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της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
διατηρητέων κτιρίων του ∆ήµου Αχαρνών 

Προσλήψεις στους ΟΤΑ: 
Ολοκληρώνεται στις 7 Μαρτίου η προθεσµία υποβολής

αιτήσεων των υποψηφίων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

∆ωρεάν ηλεκτρικό
ρεύµα για τον 
∆ήµο και τα 

ευάλωτα νοικοκυριά 
εξήγγειλε 

ο Χρ. ΠαππούςΗ Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας φιλοξενεί την Κυριακή 11
Μαρτίου 2018 τον Φωτογράφο Μανόλη Κασιµάτη 
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Ελευσίνα: Ολοκληρώθηκε ηΕλευσίνα: Ολοκληρώθηκε η

11η ∆ραστηριότητα η ∆ραστηριότητα 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
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 του Ασπροπύργου»
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Nέο κύκλωµα
διακίνησης
«µαϊµού»

προϊόντων 
εντόπισε το Σ∆ΟΕ στον

Ασπρόπυργο 

ΗΗ  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή  θθέέλλεειι  έένναα  ββιιώώσσιιµµοο  κκααιι  ρρεεααλλιισσττιικκόό
σσχχέέδδιιοο  γγιιαα  τταα  ΒΒίίλλιιαα,,  κκααιι  γγιι’’  ααυυττόό  ππρροοχχώώρρηησσεε  σσττηηνν  
ααπποοδδοοχχήή  όόλλωωνν  ττωωνν  εεννσσττάάσσεεωωνν  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  

«Οι Βιλιώτες ξέρουν τις ανάγκες τους και τον τόπο τους καλύτερα από
όλους» τόνισε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΞΩ

ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
‘Αφαντα τα αντιπληµµυρικά 3,5 µήνες µετά την τραγωδία 

Υποβολή αιτήµατος στους αρµόδιους κρατικούς φορείς για εκπόνηση µελέτης και
εγκατάσταση συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης πληµµύρας από την Περιφέρεια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Nέο κύκλωµα διακίνησης «µαϊµού»
προϊόντων εντόπισε το Σ∆ΟΕ την 1η
Μαρτίου το οποίο θα «έριχνε» στην αγορά

χιλιάδες αποµιµήσεις πολυτελών εταιρειών.
Κλιµάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής
∆ιεύθυνσης Σ∆ΟΕ Αττικής, εντόπισαν σε
αποθηκευτικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του
Ασπροπύργου, όπου και πραγµατοποίησαν έλεγχο.   

Εκεί βρέθηκαν περισσότερα από διακόσια
χαρτοκιβώτια µε αποµιµητικά προϊόντα γνωστών
εταιρειών, κυρίως γυαλιά ηλίου, αθλητικά
υποδήµατα. Κατασχέθηκαν 101.216 γυαλιά ηλίου,
11.832 ζεύγη αθλητικά υποδήµατα, 11.500
πορτοφόλια και 8.800 φουλάρια.   Τα κατασχεθέντα
προϊόντα µεταφέρθηκαν, µε τρία φορτηγά
αυτοκίνητα, σε πιστοποιηµένη επιχείρηση

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τρίτη 6 Μαρτίου 2018  

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρν ών  7,

2105576029

Ελευσίνα 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6, 210-5558491

Μάνδρα
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 56,  210-5555550

Άνω Λιόσια

Ζαλαβρά Ελέν η 
Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

Αχαρν ές
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 41, 2102448787

Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. 
Παπανδρέου Γεωργίου 4  - ∆άσος Χαϊδαρίου,

2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος µε ελάχιστη συννεφιά 

κυρίως  το πρωί
Η θερµοκρασία από 11 έως 21 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ησύχιος, Ησύχης, Ησυχία
Παγκόσµια Ηµέρα ∆ράσης 

των Σιδηροδροµικών

∆εκτές έγιναν και οι 609
ενστάσεις που υπέβαλαν
οι κάτοικοι των Βιλίων

µετά την ανάρτηση του Σχεδίου
Πόλης των Βιλίων. Κατά τη διάρ-
κεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
που έγινε στο ∆ηµαρχείο Βιλίων
την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου
2018 η ∆ηµοτική Αρχή αναγ-
νωρίζει και στηρίζει τις ουσιαστικές
παρατηρήσεις των κατοίκων.
Κοινός στόχος όλων είναι ένα
βιώσιµο σχέδιο πόλης που θα
καλύπτει τις ανάγκες, θα αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες και την οµορφιά του τόπου και θα παρέχει ασφά-
λεια σε όλους τους πολίτες. 

Στο πλαίσιο αυτό η κ. Κριεκούκη τόνισε στην εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πως βασικές
γραµµές του νέου σχεδίου πόλης πρέπει να είναι η διατήρηση της Ιστορικότητας των Βιλίων αλλά και της
ποιότητας του περιβάλλοντος παράλληλα και ταυτόχρονα µε την εξέλιξη της πόλης µε σύγχρονα πρότ-
υπα όπου θα κυριαρχεί η ανθρώπινη κλίµακα και η ασφάλεια. 

Από την προσεκτική εξέταση όλων των ενστάσεων διαπιστώθηκε πως οι αστοχίες της µελέτης δεν
περιορίζονται σε µία µόνο περιοχή αλλά αφορούν το σύνολο του σχεδίου πόλης καταδεικνύοντας την
ακαταλληλότητα της πρότασης του µελετητικού γραφείου, που αρχικά έγινε δεκτή από την επιβλέπουσα
υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής. 

Η ∆ήµαρχος υπογράµµισε πως δεν νοείται ένα εργαλείο της Πολιτείας όπως είναι το Σχέδιο Πόλης να
µην έχει την παραµικρή συναίνεση των πολιτών – αυτό αποδεικνύει η υποβολή 609 ενστάσεων - αναγ-
νωρίζοντας και υπογραµµίζοντας πως οι κάτοικοι των Βιλίων, µέσα από τις εύστοχες παρατηρήσεις τους
δείχνουν πως ξέρουν καλά τον τόπο τους αλλά και το τι είναι καλό για το µέλλον του. 

Έτσι εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής προτάθηκε και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα να
αποδεχθεί το σύνολο των 609 ενστάσεων που υποβλήθηκαν – σύµφωνα µε την εισήγηση και της υπηρ-
εσίας του ∆ήµου - ώστε να προκύψει ένα βιώσιµο και ρεαλιστικό σχέδιο πόλεως. Η απόφαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου, η οποία είναι γνωµοδοτική, θα διαβιβασθεί στην Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής, που
είναι από το νόµο αρµόδια να αποφασίσει τελικά για την τύχη τους. 

ΗΗ  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή  θθέέλλεειι  έένναα  ββιιώώσσιιµµοο  κκααιι  ρρεεααλλιισσττιικκόό
σσχχέέδδιιοο  ππόόλληηςς  γγιιαα  τταα  ΒΒίίλλιιαα,,  κκααιι  γγιι’’  ααυυττόό  ππρροοχχώώρρηησσεε  σσττηηνν

ααπποοδδοοχχήή  όόλλωωνν  ττωωνν  εεννσσττάάσσεεωωνν  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  

«Οι Βιλιώτες ξέρουν τις ανάγκες τους και τον τόπο τους καλύτερα από όλους»
τόνισε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Nέο κύκλωµα διακίνησης «µαϊµού» προϊόντων
εντόπισε το Σ∆ΟΕ σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
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Στάση «θανάτου» ο σταθµός του
Προαστιακού στα Άνω Λιόσια

Αντιµέτωποι µε µια
ακόµα εικόνα
ντροπής και

θλίψης ήρθαν και πάλι οι
επιβάτες του Προαστια-
κού στο σταθµό των Άνω
Λιοσίων, αντικρίζοντας
χθες το µεσηµέρι έναν
νεαρό ναρκοµανή,
πεσµένο στα σκαλιά.

Ο νεαρός ήταν ξαπλω-
µένος στο χώρο κάτω
από τις κυλιόµενες σκά-
λες και σύµφωνα µε
µαρτυρίες ανέπνεε αλλά
είχε σπασµούς. Αµέσως
ειδοποιήθηκε η εταιρία security του Προαστιακού, ο
υπάλληλος της οποίας είπε ότι δε µπορεί να κάνει κάτι
περισσότερο ενώ το θέαµα ήταν ιδιαίτερα λυπηρό.

Καθηµερινά ο χώρος του σταθµού γίνεται τόπος συνάν-
τησης ναρκοµανών από όλη την Αττική που φτάνουν στα
Άνω Λιόσια (όπως και στο ΣΚΑ) από όλες τις περιοχές
της Αττικής, προκειµένου να προµηθευτούν τη δόση
τους.

∆ωρεάν ηλεκτρικό ρεύµα για το ∆ήµο και τα 
ευάλωτα νοικοκυριά εξήγγειλε ο Χρ. Παππούς

«Στρατηγικός στόχ ος του ∆ήµου
Φυλής είν αι η εν εργειακή του αυτοτέ-
λεια, δηλαδή ν α γίν ει εν εργειακά
αυτάρκης. Αυτό σηµαίν ει ότι θα
µηδεν ίσει το εν εργειακό κόστος των
δηµοτικών  εγκαταστάσεων  και του
οδοφωτισµού και θα αποκτήσει τη
δυν ατότητα ν α παρέχ ει δωρεάν  ηλεκ-
τρικό ρεύµα στα ευάλωτα ν οικοκυριά.» 

Τα παραπάν ω δήλωσε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, κατά τη συν εδρίαση της
Παρασκευής 2 Μαρτίου 2018, ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Εξειδικεύον τας τη στρατηγική του
∆ήµου, ο ∆ήµαρχ ος εξήγησε ότι εν αρ-
µον ίζεται µε τις κατευθύν σεις του προγράµµατος
ΗΛΙΟΣ που έχ ει εγκριθεί από την  Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή Εν έργειας και περιλαµβάν ει σειρά δράσεων , όπως
τα έργα εξοικον όµησης εν έργειας στις τρεις δηµοτικές
εν ότητες Φυλής, Άν ω Λιοσίων  και Ζεφυρίου και την
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών  και αν εµογεν ν ητριών  στη
Χωµατερή. 

«Ήδη στη Φυλή έχ ει αν αδειχ θεί εργολάβος για το
έργο της εν εργειακής αν αβάθµισης που περιλαµβάν ει
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών  και αν τλιών  θερµότητας
στα δηµοτικά κτίρια και λαµπτήρων  led στα δηµοτικά
κτίρια και στον  οδοφωτισµό. Αυτό σηµαίν ει ότι η ∆ηµο-
τική Εν ότητα Φυλής δεν  θα πληρών ει ∆ΕΗ και πετρέ-
λαιο για τον  κλιµατισµό των  κτιρίων  αλλά και για τον
οδοφωτισµό. 

Παράλληλα βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συν έδριο, όπου
σύν τοµα ολοκληρών εται ο έλεγχ ος, η προγραµµατική
σύµβαση για την  εν εργειακή αν αβάθµιση των  ∆ηµο-
τικών  Εν οτήτων  Άν ω Λιοσίων  και Ζεφυρίου.

