση του «Θριάσιου» Νοσοκοµείου µε το αναγ-
καίο µόνιµο προσωπικό. Πλήρης στελέχωση µε µόνιµο
προσωπικό και εξοπλισµό των Κέντρων Υγείας Ελευσίνας
και Μεγάρων. ∆ηµιουργία αντίστοιχων Κέντρων Υγείας σε
Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Νέα Πέραµο και Μαγούλα.

Κίνηµα Χωρίς µεσάζοντες ∆ήµου Ελευσίνας 
ΝΝέέαα  δδρράάσσηη  δδιιααννοοµµήήςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν    ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1166  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ

Σ
υνεδριάζει σήµερα 12 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα
20:30 το ∆ηµοτικό Συµβούιο Ελευσίνας για τη λήψη
αποφάσεων    στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας

διάταξης:

1. Συζήτηση – Ενηµέρωση σχετικά µε την  πρώτη
αξιολόγηση της «Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης » από την  Ανεξάρτητη Επιτροπή Εµπει-
ρογνωµόνων  της Ε.Ε. 
2. Αν τικατάσταση τακτικών  & αναπληρωµατικών
µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοιν ωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας.
3. Αποδοχή παραίτησης της Αν τιπροέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την  επωνυµία : «
Eν ιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ελευσίνας».
4. Αν τικατάσταση τακτικών  & αναπληρωµατικών
µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επων υµία: «Εν ιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας».
5. Εκλογή Αν τιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβου-

λίου του Ν.Π.∆.∆. µε την  επωνυµία: «Εν ιαία Σχολική Επι-
τροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας».
6. Αποδοχή παραίτησης της Αν τιπροέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την  επωνυµία:
«Εν ιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ελευσίνας».
7. Αν τικατάσταση τακτικών  & αναπληρωµατικών
µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία: «Εν ιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας».
8. Εκλογή Αν τιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Ν.Π.∆.∆. µε την  επωνυµία: «Εν ιαία Σχολική Επι-
τροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας».
9. Eγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χρηµα-
τοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευ-
σίν ας από τον  ∆ήµο µας, µηνός Νοεµβρίου 2017 του Ετή-
σιου Προγράµµατος ∆ράσης. 

συνεχ ίζεται στη σελ. 14

ΗΗ  δδηηµµιιοουυρργγιικκήή  εεππααννάάχχρρηησσηη  κκττιιρρίίοουυ  ττοουυ  ππρρώώηηνν
εερργγοοσστταασσίίοουυ  ΙΙΡΡΙΙΣΣ  σσττοο  σσηηµµεερριιννόό  ∆∆..ΣΣ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
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Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κεν τρικής
Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας

(Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Κοιν ων ικών  ∆οµών , κ. ∆ηµήτριος
Καγιάς εν ηµερών ουν  όλους του ∆ηµότες
ότι, για έν ατη (9η) συν εχ όµεν η χ ρον ιά
το Κοιν ων ικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης,
του ∆ήµου Ασπροπύργου, ¨Ο Πλησίον ¨,

πραγµατοποιεί το Χριστουγεν ν ιάτι-
κο Φιλαν θρωπικό Μπαζάρ, στις 15-
16-και 17 ∆εκεµβρίου 2017, στο
∆ηµοτικό Κλειστό Γυµν αστήριο του
∆ήµου Ασπροπύργου «Γεώργιος
Τσόκας». 

Τα εγκαίν ια του Χριστουγεν ν ιάτι-
κου Φιλαν θρωπικού Μπαζάρ θα
πραγµατοποιηθούν  την  Παρασκε-
υή, 15 ∆εκεµβρίου 2017 στις 19:00
µε τα «Μουσικά Σύν ολα» του Πν ε-
υµατικού Κέν τρου και τις Βρα-
βεύσεις του Γιάν ν η Ξαν θόπουλου,
της Νέν ας Χρον οπούλου, του
Τάσου Μητρόπουλου, της Σοφίας
Αρβαν ίτης, του Χρήστου Γκιόκα,
του Μαν ώλη Σπύρου και του Juhny
Vav ouras.

Όπως κάθε χ ρόν ο, το Κοιν ων ικό
Κατάστηµα Αλληλεγγύης «Ο
Πλησίον » θα διατηρεί µπάγκο προ-
σφέρον τας παραδοσιακές λουκο-
υµάδες, οιν όµελο – ρακόµελο, ποπ
κορν   και διάφορα άλλα γλυκίσµατα.
Στο Μπαζάρ θα συµµετέχ ουν  διάφ-

οροι εκθέτες και θα υπάρχ ουν  πολλές
δραστηριότητες για τους µικρούς και
µεγάλους φίλους.

Αν αλυτικά το πρόγραµµα των  τριών
(3) Ηµερών : 

Παρασκευή,  15 ∆εκεµβρίου
• 19:00 – Έν αρξη: «Μουσικά

Σύν ολα» Πν ευµατικού Κέν τρου ∆ήµου
Ασπροπύργου, Χορός Ελεύθερη Έκφρα-
ση και Βραβεύσεις προσκεκληµέν ων .

Σάββατο, 16 ∆εκεµβρίου 
• 11:00-14:00: Face Painting
• 13:00 - 17:00: Α.Σ. «Ολύµπιος

∆ίας Ασπροπύργου» Χριστουγεν ν ιάτικη
γιορτή Handball 

• 18:00 - 19:00:Παράσταση
Θεάτρου Σκιών  Καραγκιόζη, Ταβλαν τάς
Μιχ αήλ

• 19:30 - 20:30: Τµήµα Παραδο-
σιακών  Χορών  Πν ευµατικού Κέν τρου
∆ήµου Ασπροπύργου

Κυριακή, 17 ∆εκεµβρίου
• 11:30 – 14:30: ∆ράση 1ου

∆ηµοτικού Σχ ολείου. ∆ιαδραστική αφήγ-
ηση βασισµέν η στην  Ιστορία του
Αλυσοδεµέν ου Ελέφαν τα µε την  θεατρ-
οπαιδαγωγό Ευτυχ ία Λιβαν ίου, µε
παράλληλο Καλλιτεχ ν ικό Εργαστήρι µε
τον  Εικαστικό Κων σταν τίν ο Βερούτη. 

• 12:00 – 13:00: Face Painting
• 14:30 – 15:30: Κλόουν  Salv o
• 16:00 – 17:00: Γιάν ν ης Χατ-

ζηγεωργίου – Κληρώσεις ∆ώρων  
• 17:00 – 18:00: Κλόουν
• 18:00 – 19:00: Χορευτική Παρά-

σταση της Σχ ολής “Dance Soul”
• 19:00 – 20:00: Χορευτική Παρά-

σταση της Σχ ολής “Τρούν τι Εµιλιαν ού”
• 20:00: Εξωραϊστικός Σύλλογος

«Ήµερος Τόπος Ασπροπύργου» Party
Karaoke  από την  οµάδα “Karaoke
Passion”.  

