
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η παραχώρηση χώρων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου, για την

λειτουργία του 4ου Κ∆ΑΠ και οι αλλαγές στις συντάξεις
χηρείας που πλήττουν δεκάδες συζύγους θανόντων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ:
Ίδρυση Λαογραφικού

Μουσείου στην Πόλη µας
Καλεί όλους τους ∆ηµότες να συνεισφέρουν

προσφέροντας Σκεύη, Πίνακες, Φορεσιές, Υφάσµατα,
Βιβλία και ότι άλλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε
να αποτυπωθεί η πλούσια Λαογραφική παράδοση.

ΣΣΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΦΦΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ
ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  
Ο ∆ηµήτρης Καµπόλης µε την  ιδιότητα του
Προέδρου του ΣΥΝΠΑ, ενηµέρωσε ότι τα

πυροφυλάκια είναι έτοιµα 
και δεσµεύτηκε πως και φέτος ο 

Σύνδεσµος θα εν ισχύσει όλα τα φυλάκια
που θα υποδείξει ο ∆ασάρχης. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΕΕΦΦΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  ΣΣΕΕ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΥΥΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟ  
ΡΡΟΟΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ:
ΕΕννττεείίννεειι  ττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς,,  
εενν  όόψψεειι  ττηηςς  κκααλλοοκκααιιρριιννήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  
άάµµεεσσηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  
ττµµηηµµάάττωωνν  ττηηςς  ΠΠΕΕΟΟΑΑΘΘ

Κινδύνους εγκυµονεί η δυσκολία
 διέλευσης στο πλαίσιο της 

πυροπροστασίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

σσεελλ..  1155

σσεελλ..    22

Κ.Ο. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
(ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) - ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

««ΣΣεε  έέξξααρρσσηη  ηη  
εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα,,  

σσττοο  ζζεεννίίθθ  ηη  αανναασσφφάάλλεειιαα  
ττωωνν  πποολλιιττώώνν»»

σσεελλ..  33--1122

σσεελλ..    99

ΠΠυυρρππόόλληησσαανν  όόχχηηµµαα
τταα  ξξηηµµεερρώώµµαατταα  

ττηηςς  ΠΠέέµµππττηηςς  
σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ππρρώώττηη
φφοορράά  ωωςς  ΣΣυυννττοοννιισσττήήςς  σσεε  ππρρόό--

γγρρααµµµµαα  EErraassmmuuss  
Με εταίρους φορείς της τοπικής αυτο-

διοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ από τρεις διαφορ-
ετικές Ευρωπαϊκές χώρες την Ελλάδα, την

Ιταλία και την Πορτογαλία. σσεελλ..  55

σσεελλ..  99
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    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ        ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝAAAAΣΣΣΣ        
ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσήήµµεερραα  ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσήήµµεερραα  
ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς    ΕΕππιιττρροοππήήςςττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς
∆ύο τα θέµατα και αφορούν αποκαταστάσεις οδών από την πληµµύρα 
στη  ∆Ε Μαγούλας και την οριοθέτηση του ρέµατος Μικρό Κατερίνη 
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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 Παρασκευή 27 Απριλίου 2018   

Ασπρόπυργος
Κολιός Αν τών ιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α 

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6

ΜΑΓΟΥΛΑ, 210-5558491

Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 

Στρατηγού Ρόκκα  114, 2105550323

Άνω Λιόσια
Ρεσβάν ης Νικόλαος Ι. Παν αγίας Γρηγορούσης 50

& Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Αχαρν ές
Παπουτσής ∆ιον ύσιος Π. Αριστοτέλους 185, 

2102477442

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. 

Φυλής 1 & Πύλου, - ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια         

Η θερµοκρασία από 14 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Σχεδίου (Design)

Ιεροµάρτυρος Συµεών επισκόπου Ιερο-
σολύµων

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Η παραχώρηση χώρων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου, για την
λειτουργία του 4ου Κ∆ΑΠ και οι αλλαγές στις 

συντάξεις χηρείας που πλήττουν δεκάδες συζύγους θανόντων

Συνεδριάζει σήµερα
Παρασκευή 27 Απρ-
ιλίου, και ώρα

20:00 µ.µ., το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου ,
, για τη συζήτηση και τη
λήψη αποφάσεων, στα
παρακάτω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης

Θέµα 1ο : Έ γ κ ρ ι σ η
Aπολογισµού οικονοµικού
έτους 2017, της Σχολικής
Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου
Ασπρόπυργου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 20/2018
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής, κ.  Βαγγέλης Μαλαµατάς.