Εξάλλου, µε το ν όµο που ψήφισε πρόσφατα ο Υπο-
υργός Γιώργος Σταθάκης µας δίν εται η δυν ατότητα ν α
γίν ουµε ως ∆ήµος εν εργειακή κοιν ότητα, δηλαδή ν α
αξιοποιούµε οι ίδιοι το ρεύµα που θα παράγουµε από τα
φωτοβολταϊκά και τις αν εµογεν ν ήτριες που θα τοποθ-
ετηθούν  στη Χωµατερή. Το παραγόµεν ο ηλεκτρικό
ρεύµα θα χ ρησιµοποιηθεί για ν α καλύψει τις εν εργειακές
αν άγκες του ∆ήµου, ο οποίος πληρών ει έν α µεγάλο
ποσόν  στη ∆ΕΗ, αλλά και για τις αν άγκες των  ευάλω-
των  ν οικοκυριών  του ∆ήµου, δηλαδή των  ν οικοκυριών
που απειλούν ται µε εν εργειακό αποκλεισµό», τόν ισε
χ αρακτηριστικά.

Κλείν ον τας αν έφερε ότι χ άρη σε αυτές τις πρωτο-
βουλίες ο ∆ήµος επιλέχ θηκε από το Κέν τρο Αν αν εώσι-
µων  Πηγών  και Εξοικον όµησης Εν έργειας (ΚΑΠΕ), τον
αρµόδιο κρατικό φορέα σε θέµατα αν αν εώσιµων  πηγών
εν έργειας, για ν α συν εργαστεί µαζί του, ώστε ν α απο-
τελέσει ∆ήµο πρότυπο σε όλη την  Ελλάδα, αλλά και
στην  Ευρώπη. 

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
‘Αφαντα τα αντιπληµµυρικά 3,5 µήνες

µετά την τραγωδία 

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη και
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλούν όλους τους πολίτες της
Μάνδρας, των Ερυθρών, των Βιλίων και της Οινόης να
συµµετάσχουν στην συγκέντρωση διαµαρτυρίας την
Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 στις 11 το πρωί στα γραφεία της
Αντιπεριφέρειας στην Ελευσίνα.

Αγωνιζόµαστε
Για να αρχίσουν άµεσα τα αντιπληµµυρικά έργα στην

Μάνδρα από την, κατά το νόµο αρµόδια, Περιφέρεια
Αττικής, και να µην ξαναβρεθούµε στην ίδια θέση.

Για να µην ζούµε καθηµερινά µε τον φόβο και την
ανασφάλεια

Για να αρχίσει άµεσα η ανακατασκευή της Παλαιάς
Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών που έχει κόψει στα δύο
τον ∆ήµο µας και δυσχεραίνει τις µετακινήσεις των
συµπολιτών µας και των επισκεπτών.

Για να αποτρέψουµε την λειτουργία της µονάδας ιχθ-
υοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερµενό που θα καταστρέψει
το φυσικό περιβάλλον και την µοναδική καθαρή θάλασ-
σα της περιοχής.

Όλοι µαζί θα δώσουµε το παρόν και θα βροντοφωνά-
ξουµε

«ΟΧΙ» στην αδιαφορία - «ΟΧΙ» στην υποβάθµιση της
ζωής µας

Όλοι ενωµένοι θα στείλουµε το µήνυµα σε κάθε
κατεύθυνση και θα παλέψουµε για να µην επιτρέψουµε
σε κανέναν να παίξει µε τις ζωές µας, την ασφάλεια µας
και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι αγώνες που χάνονται είναι οι αγώνες που δεν
δίνονται, γι’ αυτό αυτή τη φορά είµαστε αποφασισµένοι
να διεκδικήσουµε και να κερδίσουµε τα δίκαια µας.

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΚΚαασσσσααββοούύ  µµεε  ττοο  µµέέλλοοςς  ττοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροο  ΒΒηησσσσααρράάκκηη

Στόχος να καθορίσουν θέµατα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς
και διατηρητέων κτιρίων του ∆ήµου Αχαρνών 

Μ
ε το µέλος του Κεν τρικού Συµβουλίου Αρχ ιτεκτον ικής (ΚΕ.Σ.Α.) και κάτοικο του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Αλέ-
ξαν δρο Βησσαράκη, συν αν τήθηκε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός. Κατά τη συν άν τηση
συζητήθηκαν  οι αρµοδιότητες Κεν τρικού Συµβουλίου Αρχ ιτεκτον ικής και πως αυτές δύν αται ν α καθο-

ρίσουν  θέµατα προστασία της αρχ ιτεκτον ικής πολιτιστικής κληρον οµιάς διατηρητέων  κτιρίων  του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών . 

Το Κεν τρικό Συµβούλιο Αρχ ιτεκτον ικής (ΚΕ.Σ.Α.), είν αι 9µελές και έχ ει συσταθεί µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλον τος και Εν έργειας (ΦΕΚ 663/15.9.2015), εν ώ ο συν τοπίτης µας Αρχ ιτέκτον ας Μηχ αν ικός κ. Αλέξαν -
δρος Βησσαράκης συµµετέχ ει στο συµβούλιο ως εκπρόσωπος του Τεχ ν ικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός εξέφρασε την  πεποίθησή του ότι ο κ. Αλέξαν δρος Βησσαράκης
µε τη επιστηµον ική του επάρκεια και την  αγάπη του για τον  ∆ήµο Αχαρν ών , θα βοηθήσει στην  αν άδειξη και
προώθηση των  θεµάτων  του ∆ήµου Αχ αρν ών  και από την  ν ευραλγική θέση την  οποία κατέχ ει στο Κεν τρικό
Συµβούλιο Αρχ ιτεκτον ικής (ΚΕ.Σ.Α.). 

Ο Αρχ ιτέκτον ας Μηχ αν ικός κ. Αλέξαν δρος Βησσαράκης αν αφέρθηκε στις κοιν ές αν ησυχ ίες του µε τον  ∆ήµα-
ρχ ο Αχ αρν ών , για τη πολεοδοµική πρόοδο και βελτίωση του ∆ήµου Αχ αρν ών , καθώς και ότι θα στηρίξει µε κάθε
πρόσφορο µέσο τα ζητήµατα του ∆ήµου Αχ αρν ών , που σχ ετίζον ται µε το επιστηµον ικό του πεδίο και τον
θεσµικό του ρόλο.
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ΣτΕ: Οι σύζυγοι µπορούν να 
υποβάλλουν ξεχωριστές 
φορολογικές δηλώσεις
Οι σύζυγοι µπορούν από εδώ και στο εξής να υποβάλ-

λουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις εισοδήµατος και να
εκδίδονται χωριστά εκκαθαριστικά σηµειώµατα, σύµφωνα
µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, το Β΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας, µε πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και
εισηγήτρια την πάρεδρο Κωνσταντία Λαζαράκη, στην υπ΄

αριθµ. 330/2018 απόφασή του επισηµαίνει ότι
«δεν συντρέχει λόγος, και µάλιστα προφανής
λόγος δηµοσίου συµφέροντος, που να δικαιολογεί
την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης
φόρου εισοδήµατος των συζύγων».

Επιπλέον, οι σύµβουλοι Επικρατείας επι-
σηµαίνουν ότι «η διάταξη του άρθρου 67 παράγρ-
αφος 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(Κ∆Ε) ερµηνευµένη υπό το φως των διατάξεων
των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 2 και 5, 5 παρ. 1
και 25 παρ. 1 Συντάγµατος και τα άρθρα 8 και 14
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθ-
ρώπου, έχει την έννοια ότι ο σύζυγος υποβάλλει
κατ’ αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδηµα της
συζύγου του εφόσον αµφότεροι οι σύζυγοι συναι-
νούν, συναίνεση η οποία µπορεί να αποτυπώνεται

και στην υποβολή της κοινής δήλωσης, ενώ στην αντίθετη
περίπτωση, όταν δηλαδή διατυπώνεται ρητώς η έλλειψη
τέτοιας συναίνεσης από έναν έστω από τους συζύγους, οι
σύζυγοι διατηρούν το δικαίωµά τους να υποβάλουν αυτο-
τελώς δήλωση φόρου περί εισοδήµατός τους».

Οι σύµβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιµο τον
ισχυρισµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ότι η αντιµετώπιση
χωριστής δήλωσης από τους συζύγους επιφέρει αύξηση
του αριθµού των δηλώσεων, καθυστέρηση στην εκκαθ-
άριση, σύνταξη διπλών χρηµατικών καταλογισµών κ.λπ.
Ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε, καθώς «έχουν
εκλείψει προ πολλού» οι συγκεκριµένοι ισχυρισµοί, εν
όψει «της αλµατώδους προόδου της τεχνολογίας», αλλά

και από την υποβολή (το 2001) της ηλεκτρονικής υποβο-
λής δηλώσεων φόρου εισοδήµατος.

Η υποβολή κοινής δήλωσης των συζύγων µπορεί µεν
να διευκολύνει το ∆ηµόσιο ως προς τη φορολογία των
εγγάµων, αλλά το εισόδηµα των συζύγων µπορεί να
προκύπτει από το άθροισµα των αυτοτελών δηλώσεων,
αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.

Επίσης, οι σύµβουλοι προέβλεψαν και τις περιπτώσεις
διαζυγίων και πτωχεύσεως ενός εκ των συζύγων. Αναφ-
έρουν ότι είναι αυτονόητο εκ των πραγµάτων ότι εκλείπει
η συναίνεση για ανεξάρτητη υποβολή φορολογικής δήλω-
σης σε περιπτώσεις διακοπής της έγγαµης συµβίωσης
και στις περιπτώσεις πτώχευσης ενός εκ των δύο
συζύγων, καθώς στην τελευταία περίπτωση υπόχρεος
προς υποβολή δήλωσης είναι ο σύνδικος ή ο δικαστικός
συµπαραστάτης. 

Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο της Επικρατείας απασχόλ-
ησε περίπτωση δικαστικού λειτουργού, ο οποίος αφού
κατέθεσε ηλεκτρονικά κοινή µε τη σύζυγό του δήλωση
εισοδήµατος για το περασµένο έτος, υπέβαλε στη ∆ΟΥ
στην οποία υπάγεται δήλωση µε την οποία υποστήριζε
ότι είναι αντισυνταγµατική και αντίθετη στην ΕΣ∆Α η σχε-
τική διάταξη (άρθρο 67 παρ. 4) του ΚΦΕ, η οποία τον
υποχρεώνει στη φορολογική του δήλωση να περιλάβει τα
εισοδήµατα της συζύγου του. Παράλληλα, ζήτησε να του
επιτραπεί να υποβάλλει ανεξάρτητες φορολογικές
δηλώσεις. Ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ δεν απάντησε ποτέ
στο αίτηµα κι έτσι ο δικαστικός λειτουργός προσέφυγε στο
ΣτΕ.