∆∆∆∆ΡΡΡΡΑΑΑΑΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΚΚΚΚΟΟΟΟΙΙΙΙΝΝΝΝΩΩΩΩΝΝΝΝΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΗΗΗΗΛΛΛΛΕΕΕΕΓΓΓΓΓΓΓΓΥΥΥΥΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΣΣΣΣΥΥΥΥΝΝΝΝΟΟΟΟΧΧΧΧΗΗΗΗΣΣΣΣ    
99οο  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  ΦΦιιλλααννθθρρωωππιικκόό  ΜΜππααζζάάρρ  
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  1155--1166--1177  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ,,  

σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΚΚλλεειισσττόό  ΓΓυυµµνναασσττήήρριιοο  ««ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΤΤσσόόκκααςς»»
• Με µεγάλη συµµετοχή εθελοντών, Καλλιτεχνών και συλλογικών φορέων της πόλης.
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ΟΟΟΟ    ΓΓΓΓΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΘΘΘΘΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣΟΟΟΟΣΣΣΣ    CCCCIIIIRRRRQQQQUUUUEEEE    BBBBAAAARRRRAAAAKKKKAAAA    ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑ
««ΖωγραφίζονταςΖωγραφίζοντας» » ένα παγκόσµιο µήνυµα ελπίδαςένα παγκόσµιο µήνυµα ελπίδας
Τα εισιτήρια της πρώτης παράστασης (Σάββατο 16 ∆εκεµβρίου) θα δοθούν σε όσους 
έχουν πληγεί από την καταστροφική πληµµύρα στη ∆υτική Αττική.

Η
Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, σε συνερ-
γασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθη-

νών, φιλοξενούν, για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, τον Γαλλικό θίασο σύγχρονου τσίρ-
κου «Baraka». Οι παραστάσεις θα ξεκινή-
σουν στις 16 ∆εκεµβρίου 2017 και θα δια-
ρκέσουν ως τις 21 Ιανουαρίου 2018 και θα
πραγµατοποιηθούν  στο χώρο απέναντι
από την Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής επί
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η παράσταση του "Baraka" φιλοξενείται
στην Ελευσίνα µετά από την Γαλλία και την
Ιταλία, και θα συνεχίσει το ταξίδι της στην
Ευρώπη και τη Μεσόγειο µέχρι και το Μάιο
του 2018.

Η παράσταση περιλαµβάνει δύο ανεξάρτ-
ητα µέρη που συνδέονται µεταξύ τους µέσα
από ένα εν ιαίο έργο που χρησιµοποιεί
στοιχεία τσίρκου, χορού, µουσικής και δρα-
µατουργίας, σωµατικού θεάτρου, εναέριας και
επίγειας ακροβατικής, δηµιουργώντας ένα
οδοιπορικό που διασχίζει ολόκληρη τη Μεσό-
γειο και τη Βόρεια Ευρώπη.

Ως πόλη, η Ελευσίνα είναι άρρηκτα συνδε-
δεµένη, σε συµβολικό και πραγµατικό επίπε-
δο, µε τα λαϊκά στρώµατα και την εργατική
τάξη. Ξεκινώντας από την ιδιαίτερη αυτή
θέση που κατέχει η πόλη στο συλλογικό
φαντασιακό, η Ελευσίνα 2021, σκοπεύει να
εστιάσει σε µορφές λαϊκού θεάτρου, που δεν
είναι τόσο διαδεδοµένες στην Ελλάδα, όπως
το σύγχρονο τσίρκο και το θέατρο δρόµου.

Μέσα από τη διασύνδεσή της µε τη σύγχρ-
ονη Eυρωπαϊκή σκηνή στο χώρο του λαϊκού
θεάτρου, η Ελευσίνα 2021 φιλοδοξεί να
συστήσει στο Eλλην ικό κοινό σύγχρονες
τάσεις, πρακτικές και σηµαντικές οµάδες του
είδους. Η φιλοξεν ία της γαλλικής οµάδας
σύγχρονου τσίρκου Baraka για δύο µήνες
στην  Ελευσίνα πραγµατοποιείται στο
πλαίσιο της εστίασής µας στις λαϊκές µορφές
θεάτρου.  

Baraka: ∆ια-σχίζοντας την Ευρώπη και
τη Μεσόγειο (Σεπτέµβριος 2017 - Μάϊος
2018)

Μια κοινότητα 14 ανθρώπων (καλλι-
τέχνες, τεχν ικοί, σκηνοθέτης, µάγειρας,
υπεύθυνος επικοινωνίας κλπ.)  ταξιδεύει µε
τη σκηνή της στην Ευρώπη και στη Μεσό-
γειο, από τη ∆ύση µέχρι την Ανατολή. Μέσα
από το οδικό τους ταξίδι και µε όχηµα ένα
θέαµα και µία τέντα, η κοινότητα διασχίζει
σύνορα, συναντιέται και συνοµιλεί µε διαφο-
ρετικούς ανθρώπους από τη Μεσόγειο και
την Ευρώπη.

Σε µια αόριστη, διαχρονική, αστεία, ποιητι-
κή τέντα, δύο τεχν ικοί, τέσσερις ακροβάτες,
ένας χορευτής, ένας τραγουδιστής και ένας
µουσικός βρίσκονται πάνω στη σκηνή. Με
ένα βαθειά ποιητικό και χιουµοριστικό τρόπο
ζωγραφίζουν µια τοιχογραφία. Με σεβασµό
και ελπίδα, µας προσκαλούν να αντιµε-
τωπίσουµε τις πλούσιες και όµορφες διαφο-
ρές µας, ζωγραφίζοντας πάνω στον τοίχο
ένα παγκόσµιο µήνυµα.

Ο τοίχος, παχύρευστος, χωρίζει, περικ-
λείει, κρύβει. Από την άλλη, προστατεύει. Η
παράσταση Baraka αµφισβητεί τις σχέσεις,
τις διαφορές και τη συνύπαρξη. Τα όρια είναι
τόσο προσωπικά όσο και παγκόσµια, όπως
οι τοίχοι που χτίζουµε ή καταστρέφουµε.

Τα εισιτήρια της πρώτης παράστασης
(Σάββατο 16 ∆εκεµβρίου) θα δοθούν σε
όσους έχουν πληγεί από την καταστροφική
πληµµύρα στη ∆υτική Αττική.