Θέµα 2ο : Έγκριση Aπολογισµού οικονοµικού
έτους 2017, της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων ∆ευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπρόπυργου, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 14/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αυτής.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής, κ.Γεώργιος Φίλης.

Θέµα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκπαι-
δευτικών σεµιναρίων, στο πλαίσιο του προγράµµατος
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εργαζοµένων (ΛΑΕΚ
0,24%), για το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, για το έτος 2018 .

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής  Ανθρωπίνων Πόρων, κ.
Ιωάννης Παροτσίδης.

Θέµα 4ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση
χώρων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, για
την λειτουργία του 4ου Κ∆ΑΠ, κατόπιν εισήγησης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παι-
δείας, κ. Γεώργιος Φίλης.

Θέµα 5ο : ∆ιαγραφή του 40% επί της οφειλής
∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού, για το
έτος 2016, στα ΣΕΑ1 , ΣΕΑ2, & ∆ΙΟ∆ΙΑ ΡΟΥΠΑΚΙ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 6ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση
του χώρου «Πάρκο Γκορυτσάς»,  για την διοργάνωση

διήµερου πανηγυριού του
Αγίου Πνεύµατος , στις
27 & 28 Μαΐου 2018,
κατόπιν αιτήσεως του
Συλλόγου «ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
του  ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος  Καραµ-
πούλας.

Θέµα 7ο : Λ ή ψ η
απόφασης για την έγκρι-

ση διενέργειας της δαπάνης για την  Εκδήλωση Μνήµης
και Τιµής, για τους 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύµα-
τα της Γενοκτονίας των Τούρκων, και διάθεση πίστω-
σης, γι’αυτήν.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 8ο : Λήψη απόφασης για την ανανέωση
επαγγελµατικής µίσθωσης  του Κυλικείου – Ανθοπω-
λείου, στο χώρο  του Νεκροταφείου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 9ο :Αποζηµίωση επικειµένων για την ιδιοκτησία
της κας Χρυσοστοµίδου Κλεονίκης, του Χρυσοστόµου,
στην περιοχή «ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ».  

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 10ο : Συζήτηση επί του θέµατος  των Συντά-
ξεων Χηρείας, όπως διαµορφώθηκε µε το άρθρο 12 του
ν.4387/2016, κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Συζύγων
Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια- Ισότητα Αλληλεγγύη),
και έκδοση Ψηφίσµατος.

Εισηγητής: Ο  Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αντώνιος  Καραµπούλας.

Θέµα 11ο : Παραχώρηση του υπ’ αριθµ. Θ-01116-
1 οικογενειακού τάφου στην κα ΠΕΤΡΙ∆Η ΚΙΤΣΑ, του
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, και της ΕΛΕΝΗΣ

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 12ο : Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονο-
µικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 13ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισµό Ροµά στον Ασπρόπυργο
Έφοδο στον  καταυλισµό Ροµά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου πραγµατοποίησαν  άν δρες της ΟΠΚΕ και της οµάδας
∆Ι.ΑΣ. µετά από ληστεία µε θύµα επιβάτη λεωφορείου. Το περιστατικό έλαβε χ ώρα το βράδυ της Τετάρτης όταν
δύο Ροµά που βρίσκον ταν  εν τός λεωφορείου στη λεωφόρο Νάτο ακιν ητοποίησαν  υπήκοο Αλγερίας, τον  οποίο
χ τύπησαν  σε διάφορα σηµεία του σώµατος για ν α τον  ληστέψουν . Αφού του αφαίρεσαν  200 ευρώ, του άρπαξαν
το κιν ητό τηλέφων ο και του το έσπασαν  (προφαν ώς για ν α µην  καλέσει την  Αστυν οµία).
Στη συν έχ εια, οι δράστες κατέβηκαν  σε στάση κον τά στον  καταυλισµό της Νέας Ζωής Ασπροπύργου. Ακο-

λούθησε κιν ητοποίηση αν δρών  της ΟΠΚΕ και της οµάδας ∆Ι.ΑΣ. Ασπροπύργου. Οι δυν άµεις µπήκαν  στον
καταυλισµό και συν έλαβαν  τον  έν αν  από τους δύο ληστές, τον  οποίο οδήγησαν  στο τοπικό Αστυν οµικό Τµήµα.
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Η
προετοιµασία, ο σχεδιασµός και τα
µέτρα πολιτικής προστασίας για την
αν τιµετώπιση των  δασικών  πυρκα-

γιών  συζητήθηκαν  σήµερα, Τετάρτη 25 Απρ-
ιλίου, στη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που
πραγµατοποιήθηκε στην  αίθουσα Μελίν α
Μερκούρη υπό την  προεδρία του Αν τιδ-
ηµάρχου Πολιτικής Προστασίας ∆ηµήτρη
Καµπόλη. 