Kαταδίωξη στην εθνική οδό: 
ΝΝεεκκρρόόςς  οοδδηηγγόόςς  πποουυ  
κκιιννοούύνντταανν  ααννάάπποοδδαα
Kινηµατογραφική καταδίωξη µε ένα νεκρό

σηµειώθηκε χθες το πρωί στην εθνική οδό
Αθηνών – Λαµίας.

∆ύο περιπολικά, µε τη βοήθεια ενός
φορτηγού, προσπάθησαν να σταµατήσουν τον
οδηγό ενός αυτοκινήτου που κινoύνταν στο
αντίθετο ρεύµα µε κατεύθυνση προς Aθήνα.

Σύµφωνα µε τον ιστότοπο lamiareport.gr, στο
ύψος των Θερµοπυλών ο καταδιωκόµενος
οδηγός σταµάτησε για λίγο και όλα έδειχναν ότι
η καταδίωξη τελειώνει, άλλα όταν πλησίασαν
τα περιπολικά, εκείνος έφυγε και πάλι.

Ακολούθησε για πολλά χιλιόµετρα
καταδίωξη, και τελικά πριν τα διόδια της
Τραγάνας οι αστυνοµικοί έκλεισαν το δρόµο µε
περιπολικά και φορτηγό.

Στο ύψος των διοδίων της Τραγάνας ο
οδηγός, αντί να σταµατήσει στις µπάρες,
εµβόλισε τα περιπολικά και το φορτηγό µε
αποτέλεσµα να σκοτωθεί, και να τραυµατιστεί
ο οδηγός του φορτηγού.

Κόρινθος: Ανήλικος σε σπείρα
που έκανε ληστείες και κλοπές

Τ
ις τελευταίες 20 ηµέρες είχ ε γίν ει φόβος και
τρόµος στις περιοχ ές τη Κοριν θίας µια τριµελής
σπείρα κακοποιών , στην  οποία συµµετείχ ε και

έν ας αν ήλικος. Στο διάστηµα της δράσης της,
κατέγραψε δύο ληστείες και πέν τε κλοπές σε σπίτια
και χ ωράφια.

Το µεσηµέρι της περασµέν ης Παρασκευής, τα µέλη
της -ο αν ήλικος, έν ας 38χ ρον ος και έν ας 42χ ρον ος-
ακιν ητοποίησαν  µια 55χ ρον η γυν αίκα
γρον θοκοπών τας την  σε τοπική κοιν ότητα του ∆ήµου
Κοριν θίων  και άρπαξαν  την  τσάν τα της που περιείχ ε
έν α κιν ητό και προσωπικά της έγγραφα. Αµέσως µετά,
τράπηκαν  σε φυγή αλλά εν τοπίστηκαν  µε
οργαν ωµέν η επιχ είρηση της Ασφαλείας Κορίν θου και
της Ο.Π.Κ.Ε. και συν ελήφθησαν  στα Εξαµίλια.

Στην  προαν άκριση που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε
ότι από τις 14 Φεβρουαρίου και µετά είχ αν  αρπάξει
πάλι µε τη χ ρήση βίας την  τσάν τα µιας 35χ ρον ης που
περιείχ ε χ ρήµατα και κιν ητό στην  Κόριν θο και είχ αν
κλέψει πλήθος µεταλλικά αν τικείµεν α, γεωργικά
εργαλεία και άλλα είδη από πέν τε σπίτια και
αγροτεµάχ ια σε τοπική κοιν ότητα του ∆ήµου
Λουτρακίου– Περαχ ώρας– Αγίων  Θεοδώρων .

Στο σπίτι του αν ήλικου, βρέθηκαν  µικροποσότητα
ηρωίν ης και 11 ν αρκωτικά χ άπια, εν ώ κατασχ έθηκε
και έν α όχ ηµα που χ ρησιµοποιούσαν  οι δράστες οι
οποίοι παραπέµφθηκαν  στον  εισαγγελέα Πρωτοδικών
Κορίν θου που άσκησε σε βάρος τους δίωξη για
ληστεία, κλοπή και παράβαση της ν οµοθεσίας για τα
ν αρκωτικά κατά περίπτωση. Η έρευν α συν εχ ίζεται για
την  εξιχ ν ίαση και άλλων  κλοπών  ή ληστειών .

Σύσκεψη µεταξύ της δηµοτικής
αρχής Ελευσίνας, επαγγελµατιών
και κατοίκων πέριξ της πλατείας

πλατείας Ηρώων.

Σ
ύµφων α µε εν ηµέρωση του ∆ηµάρχ ου Ελευ-
σίν ας,Γ. Τσουκαλά την  Παρασκευή 2/3/18 ,
έγιν ε η πρώτη σύσκεψη στην  αίθουσα του

δηµοτικού συµβουλίου µεταξύ της δηµοτικής αρχ ής,
επαγγελµατιών  και κατοίκων  πέριξ της πλατείας καθώς
και του αν άδοχ ου της αν ακατασκευής της πλατείας
Ηρώων . Στόχ ος της συζήτησης αλλά και των  επόµε-
ν ων  που θα οργαν ωθούν  είν αι ν α γίν ει το εργο γρήγο-
ρα, απρόσκοπτα και συν αιν ετικά.

Οι δεντροφυτεύσεις συνεχίζονται 

Στο µεταξύ οι δεν δροφυτεύσεις στον  ∆ήµο Ελευ-
σίαν ς συν εχ ίζον ται . Για τον  σκοπό αυτό προετοι-
µασίες πραγµατοποιήθηκαν  στην  πλατεία επί της οδού
Αθαν ασίου ∆ιάκου στο Τσακάλι της δηµοτικής εν ότητας
Μαγούλας. Πραγµατοποιήθηκε καθαρισµός των  χ ώρων ,
αν οίχ τηκαν  λάκοι φύτευσης , κόπηκαν  και αποµα-
κρύν θηκαν  ξερά χ όρτα .
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Εντός του ερχόµενου εξαµήνου αναµένεται να
εκδοθεί η απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του
Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά µε την

ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης που απελευθερώνει
την λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές σε ορι-
σµένες τουριστικές περιοχές για την περίοδο Μαΐου -
Οκτωβρίου, σύµφωνα µε την ΕΣΕΕ.

Αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής, σε ενηµερωτικό
σηµείωµα της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και
Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ) σχετικά µε την αίτηση που
κατέθεσε από κοινού µε την ΓΣΕΒΕΕ και άλλους φορείς
της αγοράς και της εργασίας µε σκοπό την ακύρωση της
Υπουργικής Απόφασης:

Στις, 28 Φεβρουαρίου 2018, εκδικάστηκε από το ∆΄
Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, η αίτηση της
ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και άλλων φορέων της αγοράς και της
εργασίας µε σκοπό την ακύρωση της Υπουργικής Απόφ-
ασης που απελευθερώνει την λειτουργία των καταστηµά-
των τις Κυριακές σε ορισµένες τουριστικές περιοχές για
την περίοδο Μαΐου - Οκτωβρίου.

Η κύρια επιχειρηµατολογία της ΕΣΕΕ στο Ανώτατο
∆ικαστήριο είναι ότι η νοµοθετική παρέµβαση της
Κυβέρνησης έρχεται σε αντίθεση µε την πρόσφατη
απόφαση 100/2017 της Ολοµέλειας του ΣτΕ, το οποίο,
µεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι η Κυριακάτικη αργία απο-
τελεί απαραβίαστο και αναντικατάστατο δικαίωµα των

εργαζοµένων και των επαγγελµατιών που σχετίζεται όχι
µόνο µε την ανάγκη ανάπαυσης, αλλά συνολικά µε την
διαφύλαξη και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και
της δυνατότητας οργάνωσης της προσωπικής και οικογε-
νειακής ζωής.

Το προφανές είναι ότι θέλουµε να διαφυλάξουµε τον
χαρακτήρα που έχει προσδώσει στην Κυριακή το ίδιο το
ΣτΕ, ως µία «ξεχωριστή ηµέρα», η οποία δεν εξοµοιώνε-
ται ποτέ µε οποιαδήποτε άλλη µέρα κλείσει το κατάστηµά
του ο επιχειρηµατίας ή δοθεί το ρεπό στον εργαζόµενο.

Η υπερασπιστική γραµµή του ∆ηµοσίου περιορίστηκε
στο ότι το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές στις
συγκεκριµένες περιοχές εµπίπτει στις εξαιρέσεις της
απόφασης 100/2017, που επιτάσσονται από λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, το ∆ικαστήριο προβ-
ληµατίστηκε εάν θα πρέπει να συνεκδικαστεί η αίτηση
της ΕΣΕΕ και των λοιπών φορέων µε την αίτηση
ακυρώσεως της ίδιας Υπουργικής Απόφασης από την
McArthurGlenn, η οποία ζητάει, στην βάση της ίσης
µεταχείρισης, την επέκταση της οριζόµενης γύρω από το
αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» περιοχής, ώστε να περιλαµ-
βάνει και το εκπτωτικό χωριό της στο Πικέρµι.

∆εδοµένης της κατεύθυνσης που παίρνει η νοµική
βάση της υπόθεσης, δηλαδή εάν το άνοιγµα στις συγκε-

κριµένες περιοχές επιτάσσεται από λόγους δηµοσίου
συµφέροντος ή όχι, θεωρούµε ότι η αίτηση της
McArthurGlenn δεν έχει πολλή τύχη, καθότι το περιεχό-
µενο του δηµοσίου συµφέροντος σε αντίστοιχες περι-
πτώσεις οριοθετείται καταρχήν από το υπουργείο Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης και όχι από κάποια ιδιωτική πρωτο-
βουλία.

Περαιτέρω, διατυπώθηκε προβληµατισµός για το έννο-
µο συµφέρον της McArthurGlenn, δεδοµένου ότι στην
πράξη η ίδια δεν αποτελεί «εµπορική» επιχείρηση αλλά
ιδιοκτήτη χώρων τους οποίους ενοικιάζει σε εµπορικές
επιχειρήσεις.

Η απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του ΣτΕ αναµένεται να
εκδοθεί εντός του ερχόµενου εξαµήνου.

Ανταποκρινόµενος ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης στο
αίτηµα των ∆ηµάρχων, στην

ανοιχτή συζήτηση που είχε πρόσφατα
µαζί τους µε πρωτοβουλία του ∆.Σ. της
Π.Ε.∆.Α., επανέφερε το πλαίσιο λειτο-
υργίας των Σχολικών Επιτροπών που
ίσχυε από το 2011 και µε ειδική ρύθµιση
που υιοθετεί την πρόταση των
∆ηµάρχων Αττικής και θα ισχύσει από το
2019 και µετά, επιλύονται τα προβλήµατα
που προέκυπταν κατά τη διαδικασία συγκρ-
ότησης των ∆.Σ. των Σχολικών Επιτροπών.

Η θετική ανταπόκριση του υπουργού
Εσωτερικών προς ένα από τα βασικά αιτή-
µατα που τέθηκαν υπόψη του κατά τη
συζήτηση στην πρόσφατη συνεδρίαση της
Π.Ε.∆.Α. όχι µόνο επιβεβαιώνει τη χρη-
σιµότητα που έχουν πρωτοβουλίες µε
επίκεντρο τον ανοιχτό και αφιλτράριστο
διάλογο, καθιστά και επιτακτική την ανάγκη
να συνεχιστούν οι συναντήσεις αυτοδιοικ-
ητικών και εκπροσώπων της κεντρικής
διοίκησης µε µοναδικό ζητούµενο τη
συνεχή διαβούλευση για ό,τι επιβαρύνει και
επιβραδύνει τη λειτουργία των ∆ήµων.