Συντελεστές:
Υπεύθυνος τεχν ικός: Bares Thomas
Μάγειρας & Οδηγός: Camporesi Tristan
Καλλιτέχνης τσίρκου: Cluzaud Lise
Καλλιτέχνης τσίρκου: Costamagna

Monica
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Delepelaire Eve
Χορεύτρια: Donnat Nelly
Τεχν ικός & Οδηγός: Farout Maxime

Μουσικός & Χορευτής: Ferron Hugo
Καλλιτέχνης τσίρκου: Munoz Matias
Καθηγήτρια: Renout Charlotte
Υπευθυνος παραγωγής: Ribière
Paul
Καλλιτέχνης τσίρκου: Vieillard Julien
Παραγωγή: Association La GNAC
Συµπαραγωγή: Centre Culturel
Yves Furet (Espace de l'Ecluse) /
Pôle régional Cirque Le Mans /
Fabrique des Arts du Cirque et de
l'Itinérance - La Grainerie / Lycée
Professionnel Agricole de Lavaur-
Flamarens / Nil Admirari et Nil
Obstrat / Animakt - Lieu de fabrique
pour les arts de la rue et de la piste
/ Théâtre Firmin Gémier La Piscine
Pôle National Cirque d’Ile de France
Με την  υποστήριξη: Région
Nouvelle Aquitaine / DGCA - Aide à
l'itinérance (Ministère de la culture et
de la communication) / ADAMI
(Société civ ile pour l'administration
des droits des artistes et musiciens
interprètes)
Παραγωγή: BARAKA, σε συνεργασία µε το
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και την Ελευ-
σίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.
Χώρος:Τζαφέρη & Ηρώων Πολυτεχνείου,
Ελευσίνα (απέναντι από την Αντιπεριφέρεια
∆υτικής Αττικής).
Η τέντα που φιλοξενεί την παράσταση έχει
θέρµανση και προστατεύεται σε περίπτωση
βροχής.
Εισιτήρια:€10 (γεν ική είσοδος), €8 (φοιτ-
ητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ), €5 (παιδιά ηλικίας κάτω
από 12 ετών)
Τον Ιανουάριο θα πραγµατοποιηθούν παρα-
στάσεις ειδικά για σχολεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις
µπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210 553
7206, 693 688 7449 και 697 335 8588.

Ηµεροµηνίες και ώρες παραστάσεων:
Baraka Show
Σάββατο 16 ∆εκεµβρίου, 20:30
Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου, 19:00
Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου, 20:30
Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου, 20:30
Σάββατο 23 ∆εκεµβρίου, 20:30
Τετάρτη 27 ∆εκεµβρίου, 20:30
Πέµπτη 28 ∆εκεµβρίου, 20:30
Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου, 20:30
Σάββατο 30 ∆εκεµβρίου, 20:30
Τετάρτη 3 Ιαν ουαρίου, 20:30
Πέµπτη 4 Ιαν ουαρίου, 20:30
Παρασκευή 5 Ιαν ουαρίου, 20:30

Σάββατο 6 Ιαν ουαρίου, 20:30
Παρασκευή 12 Ιαν ουαρίου, 20:30
Σάββατο 13 Ιαν ουαρίου, 20:30
Κυριακή 14 Ιαν ουαρίου, 19:00
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 ΕΣΟ∆Α  ΕΞΟ∆Α

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

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ασπρόπυργος, 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017

Αρ. Πρωτ.  :   
Με την υπ’αριθµ. 634/2017 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ο Προϋπολογι-
σµός (σύµφωνα µε το υπ. αριθµ.
809/29-09-2017 έγγραφο του Παρατ-
ηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α.) , το Τεχνικό Πρόγραµµα και

το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του
∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού
έτους 2018 ,  και συνοπτικά έχει  ως
εξής:
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ Η Μ Ο Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
ΟΥ

∆ / Ν Σ Η
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ Μ Η Μ Α
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. ∆/ν ση :
Λ. ∆ηµοκρ-
ατίας 18                                                             
Ταχ. Κωδ.  :
193 00
Τηλέφ ων ο :

2132006406
Π λ η ρ ο φ ο -
ρίες:Καµπόλη
Μαρία

Α σ πρόπυ ρ-
γος, 11
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017
Αρ. Πρωτ.  :    

Με την  υπ’αρ-
ιθµ. 596/2017
α π ό φ α σ η
∆ η µ ο τ ι κ ο ύ
Συµβουλίου,
ε γ κ ρ ί θ η κ ε
Κ Α Τ Α
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ο Προϋπολογι-
σµός του

Ν.Π.∆.∆. µε
την  επων υµία
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚ
Ο ΚΕΝΤΡΟ
∆ Η Μ Ο Υ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
ΟΥ», για το
οι κ ον οµι κ ό
έτος 2018 ,  ο
οποίος έχει
ως εξής:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ                              
∆ Η Μ Ο Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
ΟΥ
∆/ΝΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ Μ Η Μ Α
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. ∆/ν ση :
Λ. ∆ηµοκρ-
ατίας 18                                                             
Ταχ. Κωδ.  :
193 00
Τηλέφ ων ο :
2132006406

Π λ η ρ ο φ ο -

ρίες:Καµπόλη
Μαρία
Α σ πρόπυ ρ-
γος, 11
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017
Αρ. Πρωτ.  :    

Με την  υπ’αρ-
ιθµ. 598/2017
α π ό φ α σ η
∆ η µ ο τ ι κ ο ύ

Συµβουλίου,
ε γ κ ρ ί θ η κ ε
Κ Α Τ Α
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ο Προϋπολογι-
σµός του
Ν.Π.∆.∆. µε
την  επων υµία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Σ ΑΘΛΗΣΗΣ
Κ Α Ι
ΦΡ ΟΝ ΤΙ ∆ Α Σ

Ν Ε Ο Λ Α Ι Α Σ
ΚΑΙ 3ΗΣ
Η Λ Ι Κ Ι Α Σ
∆ Η Μ Ο Υ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
Ο Υ
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.)
», για το οικο-
ν οµικό έτος
2018 ,  ο
οποίος έχει
ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ                            
ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ »

∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2

του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.
3812/2009 σύµφωνα µε τις οποίες
δεν υπάγεται στις διατάξεις των
κεφαλαίων Α ,́ Β΄και Γ  ́ το εκπαι-
δευτικό ή διδακτικό προσωπικό
των µε οποιαδήποτε ονοµασία
Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού.

2. Τ ις διατάξεις του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν-
τρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α ), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πει-
θαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολι-
τικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου» ( ΦΕΚ 54 Α ).

4. Την υπ. Αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/89
1 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ
1774/Β΄/17-06-2016 ) 08-10-
2013/Α∆Α «Έγκριση Οργανωτι-
κού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλ-
ησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενι-
κής Γραµµατείας Αθλητισµού».

5. Τον Ν. 4151/2013
άρθρο 29 µε το οποίο οι
πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου
αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών
της υπ’ αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄
280).

6. Την υπ’ αριθµ. 23 / 20-
03-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Οργανι-
σµού Άθλησης & Φροντίδας Νεο-
λαίας και 3ης Ηλικίας µε θέµα
«Λήψη απόφασης για την πρό-
σληψη τεσσάρων ( 4 ) πτυχιούχων
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε

κάλυψη της δαπάνης υπό µορφή
αντιτίµου από χορηγίες εταιριών
της περιοχής προς το Νοµικό Πρό-
σωπο».

7. Τις ανάγκες των Ο.Τ.Α.
Α΄ βαθµού σε προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου για την κάλυψη
των υπηρεσιών «Άθλησης για
Όλους».

8. Το έγγραφο µε αριθµό
π ρ ω τ .
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/13
08 του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού, ∆/νσης Άθλησης για
όλους µε θέµα: «Έγκριση Κατανο-
µής θέσεων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
( Π.Φ.Α.)  µε σκοπό την στελέχω-
ση των ΟΤΑ και των Ν.Π.∆.∆.
αυτών που υλοποιούν Προγράµ-
µατα Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017-2018»,
όπου µας εγκρίνονται τέσσερις ( 4 )
καθηγητές φυσικής αγωγής.

9. Το έγγραφο µε υπ’
αριθµόν πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/15
86, του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Γενικής Γραµµα-
τείας Αθλητισµού, ∆/νσης Άθλησης
για Όλους, όπου µας εγκρίνονται
πέντε γενικά τµήµατα προγραµµά-
των άθλησης για όλους µεγάλης
διάρκειας περιόδου 2017-2018.

10. Την υπ’ αριθµ. 114  /
23-11-2017 απόφαση του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας µε θέµα
«Λήψη απόφασης για την έγκριση
προκήρυξης για την πρόσληψη
τεσσάρων ( 4 ) πτυχιούχων Καθη-
γητών Φυσικής Αγωγής και σύστα-
ση Επιτροπής Αξιολόγησης Απο-
τελεσµάτων».

11. Τον Οργανισµό Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας µε αρ. ΦΕΚ 2169
/ 27-09-2011

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη τεσσάρων  ( 4 )
πτυχιούχων  Καθηγητών  Φυσι-
κής Αγωγής, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου µερικής
απασχόλησης, συν ολικής διάρ-
κειας από την  ηµέρα υπογραφ ής
της σύµβασης έως 31/07/2018 (
λήξη του προγράµµατος ), µε
ωριαία αποζηµίωση, για την  υλο-
ποίηση των  Προγραµµάτων
«Άθλησης για Όλους» περιόδου
2017-2018, για τις εξής ειδικότ-
ητες: 

Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α έχουν
ηλικία από 23 έως 60 ετών .                                                                      

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι εν διαφ ερόµεν οι πρέπει ν α

υποβάλλουν  υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:

1.Έντυπο αίτησης
2.Πτυχίο φυσικής αγωγής όπως

αναφέρεται στον πίνακα 1 της ανα-
κοίνωσης, αναγνωρισµένο από την
Ελλάδα.

3.Φωτοτυπία της αστυνοµικής
ταυτότητας.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.

5.Έγγραφα που αποδεικνύουν
την προϋπηρεσία, όπως:
βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλι-
στικής κάλυψης             ( µισθολο-
γικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων
ασφαλιστικών ταµείων )            ή
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
κλπ ) ή πιστοποιητικά προϋπηρ-
εσίας θεωρηµένα.

6.Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα
αναφέρεται η προϋπηρεσία στα
προγράµµατα της ΓΓΑ,  ή επιµόρ-
φωση µέσω σεµιναρίων, ή απόκ-
τηση άλλου πτυχίου ή µετα-
πτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας
κ.τ.λ. 

7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 ότι: 

•Τα στοιχεία που αναφέρονται
στην αίτηση και στο βιογραφικό
είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε
οποιαδήποτε ∆ηµοτική ενότητα 

και
• Ο υποψήφιος δηλώνει,

ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο
22 του Υπαλληλικού Κώδικα (
καταδίκη, υποδικία, δικαστική
αντίληψη, δικαστική απαγόρευση )

8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆
ότι είναι άνεργος.

9. Έγγραφο που να απο-
δεικνύουν την ιδιότητα του πολ-
υτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής
οικογένειας σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.

  Κριτήρια επιλογής: 
Η επιλογή των υποψηφίων θα

γίνει σύµφωνα µε την 26869/01-10-
2013 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ
2527/08-10-2013/Α∆Α: ΒΛΛΚΓ-
39Η ) «Έγκριση Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης
για Όλους                   ( Π.Α.γ.Ο.)
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητι-
σµού».

Τυπικά προσόν τα
Βασικό πτυχίο: βαθµός πτυχίου

( οι µονάδες του βαθµού του τίτλου
σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό
0,3)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι: ( Μετα-
πτυχιακός τίτλος σπουδών mas-
ter: 0,5 µονάδες – διδακτορικό: 1
µονάδα ) επισηµαίνεται ότι θα γίνε-
ται χρήση της προσφορότερης
βαθµολογικά από τις δύο κατηγο-
ρίες µεταπτυχιακών και δεν θα γίνε-
ται αθροιστική βαθµολόγησή τους.

Εµπειρία: ( Το αν ώτατο όριο 
εµπειρίας θα είν αι 60 µήν ες. 

Για κάθε µήν α απασχόλησης
στα Π.Α.γ.Ο. µε µην ιαίο σύν ολο
ωρών  120 και άν ω λαµβάν ον ται
0,08 µον άδες  εν ώ για κάθε µήν α
αποδεδειγµέν ης απασχόλησης
µε µην ιαίο σύν ολο ωρών  µικρό-
τερο των  120 οι µον άδες θα υπο-
λογίζον ται αρ. µην ών  * ώρες
απασχόλησης το µήν α * 0,08
µον άδες / 120 ).

Πολυτεκν ία ( βαθµολογείται µε 2
µον άδες ) Αν ήλικα τέκν α ( 0,3
µον άδες για τα δύο πρώτα αν ήλι-
κα τέκν α και 0,5 για το τρίτο αν ή-
λικο τέκν ο )

Μον ογον εϊκή οικογέν εια: ( 0,5
µον άδες για κάθε έν α ( 1 ) τέκν ο
του )

Σηµείωση: Σε περίπτωση ισο-
βαθµίας θα ληφ θούν  υπόψη

•Ο χρόν ος κτήσης πτυχίου
•Η εν τοπιότητα
•Η αξιολόγηση του υποψηφ ίου

από το φ ορέα σύµφ ων α µε το
οργαν ωτικό πλαίσιο

Επιλογή – Αν άρτηση πιν άκων
– Εν στάσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση ( µε
ποινή αποκλεισµού ) για τους επιτ-
υχόντες είναι η προσκόµιση πιστο-
ποιητικού υγείας ( ψυχικής και
σωµατικής υγείας από ∆ηµόσιο
Νοσοκοµείο ).