Αντίθετα, ένα άλλο αίτηµα υποστηριζόµε-
νο από την συντριπτική πλειοψηφία των
αυτοδιοικητικών, αιρετών και εργαζοµένων,
"σκόνταψε" στην πεισµατική άρνηση του
υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµά-
των, κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Συγκεκριµένα, αρνείται το δικαίωµα
στους γονείς να επιλέγουν οι ίδιοι την
ένταξη των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο ή 

στον παιδικό σταθµό, εµµένοντας στην
απόφαση του για υποχρεωτική φοίτηση
των τετράχρονων παιδιών στο νηπιαγωγείο.

Η εµµονή του αυτή σε ένα ζήτηµα ιδιαίτε-
ρης ευαισθησίας, συνιστά περιφρόνηση
προς την άποψη που επιχειρηµατολογεί
υπέρ της ελεύθερης επιλογής και η οποία
υποστηρίζεται από την συντριπτική πλειοψ-
ηφία της αυτοδιοίκησης.

Έστω και την τελευταία στιγµή, η
Π.Ε.∆.Α. τον καλεί να αναθεωρήσει τις από-
ψεις του, να σεβαστεί το αναφαίρετο
δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής και να
εγκαταλείψει εµµονές και νοοτροπίες που
φαλκιδεύουν το πνεύµα και την ουσία της
δηµοκρατίας.

Η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής,
καλεί τα µέλη της να συµµετάσχουν στην
συγκέντρωση διαµαρτυρίας που έχει προ-
γραµµατιστεί από την ΚΕ∆Ε και την ΠΟΕ-
ΟΤΑ για τη ∆ευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018
έξω από τη Βουλή µε αίτηµα την ανάκληση
της απόφασης του υπουργού Παιδείας για
υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων
παιδιών στο νηπιαγωγείο.

ΣτΕ: Τους επόµενους µήνες η απόφαση για την 
λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές

ΠΕ∆Α: ∆ικαίωση των ∆ηµάρχων της 
Αττικής για τις Σχολικές Επιτροπές

Ο
λοκληρώνεται στις 7 Μαρτίου η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
των υποψηφίων ∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης στην προκήρυξη 3Κ/2018 του
ΑΣΕΠ για τις 8.166 θέσεις τακτικού προσωπι-
κού και προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου σε ανταποδο-
τικές υπηρεσίες των δήµων, Συνδέσµους και
ΝΠ∆∆ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώσουν και
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµε-
τοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά µέσω του δια-
δικτυακού τόπου του(www.asep.gr - Πολίτες
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη
(Παράρτηµα ΣΤ'), καθώς και τα σχετικά εγχει-
ρίδια που έχουν αναρτηθεί.

Η συµµετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκ-
ληρώνεται µε την αποστολή της υπογεγραµ-
µένης εκτυπωµένης µορφής τής ηλεκτρονικής
αίτησης των υποψηφίων, µε τα απαιτούµενα,
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ,
µέχρι και τη ∆ευτέρα 12 Μαρτίου, ταχυδροµι-
κά µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
ΤΘ 14308
Αθήνα ΤΚ 11510
Κατηγορία ∆Ε
Χρήσιµες πληροφορίες για τη συµπλήρωση

της ηλεκτρονικής αίτησης
Στην ηλεκτρονική αίτηση µπορούν οι υπο-

ψήφιοι όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε,
ΥΕ) να δηλώσουν έως 120 προτιµήσεις.

Σε περίπτωση που υποψήφιος των κατηγο-

ριών ∆Ε, ΥΕ, επιθυµεί να δηλώσει πάνω από
120 προτιµήσεις (κωδικοί θέσεων), επιλέγει το
αρχείο Preferences.pdf, το οποίο είναι διαθέσι-
µο και στην ηλεκτρονική αίτηση. (∆είτε σχετι-
κές οδηγίες).

Σε κάθε επιδιωκόµενη θέση είναι υποχρεωτι-
κή η συµπλήρωση των µοριοδοτούµενων
κριτηρίων (ανάλογα µε την κατηγορία ΠΕ, ΤΕ,
∆Ε, ΥΕ ο αριθµός µηνών εµπειρίας ειδικής και
συνολικής, εντοπιότητα, µεταπτυχιακοί και
διδακτορικού τίτλοι, δεύτερος τίτλος σπου-
δών), προκειµένου οι υποψήφιοι να µοριοδοτ-
ηθούν για αυτά τα κριτήρια.

Στην ηλεκτρονική αίτηση (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ)
τα αναλυτικά στοιχεία της εργασιακής εµπει-
ρίας (εργοδότης, αντικείµενο απασχόλησης,
ασφαλιστικός φορέας) δεν µεταφέρονται από
την καρτέλα του Μητρώου, αλλά
συµπληρώνονται στην Αίτηση-Υπεύθυνη
∆ήλωση Εργασιακής Εµπειρίας που είναι διαθ-
έσιµη και στο πεδίο «Εργασιακή Εµπειρία» της
ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης µπορούν να συµµετέχουν ταυ-
τόχρονα και για τις θέσεις ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µε κωδικό τίτλου 705 και 714 (β'
Επικουρικός Πίνακας), µε την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. 

Σε αυτήν την περίπτωση θα υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεω-
τικής Εκπαίδευσης, στην οποία έχουν τη
δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της
κατηγορίας ∆Ε. Οι εν λόγω υποψήφιοι δεν
συµπληρώνουν αίτηση της κατηγορίας ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Προσλήψεις στους ΟΤΑ: Ολοκληρώνεται στις 7 Μαρτίου
η προθεσµία υποβολής αιτήσεων 

των υποψηφίων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης



ΘΘαα  ααλλλληηλλεεππιιδδρροούύνν  ππλλέέοονν  οοιι  σσχχοολλιικκέέςς  ββιιλλιιοοθθήήκκεεςς
µε τη λειτουργία Συστήµατος ∆ικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Μ
ε σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κώστα Γαβρόγ-
λου, ορίστηκε η ανάπτυξη ενός Συστήµατος

∆ικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών, ανοίγοντας έτσι τον
δρόµο για µία νέα δυνατότητα, αυτή της αλληλεπίδρ-
ασης µεταξύ των σχολικών βιβλιοθηκών.

Έτσι, οι σχολικές βιβλιοθήκες, αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που παρέχουν οι νέες Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας και το διαδίκτυο, θα
µπορούν να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην
δηµόσια εκπαίδευση, καθώς δύνανται να ενταχθούν
σε ευρύτερα ∆ίκτυα Βιβλιοθηκών, να συνδεθούν µε
τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, καθώς και µε τις Ακαδηµαϊκές και ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες.
Η ανάπτυξη αυτού του Συστήµατος ∆ικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών θα ξεκινήσει από τις ήδη υπάρχου-
σες και λειτουργούσες σχολικές βιβλιοθήκες που φιλοξενούνται σε αυτόνοµο χώρο µέσα στα σχολεία
και διαθέτουν εµπλουτισµένη συλλογή τεκµηρίων. Σηµειώνεται, τέλος, ότι η Απόφαση βασίστηκε στην
ενεργοποίηση του νόµου 1566/85 (άρθρο 43), ου προέβλεπε την ίδρυση/λειτουργία Σχολικών βιβ-
λιοθηκών στην Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

6-θριάσιο Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 

∆ιακοπή νερού για
σήµερα 

Τρίτη στη Ζωφριά  
Ο ∆ήµος Φυλής ενηµερώνει ότι

την  Τρίτη 6 Μαρτίου, θα υπάρξει
διακοπή της υδροδότησης στην
Ζωφριά 2 από τις 08.00 π.µ. έως

03.00 µ.µ. λόγω εργασιών επισκε-
υής του πυροσβεστικού κρουνού

στο Βορεινό.  
Παρακαλούνται οι κάτοικοι από

την περιοχή του Αγίου Γεωργίου
έως και το στρατόπεδο της ΜΑΚ να

συγκεντρώσουν τις απαραίτητες
ποσότητες νερού που θα χρεια-

στούν κατά το χρονικό διάστηµα
που θα διακοπεί η υδροδότηση.

ΗΗ ∆ιεύθυνση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτι-
στικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαϊδαρίου
και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών σας

προσκαλούν σε ένα αφιέρωµα στον Κώστα Βάρ-
ναλη, την Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018 στις 19:30 στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου. 

Θα πραγµατοποιηθεί οµιλία του ποιητή και πεζο-
γράφου Σπύρου Αυλωνίτη και απαγγελία της 

φιλολόγου και ποιήτριας Μάρθας Παπα-
δοπούλου. Στη µουσική επιµέλεια ο µου-
σικοπαιδαγωγός Στέφανος Γεωργιάδης.

Ο Κώστας Βάρναλης ήταν λογοτέχνης,
ποιητής και δηµοσιογράφος µε ένα
πολύπλευρο έργο που το 1959 τιµήθηκε
µε το Βραβείο Ειρήνης Λένιν. 

Ο Βάρναλης ήταν κοµµουνιστής, µέλος
του ΚΚΕ, µε συµµετοχή στους λαϊκούς
αγώνες της εργατικής τάξης, δράση για
την οποία εξορίστηκε το 1935. 

Το έργο του έχει συνδεθεί άµεσα µε την
πορεία του ΚΚΕ και του διεθνούς κοµµου-
νιστικού κινήµατος. Όταν ο ποιητής έφευ-
γε από την ζωή τον ∆εκέµβρη 1974, η ΚΕ
του ΚΚΕ τον αποχαιρετούσε απο-
καλώντας τον Ποιητή του Λαού.

Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών ιδρύθη-
κε το 1934 και εκπροσωπεί επαγγελµατίες

συγγραφείς, µε σκοπό την παραγωγή πνευµατικού
και πολιτιστικού έργου και τον αγώνα για τα
δικαιώµατα των Ελλήνων λογοτεχνών. Μέλη της
υπήρξαν µερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα των
ελληνικών γραµµάτων ενώ Πρόεδροι της διατέλε-
σαν - µεταξύ άλλων - ο Γρηγόρης Ξενόπουλος, ο
Νίκος Καζαντζάκης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο
Μιλτιάδης Μαλακάσης και ο Νίκος Βέης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου

Από το ρήγµα της
Πάρνηθας 

προήλθε ο σεισµός 
στην Αττική

Σύµφων α µε το Γεωδυν αµικό Ιν στιτούτο της Αθήν ας
η σεισµική δόν ηση που σηµειώθηκε στην  Αττική ο
µεσηµέρι προέρχ εται από το ρήγµα της Πάρν ηθας που
είχ ε δώσει τον  φον ικό σεισµό των  5,9 ρίχ τερ, το
1999.
Η σεισµική δόν ηση ήταν  2,8 Ρίχ τερ σηµειώθηκε το

µεσηµέρι της Κυριακής στις 16.43 στην  Αττική.
Σύµφων α µε την  πρώτη εκτίµηση από την  αυτόµατη
λύση του Γεωδυν αµικού Ιν στιτούτου του Αστεροσκο-
πείου της Αθήν ας, ο σεισµός σηµειώθηκε 13 χ ιλιόµε-
τρα βόρεια βορειοαν ατολικά της Αθήν ας. Το εστιακό
του βάθος ήταν  µόλις 5 χ ιλιόµετρα.