Η επιλογή των υποψηφίων θα
γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγ-
ησης Αποτελεσµάτων που συστά-
θηκε µε την υπ΄αριθ. 114  / 23-11-
2017 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Οργανι-
σµού Άθλησης & Φροντίδας Νεο-
λαίας και 3ης Ηλικίας. Οι προσωρι

νοί πίνακες κατάταξης των υποψ-
ηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα
ανακοινώσεων του Νοµικού
Προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (
10 ) ηµερών στα γραφεία του, από
την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης
των αποτελεσµάτων.

Προθεσµία και τόπος υποβο-
λής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλουν αίτηση συµµετοχής και
να καταθέσουν όλα τα δικαιολογ-
ητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτ-
ηµένο από αυτούς πρόσωπο στο
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου Οργανισµού Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου
( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2,
Ασπρόπυργος ) τηλέφωνα επικοι-
νωνίας 2105577862, 2105579470,
5579431  κατά τις ώρες 09:00π.µ.
– 14:00µ.µ. µέσα σε προθεσµία
δέκα ( 10 ) ηµερολογιακών ηµερών
από την εποµένη της δηµοσίευσης
της ανακοίνωσης πρόσληψης σε
δύο τοπικές εφηµερίδες του
Νόµου Αττικής.

Σε περίπτωση συστηµένης απο-
στολής των δικαιολογητικών µέσω
Ε.Λ.Τ.Α.             ή εταιρία ταχυµε-
ταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτή-
σεων ισχύει εφόσον ο φάκελος
φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός
της προαναφερόµενης προθε-
σµίας. 

Για πληροφ ορίες σχετικά µε
την  κατάθεση αιτήσεων  και
δικαιολογητικών  και γεν ικότερα
για την  διαδικασία της προκήρ-
υξης, οι εν διαφ ερόµεν οι µπορ-
ούν  ν α απευθύν ον ται στα
τηλέφ ων α 2105577862,
2105579470, 5579431 στην
υπάλληλο του Νοµικού
Προσώπου Αλεξάν δρα Τσίγκου.

Η αν αλυτική αν ακοίν ωση/προ-
κήρυξη θα αν αρτηθεί στον  Πίν α-
κα Αν ακοιν ώσεων  του Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Οργαν ισµού Άθλησης & Φρον -
τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου
( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήν ης
2, Ασπρόπυργος ) καθώς και
ηλεκτρον ικά στην  ιστοσελίδα
του ∆ήµου. 

Η περίληψη της παρούσας θα
δηµοσιευτεί σε δύο ( 2 ) τοπικές
εφ ηµερίδες του Νοµού Αττικής.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 ΕΩΣ 31-07-2018 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τµήµατος Επι-
στήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής
της αλλοδαπής ειδικότητα: Αθλητικές δραστηρ-
ιότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυµνα-
στικής ή άσκησης σε γυµναστήρια ((µε γνώσεις
Ζούµπα, pilates, yoga, αεροβικής)

02 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 ΕΩΣ 31-07-2018 Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγ-
νωρισµένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής
ειδικότητα: ρυθµική γυµναστική

03 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 ΕΩΣ 31-07-2018 Πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγω-
γής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρι-
σµένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής
ειδικότητα: κωπηλασία

ΣΥΝΟΛΟ 4

        ΠΙΝΑΚΑΣ 1    

∆ΗΜΟΣ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ -

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
ΜΗΝΥΜΑ:

Την Πέµπτη 7/12 έφυγε
από τη ζωή ο Ταξιάρχης
Ζέρβας, αγαπηµένος
πατέρας της ∆ηµοτικής
Συµβούλου Γιάννας
Ζέρβα.
Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδα-
ρίου εκφράζει τα θερµά
της συλλυπητήρια στην
οικογένεια του και τους
οικείους του.
Η ταφή έγινε  στο Σταυρό
Φθιώτιδας, ιδιαίτερη
πατρίδα του εκλιπόντος,
το Σάββατο ώρα 13:00.

ΕΕππιισσκκεευυήή  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  
κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ««ΠΠοορρφφύύρραα»»

ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά

Π
ρογραµµατική Σύµβαση µε αν τικείµεν ο την  υλοποίηση του
έργου µε τίτλο «Εργασίες συν τήρησης του γηπέδου καλαθο-
σφαίρισης ‘Πορφύρα’ ∆ήµου Πειραιά» υπέγραψαν  η Περιφε-

ρειάρχ ης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου και ο ∆ήµαρχ ος Πειραιά, Γιάν ν ης
Μώραλης. 

Το έργο, προϋπολογισµού 49.993,70 ευρώ µε ΦΠΑ, χ ρηµατοδο-
τείται από πόρους της Περιφέρειας.

Αν τικείµεν ο του έργου είν αι η επισκευή του γηπέδου καλαθοσφ-
αίρισης ‘Πορφύρα’, επί της οδού Ακτής Θεµιστοκλέους στον  ∆ήµο 

Πειραιά, µε στόχ ο τη βελτίωση του χ ώρου άθλησης και την  ασφ-
άλεια των  αθλούµεν ων . Συγκεκριµέν α, θα υλοποιηθούν , µεταξύ
άλλων , οι παρακάτω εργασίες: καθαίρεση του υπάρχ ον τος δαπέδου
του γηπέδου µπάσκετ στον  κυρίως αγων ιστικό χ ώρο, διάστρωση
του δαπέδου µε συν θετικό τάπητα, αν ακαίν ιση του συν θετικού
τάπητα του βοηθητικού γηπέδου, αν τικατάσταση των  υπαρχ όν των
πατηµάτων  των  κερκίδων , εν ίσχ υση του φέρον τος οργαν ισµού
των  κερκίδων , ελαιοχ ρωµατισµοί σιδηρών  επιφαν ειών , προµήθεια
και τοποθέτηση πλαστικών  καθισµάτων  στις κερκίδες, ν έων  µπασ-
κετών  και προστατευτικών  µπασκετών .

Τέλος, τη δηµοπράτηση, την  υπογραφή σύµβασης µε τον  αν ά-
δοχ ο, την  επίβλεψη κατασκευής του έργου και την  παραλαβή του
αν αλαµβάν ει ο ∆ήµος Πειραιά.