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΩΩΝΝ
ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ

ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ
ΦΦΟΟΡΡΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ

ΠΠΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΞΞ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ 
διοργαν ών ει επίκαιρο σεµιν άριο µε θέµα : 

“ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟ
Ν.4488/13-09-2017”

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :
-ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
-ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΟΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΚ

ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

-ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι :
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ , Οικονοµολόγος,
Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Σύµβουλος επιχειρή-

σεων σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας & ανθ-
ρώπινου δυναµικού, Εισηγητής, Συγγραφέας.

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την
∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 και ώρα 12:00

στο Αµφιθέατρο του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ , 

Τραπεζούντος και ∆ιγενή Ακρίτα , Ελευσίνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 –
2105549191 

FAX  : 2105580000 EMAIL :
mouzacas@otenet.gr.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 30 ,00 ευρώ 
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ .

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ



Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 θριάσιο-7  

Πασχαλινό bazaar
 διοργανώνουν 

τα «Φαντάσµατα
 του Ασπροπύργου»

Τα  «Τα Φαντάσµατα του Ασπροπύργου»
µας καλούν να στηρίξουµε την προσπάθ-
εια και τον αγώνα που δίνουν καθηµερινά,

µέσα απο το πασχαλινό bazaar που διοργανώνουν.
Η φιλοζωική οµάδα «Τα Φαντάσµατα του Ασπρ-

όπυργου» δηµιουργήθηκε το Φεβρουάριο του
2012 µε σκοπό την περίθαλψη, προστασία και
φροντίδα των αδέσποτων ζώων της περιοχής του
Ασπρόπυργου. 

Όλα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής του
Ασπροπύργου δηµοσίευσαν στο διαδίκτυο φωτο-
γραφίες από αδέσποτα ζώα και έκαναν έκκληση
βοήθειας για τα ζώα της περιοχής, τα οποία ζούσαν
σε άθλιες συνθήκες στους δρόµους, σε χωµατερές,
σε καταυλισµούς κ.α. 

Η πρώτη εξόρµηση πραγµατοποιήθηκε το Σάβ-
βατο της 11ης Φεβρουαρίου του 2012, και εκτότε
εθελοντές της οµάδας βρίσκονται κάθε Σάββατο
στον Ασπρόπυργο, µε µοναδικό σκοπό τον έλεγχο,
τη σίτιση, την περίθαλψη και θεραπεία των αδέ-
σποτων ζώων που είχαν την ατυχία να γεννηθούν
ή να εγκαταλειφθούν στην περιοχή και µε µονα-
δικό στόχο να σώσουν όσα περισσότερα ζώα γίνε-
ται.

Πασχαλινό bazaar στις 23-24-25 Μαρτίου
«Σας περιµένουµε όλους σε µια γιορτή αλληλεγ-

γύης και αγάπης για τις αδέσποτες ψυχές του
Ασπρόπυργου. Γιατί, ούτε Πάσχα χωρίς
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ γίνεται!!

Τόπος: six d.o.g.s, Αβραµιώτου 6-8, Μονα-
στηράκι – Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 23/3/18 από τις
18:00-23:00, και το Σαββατοκύριακο από τις
11:00- 23:00.

Σας περιµένουµε να γνωριστούµε από κοντά!
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων,
Τα Φαντάσµατα του Ασπρόπυργου»
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και το

έργο των «φαντασµάτων» µπορείτε να βρείτε στο
f a c e b o o k :
https://www.facebook.com/Fantasmata.Aspropyr
gou

Αχαρνές: Μεγάλη συµµετοχή στη 44η εθελοντική αιµοδοσία

Π
ιστοί στο ραν τεβού τους οι εθελον τές αιµοδότες, υπάλληλοι του ∆ήµου Αχ αρν ών  και πολίτες, συµµετείχ αν
στην  44η Εθελον τική Αιµοδοσία στον  ∆ήµο Αχ αρν ών . Η αιµοδοσία πραγµατοποιήθηκε την  Παρασκευή 2
Μαρτίου 2018, στην  αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από τη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής και τον

Σύλλογο Εργαζοµέν ων  του ∆ήµου Αχ αρν ών , σε συν εργασία µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία
Φλέµιν γκ.
Όπως αν άφερε ο Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου, η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής
του ∆ήµου Αχ αρν ών , συν εχ ίζει µε προσήλωση και αφοσίωση τη συν εργασία της µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του
Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµιν γκ, µε σκοπό τη συν έχ ιση αλλά και περαιτέρω εν ίσχ υση και αν αβάθµιση των  δρά-
σεων  εθελον τικής αιµοδοσίας στον  ∆ήµο Αχ αρν ών .
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός εξέφρασε την  ικαν οποίησή του για την  επιτυχ ή ολοκλήρωση µιας
ακόµα πράξης αλληλεγγύης από τους υπαλλήλους και τους πολίτες του ∆ήµου Αχ αρν ών  οι οποίοι, προσφέρον -
τας 10 λεπτά από το χ ρόν ο τους, γίν ον ται συµµέτοχ οι σε µια σπουδαία κίν ηση αν θρωπιάς.
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Η
γραµµατεία του Συντονιστικού Φορέων,

Συλλογικοτήτων και πολιτών ∆. Αττικής- ∆.
ΑΘήνας ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, µε ανακοίνωσή της

καλεί τους πολίτες στην ανοιχτή συζήτηση που θα
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 9/3/2018, στο
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Αθήνας για τη διαχείριση των
απορριµάτων στην Αττική και την πιθανή δηµιουργία
νέας χωµατερής (ΧΥΤΑ) στη Φυλή. Η ανακοίνωση
αναφέρει τα εξής:

Το τελευταίο διάστηµα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι
πρόκειται να εκδηλωθεί κυβερνητική πρωτοβουλία για
την αντιµετώπιση της επικείµενης κρίσης στη διαχείριση
των σκουπιδιών της Αττικής, που θα έχει το χαρακτήρα
της εξαγγελίας της δηµιουργίας νέας χωµατερής (ΧΥΤΑ)
στη Φυλή, στη λεγόµενη γ΄ φάση της υφιστάµενης
φαραωνικής εγκατάστασης. 

Το πως φτάσαµε σε αυτό το σηµείο και το πως θα
βρεθεί νοµότυπος τρόπος για να υλοποιηθεί αυτή η
επιλογή έχει τη µικρότερη σηµασία, αυτήν τη στιγµή.
Αυτό που µας εξοργίζει και µας τροµάζει είναι η ουσία της
επιλογής και η σκοπιµότητα που οδηγεί σε αυτήν.

Η εγκατάσταση της Φυλής φέρνει τον αργό
θάνατο ολόκληρης της ∆υτικής Αττικής

∆εν υπάρχει κανείς σε αυτόν τον τόπο που να µη
γνωρίζει ότι στην εγκατάσταση της Φυλής
«φιλοξενούνται»:

• Η µεγαλύτερη χωµατερή της Ευρώπης, που
λειτουργεί εδώ και µισόν αιώνα περίπου, υποδεχόµενη το
90% του συνόλου των σκουπιδιών της Αττικής, δηλαδή
γύρω στους 1.800.000 τόνους/έτος.

• Τεράστιο εργοστάσιο (ΕΜΑΚ) επεξεργασίας
σύµµεικτων απορριµµάτων, µε υψηλό κόστος
διαχείρισης και απειροελάχιστα αποτελέσµατα στην
ανακύκλωση και στην ανάκτηση υλικών, της τάξης του
5%.

• Ο, µοναδικός στην Ελλάδα, αποτεφρωτήρας
επικίνδυνων υγειονοµικών αποβλήτων.

• Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύσιµη
ύλη το βιοαέριο που παράγεται από την αποδόµηση των
απορριµµάτων.

• Μονάδες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (των
στραγγισµάτων των απορριµµάτων).

Αυτήν την εγκατάσταση, που -επί δεκαετίες- διασπείρει
δυσοσµία και αέριους ρύπους, ρυπαίνει τα εδάφη, τα
επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, «παράγει» δυσανάλογα
υψηλά ποσοστά δερµατικών, αναπνευστικών και
καρκινικών παθήσεων, θέλουν να διατηρήσουν σε
λειτουργία και να τη µεγαλώσουν, επεκτείνοντας τη
δυναµικότητα του ΕΜΑΚ και «φορτώνοντάς» τη µε µια

νέα χωµατερή, µε το πρόσχηµα της έκτακτης ανάγκης.

Πολιτικές και επιχειρηµατικές σκοπιµότητες
οδήγησαν στην κρίση

Μόνο που η «έκτακτη ανάγκη» δε δηµιουργήθηκε
τυχαία και αυτό που παρουσιάζεται σαν προσωρινή λύση
-για να «περάσει» χωρίς µεγάλες αντιδράσεις- είναι
βέβαιο ότι θα αποτελέσει τη µόνιµη λύση για πολλά
χρόνια ακόµη.

Το σενάριο αυτό έχει παιχτεί και ξαναπαιχτεί άπειρες
φορές στη Φυλή. Πόσες και πόσες φορές -από τα πιο
διαφορετικά χείλη- δεν έχει ακουστεί η υπόσχεση για
«κλείσιµο της Φυλής», µε ιδιαίτερη έµφαση στις
προεκλογικές περιόδους; Πόσες και πόσες φορές οι
κάτοικοι της ∆υτικής Αττικής δεν είδαν να πέφτουν
θύµατα της ίδιας κοροϊδίας, πληρώνοντας µε την υγεία
και τη ζωή τους πολιτικά παιχνίδια και κερδοσκοπικές
επιχειρηµατικές επιδιώξεις;

∆εν είναι απλή αµέλεια, αλλά συνειδητή πολιτική πράξη,
η επιλογή της κυβέρνησης να µη στηρίξει το εθνικό
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και την αποκεντρωµένη
διαχείριση, στρέφοντας το ενδιαφέρον της -και τη
χρηµατοδότηση- στις κεντρικές υποδοµές διαχείρισης
(εργοστάσια επεξεργασίας σύµµεικτων και χώρους
ταφής), αντί στις δηµοτικές υποδοµές ανακύκλωσης και
ανάκτησης. ∆εν οφείλεται µόνο σε ανικανότητα η
αδυναµία της περιφέρειας Αττικής και του Ε∆ΣΝΑ να
διαµορφώσει και να υλοποιήσει έναν περιφερειακό
σχεδιασµό, που θα µειώνει τα σύµµεικτα απορρίµµατα
και θα κατανέµει δίκαια και ισόρροπα τα βάρη της
διαχείρισης σε όλες τις περιοχές. ∆εν λέει όλη την
αλήθεια και η πλειοψηφία των δήµων της Αττικής , που
«βολεύεται» µε τη λύση της Φυλής και ας επικαλείται
σαν µοναδική δικαιολογία την υπαρκτή οικονοµική
δυσπραγία που τους µαστίζει.

Πίσω απ’ όλα αυτά, κρύβεται το ισχυρό ενδιαφέρον των
µεγαλύτερων επιχειρηµατικών οµίλων της χώρας για τη
διαχείριση των απορριµµάτων και οι σχέσεις διαπλοκής
που έχουν αναπτύξει µε το κράτος και την κεντρική
εξουσία, αλλά και µε µεγάλο τµήµα της αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού. Είναι κατανοητό ότι µέσα
σε ένα περιβάλλον που ευνοεί τις ιδιωτικοποιήσεις, η
διαχείριση των απορριµµάτων είναι µια δραστηριότητα
µε εγγυηµένο κέρδος σε µακροχρόνια βάση. Που γίνεται
ακόµη µεγαλύτερο όταν πρόκειται για δραστηριότητες
που αφορούν τα σύµµεικτα απορρίµµατα (εργοστάσια
επεξεργασίας και χώρους ταφής), σε τεράστιες
ποσότητες, σαν αυτές που τους «προσφέρουν» η
περιφέρεια Αττικής και οι δήµοι και συγκεντρωµένες σε
έναν χώρο. Που αλλού µπορούν να συνυπάρχουν όλες
αυτές οι προϋποθέσεις, αν όχι στη Φυλή;

Να, γιατί η συνέχιση της λειτουργίας και η επέκταση 

της εγκατάστασης της Φυλής είναι επιδίωξη που
εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Ποιος, άλλωστε,
παραβλέπει ότι το 95% του έργου που εκτελείται στην
εγκατάσταση της Φυλής έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες
εργολάβους, µε την πρωτοκαθεδρία να ανήκει στον
όµιλο Μπόµπολα; Ποιος δε βλέπει τις σκληρές µάχες που
δίνονται, ανάµεσα στα διάφορα εργολαβικά σχήµατα,
κάθε φορά που προκηρύσσεται µια νέα εργολαβία στη
Φυλή; Ποιος δεν έχει διαπιστώσει τη -διαχρονική-
υποστήριξη του δήµου Φυλής στη λειτουργία της
εγκατάστασης, προσβλέποντας στο «κερασάκι» των
ανταποδοτικών ωφεληµάτων για την άσκηση
µικροπολιτικής; Πόσο ποιο κραυγαλέα να γίνει η εµπλοκή
παραγόντων της περιφέρειας και του Ε∆ΣΝΑ, καθώς και
µερίδας εργοδοτικών συνδικαλιστών, στις ενδο-
επιχειρηµατικές διαµάχες, άλλοτε ωραιοποιώντας την
αθλιότητα και άλλοτε προασπίζοντας τις θέσεις εργασίας,
που -δήθεν- θα χαθούν αν κλείσει η εγκατάσταση της
Φυλής;

Κυβέρνηση και περιφέρεια Αττικής ας
αναλογιστούν τις ευθύνες τους

Το παιχνιδάκι της µετάθεσης των ευθυνών ανάµεσα σε
κυβέρνηση, περιφέρεια Αττικής, δήµους, ΚΕ∆Ε κλπ. δεν
προσφέρει, πλέον, καµία διασκέδαση και δεν µπορεί να
αποκρύψει το πραγµατικό διακύβευµα. Το ίδιο και µε τις
δικαιολογίες. Η κρισιµότητα της κατάστασης είναι
γνωστή εδώ και χρόνια και το ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ δεν έχει
πάψει ούτε στιγµή που να µην την υπενθυµίζει στην
κυβέρνηση, στον πρόεδρο της Βουλής, στο περιφερειακό
συµβούλιο, στους δήµους και στους πολίτες της
περιφέρειας Αττικής. Κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι
δεν ήξερε ποιοι θα είναι οι άµεσα ωφεληµένοι από τη
δηµιουργία µιας ΝΕΑΣ χωµατερής στη Φυλή. Κανείς δεν
µπορεί να κλείσει τα µάτια του στο γεγονός ότι χαµένοι
θα είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της ∆υτικής
Αθήνας και της ∆υτικής Αττικής, που θα εξακολουθούν
να ζουν δίπλα στη µία και µοναδική χωµατερή της
Αττικής.

Το ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ καλεί:
• Την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τον Ε∆ΣΝΑ να

µην τολµήσουν να προχωρήσουν σε µια τέτοια επιλογή.
Να µη θυσιάσουν τη ζωή και την υγεία εκατοντάδων
χιλιάδων ανθρώπων στη ∆υτική Αθήνα και στη ∆υτική
Αττική, µόνο και µόνο για να εξυπηρετηθούν τα
συµφέροντα κάποιων επιχειρηµατικών οµίλων.

• Τους κατοίκους της ∆υτικής Αθήνας και της ∆υτικής

∆υτικό Μέτωπο: «Έγκληµα» η κατασκευή νέας χωµατερής στη Φυλή

Ανοιχτή συζήτηση την Παρασκευή 9/3/2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου
Αθήνας για τη διαχείριση των απορριµάτων στην Αττική 
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Υ
ποδοχή των αποστολών στο χώρο του ∆ηµα-
ρχείου Ελευσίνας και καλωσόρισµα από τον Αντι-
δήµαρχο κ. Αθανάσιο Μαυριγιάννη και εκπρ-

οσώπους. Παρουσίαση από εκπροσώπους του ∆ήµου της
πόλης της Ελευσίνας και από την Α.Ε  Ελευσίνα 2021 του
οράµατος για την πολιτιστική πρωτεύουσα 2021. Το
παλιό και το νέο πρόσωπο της πόλης, οι προκλήσεις που
έρχεται να αντιµετωπίσει και η δύναµη που αντλεί από
την παράδοση και την ιστορία ήταν στοιχεία που
εντυπωσίασαν τους καλεσµένους.

Ακολούθησε παρουσίαση από το 3ο Γυµνάσιο Ελευ-
σίνας του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ελλάδας, των
στατιστικών που αφορούν τη σχολική διαρροή και τέλος
την επιρροή της τέχνης στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε για τα προγράµµατα εκπαίδευσης που αφορ-
ούν στο προσφυγικό. 

Ακολούθησε περίπατος στην πόλη µε ξενάγηση στα πιο
σηµαντικά σηµεία (παλιό ελαιουργείο, Αγ. Ζαχαρίας,
Αρχαιολογικός Χώρος)

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018
Υποδοχή στις 10:00 π.µ. στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας

από το ∆ιευθυντή Παναγιώτη Λιακέα και ξενάγηση των
καλεσµένων από τους µαθητές στους χώρους του σχο-
λείου ( Αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια, Λαχανόκηπος
κλπ.

Ακολούθησε παρουσίαση των πρακτικών που ακολουθ-
εί το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας για τη σχολική διαρροή, που
στηρίζονται µέσα από ένα άλλο Erasmus+ Project, Art,
Technolofy & Sport keep me bound to my School:
http://artechnologysport.weebly.com  

Έγινε παρουσίαση των ιστοτόπων του Έργου (website,
blog, etwinning Platform,) και η Πλατφόρµα τελικών
προϊόντων του Έργου.

Ακολούθησε ορχηστρικό και χορωδιακό από την καθη-
γήτρια µουσικής κ.Φλούδα µε µαθητές/τριες του σχο-
λείου και µια χορευτική παράσταση breakdance  από
τους Expresion-Έκφραση. 

Στη συνέχεια υπήρξε εργαστήριο T’Shirt Lab από τους
Athens Makerspace όπου ο κάθε φιλοξενούµενος
δηµιούργησε την προσωπική του στάµπα. Το εργαστήρ-
ιο παρακολούθησαν και µαθητες.τριες της Γ τάξης µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μετά το γεύµα ακολούθησε εργαστήριο κεραµικής στο
https://amasis-painter.gr/ όπου ο κεραµίστας κ.Κατσα

ράς µύησε τους εταίρους στα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα που υλοποιεί για τους µαθητές. Ο πηλός, τα
χρώµατα, η παρατήρηση και η συγκέντρωση που απαι-
τεί η δηµιουργική ενασχόληση µε την κεραµική τέχνη
είναι τα πλεονεκτήµατα των προγραµµάτων αυτών. Ο κ,
Κατσαράς δηµιούργησε για την επίσκεψη αυτή σχετικό
φυλλάδιο που µοιράστηκε στους φιλοξενούµενους µε
σκοπό την καλύτερη εµπέδωση της τέχνης στην
εκπαίδευση και ιδιαίτερα της κεραµικής ως µιας Hands
on δραστηριότητας.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
Η ηµέρα ήταν αφιερωµένη στην Μουσειακή Εκπαίδευ-

ση σε ένα από τα διασηµότερα µουσεία της Ελλάδας: το
µουσείου της Ακρόπολης. Έρευνες υποστηρίζουν ότι το
µουσείο προσφέρεται για σφαιρική- διαθεµατική προ-
σέγγιση της γνώσης και θεωρούν ότι µπορεί να συµβά-
λει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, στη δηµιο-
υργία του αυριανού ενεργού πολίτη και στην οικοδόµ-
ηση της κριτικής του γνώσης. Έρευνες που έγιναν στον
τοµέα αυτό παρατήρησαν ότι η συµπεριφορά των µαθη-
τών στα µουσεία δείχνει ότι ενθαρρύνεται η συµµετοχή
ακόµα και των πιο αδύνατων µαθητών λόγω απουσίας
της πίεσης της βαθµολογίας ή της υψηλής επίδοσης.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης δόθηκε φύλλο εργασίας
µε ερωτήσεις, παιχνίδια, κλπ ως ένα δείγµα που µπορεί
να προσαρµοστεί και να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µου-
σεία.

Πέµπτη 01 Μαρτίου 2018
Η ηµέρα περιελάµβανε εργαστήριο ροµποτικής στο

χώρο των Athens Makerspace όπου όλοι οι εταίροι προ-
γραµµάτισαν τα Κυκλώµατα arduino ώστε µε τους ανά-
λογους αισθητήρες να αποφεύγουν εµπόδια. Οι νέες
Τεχνολογίες είναι ο τοµέας που οι µαθητέ.τριες βρίσκουν
ενδιαφέρον και µπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά
ως κινητήριες δυνάµεις στην ενεργοποίηση τους.

Το απόγευµα υπήρξε επίσκεψη στο εµβληµατικό κτήρ-
ιο του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Μετά την ξενάγηση
δόθηκε φύλλο εργασίας όπου οι εταίροι συνεργάστηκαν
για να το απαντήσουν. Ακολούθησε συζήτηση στο open
space όπου όλοι µοιράστηκαν τον προβληµατισµό τους
για τα θέµατα της εκπαίδευσης, αντάλλαξαν πρακτικές
και ιδέες και διαπίστωσαν ότι έχουν κοινό όραµα.