∆έσµευση 10 τόνων γαλοπούλας σε ψυκτική αποθήκη του Πειραιά
Στη δέσµευση γαλοπούλας συν ολικού βάρους 10 τόν ων , προχ ώρησαν  οι ελεγκτές τροφίµων  του Τµήµατος Κτην ιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας

της ∆ιεύθυν σης Αγροτικής Οικον οµίας και Κτην ιατρικής της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά.
Συγκεκριµέν α, κατά τον  υγειον οµικό κτην ιατρικό έλεγχ ο σε ψυκτική αποθήκη του Πειραιά, οι ελεγκτές κτην ίατροι εν τόπισαν  και δέσµευ-

σαν  10 τόν ους κατεψυγµέν ης γαλοπούλας προέλευσης Γαλλίας, επειδή το συγκεκριµέν ο προϊόν  δεν  πληρούσε τις απαιτήσεις των  διατά-
ξεων  της εν ωσιακής και εθν ικής ν οµοθεσίας ως προς τη σήµαν ση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΝΠ∆∆

Ασπρόπυργος, 11/12/2017
Αριθµ. Πρωτ.: 1968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Ο Πρόεδρος ∆Σ Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν. 2527/1997, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. 8/192/28-02-
2017 απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου. 

3. Την υπ’ αριθ. 59/28-02-
2017 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου.

4. Την υπ’ αριθ. Πρωτ.:
4917/02-06-2017 βεβαίωση του
ΑΣΕΠ.

5.Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Οικ.:
22692/04-07-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών &
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε
το οποίο εγκρίνονται οι συµβάσεις
µίσθωσης έργου του Πνευµατι-
κού Κέντρου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου.

6. Την υπ’αριθµ. 94/1406/15-
09-2017 απόφαση ∆.Σ. του Πνε-
υµατικού Κέντρου περί καθορι-
σµού ειδικοτήτων των συµβά-
σεων µίσθωσης έργου µε τη
µορφή αντιτίµου. 

7.Την υπ’ αριθ. Πρωτ.:
1253/01-09-2017 βεβαίωση της
Οικονοµικής Υπηρεσίας για την
ύπαρξη πιστώσεων.

8. Την υπ’ αριθ. Πρωτ.:
92020/32617/17-11-2017 έγκρι-
ση συµβάσεων µίσθωσης έργου
από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής.

9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Πνευµατικού Κέν-
τρου του ∆ήµου Ασπροπύργου
(ΦΕΚ 519/28-02-2014).

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόθεση του Πν ευµατι-
κού Κέν τρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου ν α συν άψει
συµβάσεις µίσθωσης έργου
µε αν τίτιµο  για την  κάλυψη
αν αγκών  του Πν ευµατικού
Κέν τρου, µε αν τικείµεν ο την
εκτέλεση του έργου:  «Συµµε-
τοχή σε εκδηλώσεις» για χρο-
ν ικό διάστηµα εν ν έα (9)
µην ών .

Στο πλαίσιο του έργου
αυτού θα απασχοληθεί αν ά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα
και διάρκεια σύµβασης ο εξής
αριθµός ατόµων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), µε αν τίστοιχα απαιτούµε-
ν α προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α
υποβάλλουν :

1.-Αίτηση (οι υποψήφ ιοι θα
την  παραλάβουν  από την
υπηρεσία πρωτοκόλλου του
Πν ευµατικού Κέν τρου).

2.-Υπεύθυν η δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι δεν  έχουν
κώλυµα κατά το άρθρο 16
(Ποιν ική καταδίκη, στερητική
ή επικουρική δικαστική
συµπαράσταση) του
Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-
2007).

3.-Βιογραφ ικό σηµείωµα
4.-Επικυρωµέν ο φ ωτοαν -

τίγραφ ο των  δύο όψεων  της
Αστυν οµικής τους Ταυτότ-
ητας.

5.-Επικυρωµέν α φ ωτοαν -
τίγραφ α τίτλων  σπουδών . Σε
περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών  της αλλοδαπής
επίσηµη µετάφ ραση αυτού
στην  ελλην ική γλώσσα όπως
ορίζουν  οι κείµεν ες διατάξεις
(άρθρο 29 Π∆ 50/2001). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εν διαφ ερόµεν οι
καλούν ται ν α υποβάλουν
αίτηση µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά είτε αυτοπρ-
οσώπως, είτε µε άλλο εξου

σιοδοτηµέν ο από αυτούς 
πρόσωπο, εφ όσον  η εξου-

σιοδότηση φ έρει την  υπογρα-
φ ή τους θεωρηµέν η από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµι-
κά µε συστηµέν η επιστολή,
στο Πρωτόκολλο της υπηρ-
εσίας µας στην  ακόλουθη
διεύθυν ση:  Σωτήρη Πέτρουλα
και Ειρήν ης 2, τ.κ.19300 στο
δεύτερο όροφ ο.

Στην  περίπτωση αποστο-
λής των  αιτήσεων  ταχυδρο-
µικώς το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων  κρίν εται µε βάση
την  ηµεροµην ία που φ έρει ο
φ άκελος αποστολής, ο
οποίος µετά την  αποσφ ράγι-
σή του επισυν άπτεται στην
αίτηση των  υποψηφ ίων .

Κάθε υποψήφ ιος δικαι-
ούται ν α υποβάλει µία µόν ο
αίτηση και για επιλογές
απασχόλησης µίας µόν ο κατ-
ηγορίας προσωπικού. 

Η σώρευση επιλογών
απασχόλησης διαφ ορετικών
κατηγοριών  προσωπικού σε
µία ή περισσότερες αιτήσεις
συν επάγεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων  των  αιτήσεων  και
αποκλεισµό του υποψηφ ίου
από την  περαιτέρω διαδι-
κασία.

Η αν ακοίν ωση της πρό-
σληψης θα αν αρτηθεί στο
χώρο αν ακοιν ώσεων  του
Πν ευµατικού Κέν τρου και του
∆ηµαρχείου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου. 

Επίσης θα δηµοσιευθεί σε
δύο (2) ηµερήσιες τοπικές
εφ ηµερίδες του ν οµού, εφ ό-
σον  εκδίδον ται. 