Στο πιάνο η κ. Φλούδα συνόδεψε την υψίφωνο καθη

γήτρια του ιταλικού σχολείου κ.Gallo Federika που µε
τη θεϊκή φωνή της συγκίνησε όχι µόνο την οµάδα του
Michelangelo  αλλά και όλους τους παρευρισκοµένους
επισκέπτες.

Παρασκευή 02 Μαρτίου 2018
Η ηµέρα περιελάµβανε επίσκεψη στο 5ο ∆ηµοτικό Σχο-

λείο της Ελευσίνας, όπου έγινε υποδειγµατική υποδοχή
της οµάδας από τη διευθύντρια κ. Γιώτα Αντωνιάδη και
τις εκπαιδευτικούς της. Μετά την παρουσίαση του αναλ-
υτικού προγράµµατος σπουδών, των προγραµµάτων
τέχνης στα οποία συµµετέχει και βραβεύεται το σχολείο
είχαµε τη χαρά να ακούσουµε από τα ιδια τα παιδιά τα
τραγούδια τα οποία συνέθεσαν οι δασκάλες τους και που
απόσπασαν βραβεία αλλά και την συγκίνησή µας. Οι
ερωτήσεις από τους εταίρους µας ήταν τόσες πολλές όσο
και το ενδιαφέρον τους για αυτό το πραγµατικά δυνα-
µικό σχολείο. Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο 1ο ΕΠΑΛ
Ελευσίνας όπου υπήρξε αρχικά παρουσίαση του
Eramsus+ Project το οποίο υλοποιούν στα πλαίσια της
πολιτικής του σχολείου να αντιµετωπίσει τη σχολική δια-
ρροή https://erasmusplusteslim.wordpress.com/ , Πραγ-
µατικά οι πρακτικές του σχεδίου εντυπωσίασαν την
οµάδα, όπως και η ξενάγηση στα εργαστήρια του ΣΕΚ
Ελευσίνας από τη ∆ιευθύντρια κ. Λιάσκου. 

Αν ο χρόνος δεν πίεζε θα µπορούσε η επίσκεψη να δια-
ρκέσει ολόκληρη την ηµέρα. Η επίσκεψη στα σχολεία
έκλεισε µε την επίσκεψη στο 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας όπου
παρουσιάστηκε το πολύ ενδιαφέρον πρόγραµµα της δια-
µεσολάβησης που υλοποιεί το σχολείο µε πολύ θετικά
αποτελέσµατα. Με την ξενάγηση στη βιβλιοθήκη και στο
σχολείο έκλεισαν οι επισκέψεις στα σχολεία.

Ανταλλαγή δώρων διανοµή πιστοποιητικών παρακο-
λούθησης και Αναχώρηση όλων των εταίρων. 

Michelangelo: Ensuring School Success & Preventing Early School Leaving through Fine Arts

Ελευσίνα: Ελευσίνα: 11η ∆ραστηριότητα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η ∆ραστηριότητα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
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Την Πέµπτη ανοίγει η ηλεκτρονική πλα-
τφόρµα για το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» ,
όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Το πρόγραµµα παρέχει επιδοτήσεις
έως 70%, ανάλογα µε το εισόδηµα και την
οικογενειακή κατάσταση, για την υλο-
ποίηση επενδύσεων εξοικονόµησης ενέρ-
γειας ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπάρχει
η δυνατότητα (αλλά όχι η υποχρέωση)
λήψης άτοκου τραπεζικού δανείου.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που ενδιαφ-
έρονται να µπουν στο πρόγραµµα θα 

πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι είναι
απαραίτητα:

η κυριότητα του ακινήτου
οι κωδικοί πρόσβασης στο taxisnet
η νοµιµοποίηση πολεοδοµικών παρα-

βάσεων
και το ενεργειακό πιστοποιητικό που θα

αποδεικνύει την χαµηλή ενεργειακή από-
δοση του ακινήτου

Επιλέξιµη είναι µια κατοικία εφόσον
χρησιµοποιείται ως κύρια, υφίσταται νόµι-
µα, δεν είναι αυθαίρετη και έχει καταταχθ-
εί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής
Επιθεώρησης (Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία
χαµηλότερη ή ίση της ∆.

Ο προϋπολογισµός της κάθε
αίτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
25.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόµενοι πολίτες θα µπορούν
να συµπληρώνουν την αίτηση ένταξης
τους στο πρόγραµµα, µέσω της ειδικής
ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρµας
του προγράµµατος, όπου και θα
ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια υπαγω-
γής. Οι αιτήσεις θα γίνονται µόνο ηλεκτρ-
ονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να επιλέ-
γουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή
όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής, θα έχουν
τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηµατο-
πιστωτικό οργανισµό στον οποίο θα απε-
υθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική
τους παρουσία, ο οποίος θα εξετάζει την
πιστοληπτική τους ικανότητα. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγρ-
αµµα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθ-
εώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο
οποίος και θα εκδίδει το απαιτούµενο
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
Στη συνέχεια, οι παρεµβάσεις θα επιλέ-
γονται σύµφωνα µε τα ευρήµατα/αποτε-
λέσµατα της επιθεώρησης, µε στόχο την
επίτευξη της µέγιστης εξοικονόµησης
ενέργειας και τη µέγιστη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

48

ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΫΫΫΫΠΠΠΠΟΟΟΟΘΘΘΘΕΕΕΕΣΣΣΣΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣ
ΕΕΕΕξξξξοοοοιιιικκκκοοοοννννοοοοµµµµώώώώ    κκκκααααττττ ''''     οοοοίίίίκκκκοοοονννν::::     ΑΑΑΑννννοοοοίίίίγγγγοοοουυυυνννν    ττττηηηηνννν    
ΠΠΠΠέέέέµµµµππππττττηηηη    οοοοιιιι     ααααιιιιττττήήήήσσσσεεεειιιιςςςς    ----     ΟΟΟΟδδδδηηηηγγγγίίίίεεεεςςςς    γγγγιιιιαααα    έέέέννννττττααααξξξξηηηη

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μον οήµερη,  επίσκεψη στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο GRAND CHALLET 

(δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψη
στο Μέγα Σπήλαιο

-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΗΦωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας φιλοξενεί την
Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:30 τον
Φωτογράφο Μανόλη Κασιµάτη στην ισόγεια αίθ-

ουσα Πολιτισµού (Στέκι) Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας,
Παγκάλου και Κίµωνος 11 (πλησίον Ναού Αγίου Γεω-
ργίου).

Θα παρουσιάσει και θα µιλήσει για την 41 χρόνων
φωτογραφική του διαδροµή.

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση που
αφορά τις φωτογραφικές οµάδες-λέσχες, την πειραµατι-
κή φωτογραφία και τα πνευµατικά δικαιώµατα των
φωτογράφων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

O Μανόλης Κασιµάτης γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι
µέλος του Εικαστικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Σπούδασε
Γραφικές Τέχνες/σχολές ΠΕΤΡΑ, εκτύπωση όφσετ/ΚΕΚ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ηλεκτρονική τυπογραφία -ψηφιακή επεξερ-
γασια/ΚΕΚ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ. Παρακολούθησε γενικά σεµινάρ-
ια φωτογραφίας στο ∆ήµο Αθηναίων,εξιδεικευµένα σεµι-
νάρια(φωτισµός, πορτραίτο, µόδα, still life), στις σχολές
LEICA ΑΚΑDΕΜΥ, και Ε.S.Ρ.,εξάµηνο σεµινάριο διαφηµι-
στικής φωτογραφίας στη σχολή BLOU UP, εξάµηνο σεµι-
νάριο επαγγελµατικής κατάρτισης βίντεο στο Ε.Ε.Ο, εξι-
δικευµένα σεµιναρία για Γραφικές Τέχνες, ιστορία
Μ.Μ.Ε., ιστορία τέχνης και ιστορία κινηµατογράφου.

Ιδρυτικό µέλος της πολιτιστικής εταιρείας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ και της πειραµατικής φωτογραφι-
κής οµάδας PROVA D `ARTE. Μέλος του Φοίβου (Οργα-
νισµός πνευµατικών δικαιωµάτων των επαγγελµατιών
δηµιουργών φωτογράφων), του ΟΣ∆ΕΕΤΕ (Οργ. πνευµ.
δικαιωµάτων εικαστικών) και του ΟΣ∆ΕΛ (Οργ. πνευµ.
δικαιωµάτων συγγραφέων).

Ηταν εκδότης του φωτογραφικού περιοδικού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ. ∆ιετέλεσε αρθρογράφος-συνε-
ργάτης του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙ∆ΩΛΟ, και
αρθρογράφος στα περιοδικά Αντιλήψεις, Φωτογράφος,
ΡΗOTOnet. Ηταν µέλος της κινηµατογραφικής οµάδας
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ και σχεδιαστής του οµώνυµου περιοδικού
της. Ηταν ιδρυτικό µέλος της φωτοπαρέας ARS LONGA-

VITA BREVIS η οποία στήριξε την προσπάθεια µιας δια-
φορετικής γκαλερί φωτογραφίας Την Στέγη Φωτογραφ-
ηµάτων, της διαδυκτιακής οµάδας PHOTO-ZONE.NET,
και της Α.Κ.Π.Ι. Με την εταιρεία ΑΚΠΙ οργάνωσαν την
πρώτη οπτικοακουστική προβολή φωτογραφικών
φορέων, ελληνικών και ξένων (2008).Τα έτη 1978-2002
ήταν µέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας /και
µέλος ∆Σ, 2001-3 µέλος του Φωτογραφικού κέντρου
Θεσσαλονίκης, 2002-4 µέλος της πολιτιστικής εταιρείας
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, και το 200-2008 µέλος της Ενωσης
Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών / και µέλος ∆Σ. Το
1996 τιµήθηκε από την ΕΙΑΡ µε την διάκριση ΑΕΙΑΡ.

Συντόνισε το πρώτο περίπτερο ανεξαρτήτων εντύπων
στο 26ο Φεστιβάλ βιβλίου (2004).

Για µεγάλο διαστηµα στήριξε τις προσπάθειες της Εται-
ρείας Προστασίας Αλόγων, της Ορθινολογικής Εταιρ-
είας,της WWF, της GREENPEACE και της ΠΟΦΥΖΩ.
Μέλος ∆Σ του σωµατείου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Φωτογραφίες του διακρίθηκαν σε διαγωνισµούς στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχουν δηµοσιευτεί σε διά-
φορα περιοδικά, καταλόγους-λευκώµατα και σε φωτογρ-
αφικές σελίδες στο διαδύκτιο. Εχει διατελέσει µέλος κρι-
τικών επιτροπών φωτογραφικών διαγωνισµών. Υπήρξε
εξεταστής πιστοποίησης πρακτικού τοµέα στα ΙΕΚ φωτο-
γραφίας (2006-7) .

Εχει κάνει 7 ατοµικές εκθέσεις και έχει συµµετάσχει σε

πολλές οµαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργά-
νωσε και επιµελείται µε φωτογραφικές εκθέσεις και
άρθρα, το φωτογραφικό δηµιουργικό έργο του πατέρα
του ΣΤΕΛΙΟΥ, φωτορεπόρτερ της προδιδακτορικής
εφηµερίδας ΑΥΓΗ.

Επιµελείται και οργανώνει µε την πολιτιστική εταιρεία
Φωτογραφίζοντας: εκθέσεις φωτογραφικών ντοκουµέν-
των από τις φυλακές και εξορίες της περιόδου 1943-74
και ταυτόχρονα µελετάει την ιστορική αξία και δυναµική
της φωτογραφίας ντοκουµέντου αυτής της περιόδου,
καθώς και εκθέσεις-συζήτησεις µε θέµα αντιπολεµικό, ο
ανθρώπινος πόνος στη εικόνα, φωτογραφίζοντας τυπο-
γραφεία(2002, 2003), Φωτογραφίζοντας την µάχη του
∆εκέµβρη του 44,(2007-2016) κα.

Παρουσίασε το φωτογραφικό του έργο σε αρκετές
φωτογραφικές οµάδες. Επιµελήθηκε και οργάνωσε την
1η και 2η πανελλήνια συνάντηση οµάδων και λεσχών
παράλληλα µε το ΦΚΘ. Παραδίδει µαθήµατα φωτογραφ-
ικών τεχνικών. Ερευνά και καταγράφει τους απανταχού
λησµονηµένους Έλληνες φωτογράφους και τυπογράφο-
υς, εκδίδοντας αντίστοιχες θεµατικές ιστορικές µελέτες.
Ερευνα και την αντίστοιχη ιστορική δραστηριότητα
µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Συµµετείχε σε πολλά ιστορ-
ικά και φωτογραφικά συνέδρια και ηµερίδες ως
εισηγητής και πραγµατοποιεί οµιλίες -παρουσιάσεις.

site: http://www.manolokasimatis.gr/

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας φιλοξενεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 τον Φωτογράφο Μανόλη
Κασιµάτη στην ισόγεια αίθουσα Πολιτισµού (Στέκι) Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας
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ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του

super market Σκλαβενίτης. 
Επικοινωνία : 6946369359

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, 

µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’
ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες
των 30 και 40τ.µ. αντίστοιχα. ∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε 300τ.µ. + 166τ.µ.

αντίστοιχα. Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454
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Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Ιερά Οδό λόγω εργασιών
Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αγωγών όµβριων υδάτων, θα πραγµατοποιηθεί προσωρινή

διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων, στη δεξιά λωρίδα της Ιερά Οδού, στο ύψος της συµβολής της
µε την οδό Εµµανουήλ Παππά, ρεύµα κυκλοφορίας προς Αιγάλεω, περιοχής ∆ήµου Αιγάλεω, στις 5 και
6-3-2018, κατά τις ώρες 23.00΄ έως 06.00΄ της εποµένης. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των
οχηµάτων θα διεξάγεται από τις εναποµείνασες λωρίδες κυκλοφορίας

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σηµεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΑΣΟ ΛΑΕΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡ ΚΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΑΝΑ ΚΑΣΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΛΙΣΤ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΑΜΠΑΤΣΕΛ ΟΞΑΝΑ ΤΟΥ SERGHEI TABACEL KAI
ΤΗΣ SVETLANA COBILEANSKAIA ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

«∆ιπλοθεσίτισσα» στο ∆ηµόσιο η νύφη του Αλέξη Τσίπρα
Παράλληλη άσκηση καθηκόν των  στο ∆ηµόσιο αλλά και στο γραφείο του υφυπουργού Κοιν ων ικής Ασφάλι-

σης, Τάσου Πετρόπουλου, ως µετακλητή υπάλληλος έχ ει η ν ύφη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Η Αικατερίν η Λιάκου, σύζυγος του αδερφού του πρωθυπουργού «από 01/09/2017 αν αλαµβάν ει καθήκον τα

µετακλητής υπαλλήλου στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Κοιν ων ικής Ασφάλισης µε παράλληλη άσκηση
των  κύριων  καθηκόν των  της ως προϊσταµέν ης στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέν τρο Ασφάλισης του Εν ιαίου
Φορέα Κοιν ων ικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), σύµφων α µε τις διατάξεις των  άρθων  55, 556 και 57 του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 63 του 2005».

Η κ. Λιάκου «είν αι ικαν ό στέλεχ ος σε θέµατα οργάν ωσης ελεγκτικού έργου, του ΕΦΚΑ και η δουλειά που
κάν ει είν αι απαραίτητη για ν α ολοκληρωθεί το πλάν ο δράσης των  ΠΕΚΑ παν ελλαδικά», δήλωσε στην  εφηµε-
ρίδα ο κ. Πετρόπουλος όταν  του ετέθη το ερώτηµα της «συµπτώσεως» ότι είν αι και σύζυγος του αδελφού του
πρωθυπουργού. Η απάν τηση που έδωσε ήταν  ότι «επελέγη για το έργο αυτό και όταν  ολοκληρωθεί θα επι-
στρέψει στην  κύρια θέση της».

Τα παραπάν ω αν αφέρον ται σε απόφαση που υπογράφεται από την  υπουργό Εργασίας, Έφη Αχ τσιόγλου,
και τον  υφυπουργό, Τάσο Πετρόπουλο,.

Η εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος» ρώτησε αν  είν αι σύζυγος του αδερφού του Αλέξη Τσίπρα για ν α λάβει την
απάν τηση «αν  είν αι υποχ ρεωµέν η ν α απαν τήσει».

Η κ. Λιάκου είν αι ν ύφη (κατά το κοιν ώς λεγόµεν ο) του πρωθυπουργού της χ ώρας και κατέχ ει παράλληλη
θέση στο ∆ηµόσιο. Μία στην  υπηρεσία της και µία ως µετακλητής υπαλλήλου στο πολιτικό γραφείο του υφυ-
πουργού Κοιν ων ικής Ασφάλισης. Για τη θέση αυτή το Π∆ του 2005 δικαιολογεί και επιµίσθιο (επαύξηση µισθ-
ού) έως και 30%.

Το ζήτηµα που αν ακύπτει για ακόµη µία φορά είν αι ότι ν αι µεν  είν αι ν όµιµο ν α κατέχ ει τις δύο αυτές
θέσεις, ωστόσο κατά πόσο είν αι ηθικό;

Ιδιαίτερα σε µια χ ώρα που «µαστίζεται» από την  αν εργία και η παροχ ή προν οµίων  σε πολιτικά στελέχ η
αλλά και η τοποθέτηση συγγεν ών  σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου αποτελούν  τον  «ν όµο» και όχ ι την  εξαίρεση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
1 στα 6 σπίτια είναι ασφαλισµένo -Κυρίως για κλοπές,φωτιά,καιρικά φαινόµενα

Π
ερίπου 1 εκατοµµύριο κατοικίες είν αι ασφαλισµέν ες από τις συν ολικά 6,4 εκατοµµύρια που έχ ουν  κατα-
γραφεί από την  Ελλην ική Στατιστική Αρχ ή το 2011, µε τις κλοπές, τα καιρικά φαιν όµεν α και τη φωτιά
ν α είν αι οι τρεις κυριότεροι λόγοι αποζηµίωσης περιουσίας.Αυτό αν αφέρεται στη ν έα οικον οµική µελέτη

της Έν ωσης Ασφαλιστικών  Εταιρειών  Ελλάδος «Ασφάλιση Περιουσίας 2016» που αν αρτήθηκε στην  ιστοσελίδα
της έν ωσης: eaee.gr.

Η ασφάλιση περιουσίας αποτελεί έν αν  πολύ σηµαν τικό κλάδο της Ελλην ικής ασφαλιστικής αγοράς στον  οποίο
δραστηριοποιήθηκαν  34 ασφαλιστικές επιχ ειρήσεις το 2016 µε την  µορφή της αν ών υµης εταιρείας ή του υπο-
καταστήµατος αλλοδαπής επιχ είρησης.

Ο µερισµός της παραγωγής του κλάδου αν ά καν άλι διαν οµής είχ ε ως εξής: η συν εργασία µε τις τράπεζες (ban-
cassurance) συµµετέχ ει µε 42,6% επί του συν όλου, τα αν εξάρτητα δίκτυα (µεσίτες, πράκτορες) συµµετέχ ουν
κατά 41,5%, οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 10,5%, και οι απευθείας πωλήσεις 5,4%.

Σύµφων α µε την  απογραφή που διεν έργησε η Ελλην ική Στατιστική Αρχ ή το 2011, υπάρχ ουν  4,1 εκατ. κτίρ-
ια αποκλειστικής ή µικτής χ ρήσης στην  Ελλάδα που χ ρησιµοποιούν ταν  για ν α στεγάσουν , µεταξύ άλλων , 6,4
εκατ. κατοικίες.Οι συµµετέχ ουσες ασφαλιστικές επιχ ειρήσεις στην  έρευν α της ΕΑΕΕ είχ αν  ασφαλίσει περίπου
1 εκατ. κατοικίες και 205 χ ιλιάδες λοιπούς κιν δύν ους στο τέλος του 2016.

Για τα παραπάν ω συµβόλαια, η συν ολική ασφαλισµέν η αξία σε ότι αφορά την  αθροιστική κάλυψη πυρός
(κτιρίου και περιεχ οµέν ου) και απώλειας κερδών  ήταν  της τάξεως των  249 δισ. ευρώ, εκ των  οποίων  112 δισ.
ευρώ αφορούσαν  στην  ασφάλιση κατοικιών  και 137 δισ. ευρώ σε λοιπούς κιν δύν ους.

Για το σύν ολο των  αν ωτέρω συµβολαίων  δηλώθηκαν  10,5 χ ιλιάδες ζηµιές και πληρώθηκαν  23,6 εκατ. ευρώ σε
αποζηµιώσεις εν ώ σχ ηµατίστηκε απόθεµα εκκρεµών  αποζηµιώσεων  ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάν ω µεγέθη αποζηµιώσεων  αν αφέρον ται στην  εκτίµηση στην  λήξη του 2016 που αφορά το έτος
έκδοσης/έν αρξης των  ασφαλιστηρίων  συµβολαίων . Με δεδοµέν ο ότι δεν  έληξαν  όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια,
το 2016, εκτιµάται ότι στο τελικό κόστος των  αποζηµιώσεων  θα πρέπει ν α ληφθεί υπόψη η εξέλιξη τόσο του
πλήθους των  ζηµιών  όσο και του ποσού των  αποζηµιώσεων  µέχ ρι την  λήξη τους καθώς και της πλήρους ωρίµαν -
σης των  αποζηµιώσεων  και σε µεταγεν έστερη επεξεργασία θα γίν ει επαν εκτίµηση του τελικού κόστους των
αποζηµιώσεων .

Όσον  αφορά το µέρος της έρευν ας για τις αιτίες των  ζηµιών , για τις περισσότερες αν αφέρον ται ως αίτια οι κλο-
πές, τα καιρικά φαιν όµεν α και η φωτιά.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα 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.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600

τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 /
6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 