Η προθεσµία υποβολής
των  αιτήσεων  είν αι δέκα (10)
ηµέρες (υπολογιζόµεν ες ηµερ-
ολογιακά) και αρχίζει από την
επόµεν η ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφ ηµερίδες και
συγκεκριµέν α από Τετάρτη
13/12/2017 έως Παρασκευή
22/12/2017.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλησης 

Ειδικότητα Τόπος εκτέλεσης ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατό-
µων

101 Μουσικός εκτελε-
στής Σαξοφώνου

Πνευµατικό κέντρο & χώροι
διεξαγωγής εκδηλώσεων

9 µήνες 1

102 Μουσικός εκτελε-
στής Κλαρινέτου

Πνευµατικό κέντρο & χώροι
διεξαγωγής εκδηλώσεων

9 µήνες 1

103 Μουσικός εκτελε-
στής Drums

Πνευµατικό κέντρο & χώροι
διεξαγωγής εκδηλώσεων

9 µήνες 1

104 Μουσικός εκτελε-
στής Τροµπονίου

Πνευµατικό κέντρο & χώροι
διεξαγωγής εκδηλώσεων

9 µήνες 1

105 Μουσικός εκτελε-
στής Παραδοσιακού
Τραγουδιού

Πνευµατικό κέντρο & χώροι
διεξαγωγής εκδηλώσεων

9 µήνες 1

106 Μουσικός εκτελε-
στής Βιολιού

Πνευµατικό κέντρο & χώροι
διεξαγωγής εκδηλώσεων

9 µήνες 1

Κωδικός απασχόλησης ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

101 ∆ίπλωµα Σαξοφώνου αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού.

102 Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Κλαρινέτου αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού.

103 Βεβαίωση σπουδών  DRUMS

104 Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Τροµπονίου αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού.

105 ∆ίπλωµα Βυζαντινής Μουσικής αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού. 

106 Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Βιολιού αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού.

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΛ.:  2132042700/εσωτ. 746
ΦΑΞ:  2102474401
Πληροφ ορίες:  Γεώργιος Κρη-
τικός 
E m a i l :
gkrhtikos@gmail.com

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 20-12-2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:      64297

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ∆ήµος Φυλής γνωστοποιεί
ότι σύµφωνα µε την υπ’  αριθ.
πρωτ. 88441/4808/17, από
07-11-2017 Απόφαση της Γενι-
κής ∆ιευθύντριας Χωροταξικής
και Περιβαλλοντικής Πολ ιτικής
(Α∆Α: Ω729ΟΡ1Κ-367) το
έργ ο «ΕΓΚΡΙΣΗ Τ ΟΠΙΚΟΥ
ΡΥΜΟΤ ΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ  Τ Η
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤ ΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤ ΗΡΙΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» δεν έχει
υποχρέωση υποβολής σε δια-
δικασία Σ.Π.Ε µε τους ακόλο-
υθους όρους και προϋποθέ-
σεις:

1. Για τη λ ειτουργ ία
του Κοιµητηρίου Άνω Λιοσίων
πρέπει να εγκριθούν Περιβαλ -
λοντικοί όροι ή Πρότυπες Περ-
ιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις σύµφ-
ωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
(ΥΑ 37674/10.08.2016, ΦΕΚ

2471/Β /2016 κ αι ΚΥΑ
170078/22.08.2013, ΦΕΚ
Β/2507/2013).

2. Η δραστηριότητα
του Κοιµητηρίου Άνω Λιοσίων
να µην επεκταθεί εκ τός των
ορίων της παραχωρηθείσας
έκτασης, όπως αυτή περιγρά-
φ εται στην υπ’  αριθ.
179679/30-111982 Απόφαση
του Υπουργείου Γεωργ ίας και
αποτυπώνεται στο τοπογραφ-
ικό διάγραµµα που συνοδεύει
το 41039/211/31.05.2017
έγ γ ραφ ο του ∆ασαρχείου
Πάρνηθας.

3. Για οποιαδήποτε
εκσκαφική εργασία εντός του
Κοιµητηρίου να ενηµερώνεται
εγκαίρως η αρµόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Πολ ιτ ισµού,
δεδοµένης της γειτνίασής του
µε τον κηρυγµένο αρχαιολο-
γ ικό χώρο του Αρχαίου Τ είχο-
υς ∆ΕΜΑ. Οι εργασίες πρέπει
να επιβλέπονται µε την παρα-
κολούθηση αρχαιολόγου και
εργ ατοτεχνίτη που θα προ-
σληφθεί γ ια το σκοπό αυτό µε
δαπάνη του κυρίου του έργου. 

4. Να τηρούνται οι
προτεινόµενες δεσµεύσεις που
καταγράφονται στις γνωµοδο-
τήσεις των ∆ασικών Υπηρεσιών
κ αι του Υπουργ είου Πολ ιτ ι-
σµού. 

Γεώργιος Κρητικός
Αν απλ. ∆ήµαρχος 

Υπεύθυν ος Κοιµητηρίων
∆ήµου Φυλής

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844



14-θριάσιο Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. ∆/ν ση : Λ. ∆ηµοκρατίας 18                                                             
Ταχ. Κωδ.  :  193 00
Τηλέφ ων ο :  2132006406
Πληροφ ορίες:Καµπόλη Μαρία

Ασπρόπυργος, 11
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Αρ. Πρωτ.  :    

Με την  υπ’αριθµ. 601/2017
απόφ αση ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, εγκρίθηκε ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ο Προϋπολογισµός
του Ν.Π.Ι.∆. µε την  επων υµία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(Κ.Ε.∆.Α.)», για το οικον οµικό
έτος 2018 ,  ο οποίος έχει  ως
εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. ∆/ν ση : Λ. ∆ηµοκρατίας 18                                                             
Ταχ. Κωδ.  :  193 00

Τηλέφ ων ο :  2132006406
Πληροφ ορίες:Καµπόλη Μαρία

Ασπρόπυργος, 11
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Αρ. Πρωτ.  :    

Με την  υπ’αριθµ. 574/2017
απόφ αση ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, εγκρίθηκε ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η  υπ` αριθµ.
41/09-11-2017 απόφ αση του ∆.Σ.
του ATTICA TV, µε τίτλο: «Λήψη 

απόφ ασης για την  έγκριση
σχεδίου προϋπολογισµού χρή-
σεως 2018 της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης ∆ήµου
Ασπροπύργου, ATTICA TV»», ως
εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

10. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
επί  του ψηφισθέντος προϋπολογισµού οικονοµι-
κού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού – Αθλητι -
σµού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής
Αγωγής ∆ήµου Ελευσίνας.
11. Λήψη απόφασης για την υποβολή
πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης « ∆ηµιο-
υργική επανάχρηση κτιρίου του πρώην εργο-
στασίου ΙΡΙΣ στο Ο.Τ. 41Ε του ∆ήµου Ελευσίνας»
στον άξονα προτεραιότητας 03 του ΕΠΑΝΕΚ.
12. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από
ίδιους πόρους του επιπλέον της χρηµατοδότησης
ποσού, της πράξης « ∆ηµιουργική επανάχρηση
κτιρίου του πρώην εργοστασίου ΙΡΙΣ στο Ο.Τ.
41Ε του ∆ήµου Ελευσίνας» στον άξονα προτερ-
αιότητας 03 του ΕΠΑΝΕΚ.
13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διε-
νέργειας της προµήθειας « Λοιπές παροχές
(γάλα) 2017-2018 του ∆ήµου Ελευσίνας.
14. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διε-
νέργειας για « Εργασίες συντήρησης – επισκε-

υής και  προµήθειας των απαραίτητων ανταλ-
λακτικών, των οχηµάτων, δικύκλων, µηχανηµάτων
έργου και  µη αυτοκινούµενων οχηµάτων και
µηχανηµάτων του ∆ήµου Ελευσίνας ( περιλαµ-
βάνονται  εργασίες και  προµήθειες των απαρ-
αίτητων ανταλλακτικών για φανοποιεία, επισκε-
υές ελαστικών, ταχογράφων κλπ.)».
15. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διε-
νέργειας Συνδροµών σε εφηµερίδες , περιοδικά
και  ηλεκτρονικά µέσα. 
16. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διε-
νέργειας της υπηρεσίας « Λοιπές συνδροµές –
συνδροµές internet».
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση των
πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών
& παραλαβή των αντικειµένων των συµβάσεων
γενικών υπηρεσιών.
18. Λήψη απόφασης για την παράταση
της σύµβασης για την αξιολόγηση των ∆οµών του
∆ήµου Ελευσίνας µε την εταιρεία «Στέλιος Καρ-
αγιλάνης Ε.Π.Ε.» κατ’ εφαρµογή των διατάξεων

του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.
19. Λήψη απόφασης για την παραλαβή
της µελέτης µε τίτλο: « Yδραυλική µελέτη αποχέ-
τευσης οµβρίων Άνω Ελευσίνας».
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση
κυκλοφοριακής σύνδεσης οχηµάτων της ιδιοκ-
τησίας ΑΝΕ∆ΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., στην εκτός
σχεδίου περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μαγούλας, επί  της αγροτικής οδού στην θέση
«ΡΕΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ».
21. Λήψη απόφασης για την χορήγηση
θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. επί  της οδού
Πλούτωνος 26 στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελευσίνας. 
22. Λήψη απόφασης για την κατανοµή ∆’
∆όσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθ-
µιας & Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Ελευσίνας.
23. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που
αφορά σε µισθοδοσία υπαλλήλων του ∆ήµου
Ελευσίνας.
24. Λήψη απόφασης για την διαγραφή
τιµολογίου από την οικονοµική διαχείριση του

∆ήµου Ελευσίνας. 
25. Λήψη απόφασης για την παράταση
σύµβασης της εργασίας µε τίτλο: « Συντήρηση –
Επισκευή οχηµάτων της υπηρεσίας και  ειδικά
τις εργασίες επισκευής συντήρησης και  φανο-
ποιείας των οχηµάτων , δικύκλων, µηχανηµάτων
έργου & µη αυτοκινούµενων µηχανηµάτων της
υπηρεσίας, οµάδα Α1, συνολικής δαπάνης
269.999,89 €».
26. Λήψη απόφασης για την κοπή ή µη
δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελευσίνας (κατόπιν αι τηµάτων
δηµοτών)  
27. Λήψη απόφασης για την παραχώρη-
ση χρήσης χώρων του 8ου & 9ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Ελευσίνας και  του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Μαγούλας για την ίδρυση και  λειτουργία Κ∆ΑΠ. 
28. Λήψη απόφασης για την παραχώρη-
ση χώρου στο Ελαιουργείο στην κα. Μάρω
Μιχαλακάκου – Εικαστικό-.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

ακυρωτικού δικαστηρίου διορθών ουν  τον  υπουργό, κάν ον τας λόγο για
«αν ακρίβειες», και σηµειών ουν  τα πλέον  κοµβικά σηµεία της απόφασης

της Ολοµέλειας του ΣτΕ προκειµεν ου για την  οποια καλοπροαίρετη κριτική. 
Θυµίζουν  καταρχ ήν  οτι η αποφαση δεν  απαλλάσσει απο την  υποχ ρέωση υπο-

βολής πόθεν  εσχ ες τους δικαστες εν ώ σηµειών ουν  ότι «ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ
(και όχ ι µόν ο οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί) δεν  υποχ ρεούται ν α
δηλών ει µετρητά και κιν ητά πράγµατα µεγάλης αξίας» -απαν τών τας εµµέσως πλην
σαφώς στον  υπουργό που δήλων ε ότι «όταν  υπάρχ ουν  εξαιρέσεις από τη δήλωση
για αν τικείµεν α η χ ρήµατα σε θυρίδες, φαλκιδεύεται ο ν όµος. Αυτό που ισχ ύει για
όλους, για τον  πολιτικό κόσµο, πρέπει ν α ισχ ύει και για τους δικαστικούς λειτουρ-
γούς».

Η ανακοίνωση εχει ως εξής: 

«Το ∆.Σ. της Έν ωσης ∆ικαστικών  Λειτουργών  του Συµβουλίου της Επικρατείας,
προκειµέν ου ν α διευκολύν ει την  άσκηση καλοπροαίρετης κριτικής στην  2649/2017
απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας σχ ετικά µε το “πόθεν
έσχ ες”, η οποία πρέπει ν α βασίζεται στο αληθές περιεχ όµεν ο της απόφασης και
όχ ι σε αν ακρίβειες, διευκριν ίζει ότι η απόφαση αυτή έκριν ε τα εξής:

1. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί υποχ ρεούν ται ν α υποβάλλουν
δηλώσεις “πόθεν  έσχ ες”.

2. Όλοι οι υπόχ ρεοι (µεταξύ των  οποίων  και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτο-
υργοί) υποχ ρεούν ται ν α υποβάλλουν  ηλεκτρον ικά τις δηλώσεις “πόθεν  έσχ ες”.

3. ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ (και όχ ι µόν ο οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί)
δεν  υποχ ρεούται ν α δηλών ει µετρητά και κιν ητά πράγµατα µεγάλης αξίας.

4. Ο έλεγχ ος των  δηλώσεων  “πόθεν  έσχ ες” δεν  µπορεί ν α αν ατρέχ ει σε χ ρόν ο
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ από την  υποβολή της εκάστοτε δηλώσεως ΓΙΑ
ΚΑΝΕΝΑΝ ΥΠΟΧΡΕΟ (και όχ ι µόν ο για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτο-
υργούς).

5. Οι δηλώσεις “πόθεν  έσχ ες” των  δικαστικών  και εισαγγελικών  λειτουργών  πρέ-
πει ν α ελέγχ ον ται από όργαν ο που αποτελείται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς
λειτουργούς και όχ ι από υπαλλήλους που υπάγον ται στον  εκάστοτε Υπουργό,
ώστε ν α διασφαλίζεται η δικαστική αν εξαρτησία».

απο σελ.3
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1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ  --  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ  ..  ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ..  
ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))