Ανοίγον τας τη συνεδρίαση του Συν τον ιστι-
κού Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας ο
∆ηµήτρης Καµπόλης εξέφρασε την  ευαρέσ-
κειά του για την  άψογη συνεργασία και την
αποτελεσµατικότητα του οργάνου κατά την
περσινή χρον ιά.

«Πέρσι ήταν  από τις καλύτερες χρον ιές
µας στην  Πάρνηθα», υπογράµµισε  ο Αν τι-
δήµαρχος Πολιτικής Προστασίας και έκανε
λόγο για «τεράστιο και δύσκολο έργο που
στέφθηκε µε επιτυχ ία και θα πρέπει να επα-
ναληφθεί και φέτος». 

Ο Αν τιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας δια-
βεβαίωσε για την  ετοιµότητα του ∆ήµου και τη
φετινή χρον ιά και ενηµέρωσε αναλυτικά το
σώµα µε έγγραφο που διέν ειµε και περιείχε
όλες τις εν έργειες στις οποίες έχει προχωρή-
σει συνολικά ο ∆ήµος Φυλής ενόψει της
αν τιπυρικής περιόδου που ξεκινά το Μάϊο. 

Παράλληλα, µε την  ιδιότητα του Προέδρου
του ΣΥΝΠΑ, ο ∆ηµήτρης Καµπόλης ενηµέρ-
ωσε ότι τα πυροφυλάκια είναι έτοιµα και δεσµεύτηκε πως
και φέτος ο Σύνδεσµος θα εν ισχύσει όλα τα φυλάκια που
θα υποδείξει ο ∆ασάρχης. 

Ο ∆ασάρχης Πάρνηθας Γιώργος Ζαρείφης εξέφρασε την

αισιοδοξία του πως και η φετινή χρον ιά θα είναι το ίδιο
καλή ή και καλύτερη από την  περσινή και ενηµέρωσε
πως έχουν  γίν ει ήδη οι µελέτες για τη συν τήρηση των
δασικών  δρόµων  και τους καθαρισµούς µονοπατιών .  

∆υο πυροσβεστικά οχήµατα θα είναι
σταθµευµένα όπως και πέρσι στη
Φυλή και θα προστεθεί ένα ακόµη

στην Μονή της Ντάρδιζας, 

Ο νέος ∆ιοικητής του 10ου  Πυροσβεστι-
κού Σταθµού, Αν τιπύραρχος Νικόλαος
Κούτρας, δεσµεύτηκε εκτός των  άλλων  ότι
δυο πυροσβεστικά οχήµατα θα είναι σταθ-
µευµένα όπως και πέρσι στη Φυλή και θα
προστεθεί ένα ακόµη στην  Μονή της
Ντάρδιζας, ενώ θα υπάρχουν  και αυξηµέ-
ν ες περιπολίες. 

Ο Αν τιδήµαρχος Περιβάλλον τος και Καθ-
αριότητας του ∆ήµου Φυλής Μιχάλης Οικο-
ν οµάκης εν ηµέρωσε πως έχει γίν ει
συν τήρηση σε όλα τα µηχανοκίνητα µέσα
του ∆ήµου Φυλής και έχει ήδη ξεκινήσει η
αποψίλωση όλων  των  ελεύθερων  χώρων
εν τός οικιστικών  περιοχών  αλλά και πέριξ
των  δασικών  εκτάσεων . «Είµαστε
ανοιχτοί να συζητήσουµε οτιδήποτε άλλο
κριθεί απαραίτητο για την  προστασία από
τις πυρκαγιές», κατέληξε ο κ. Οικονοµάκ-
ης. 

Ο εκπρόσωπος του Αστυνοµικού Τµήµα-
τος Ζεφυρίου που καθυστέρησε λόγω φόρ-
του εργασίας να προσέλθει στη σύσκεψη,
ενηµερώθηκε από τον  Αν τιδήµαρχο Πολι-
τικής Προστασίας ∆ηµήτρη Καµπόλη για το

σχέδιο δράσης του Συν τον ιστικού Οργάν ου και
δεσµεύτηκε πως η ΕΛ.ΑΣ θα είναι παρούσα όπου της
ζητηθεί προκειµένου να συµβάλλει στην  προστασία από
τις πυρκαγιές. 

Μ
ε πιέσεις προς κάθε κατεύθυν ση εξακολουθεί
ν α κιν είται ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας προ-
κειµέν ου ν α προχ ωρήσει άµεσα η αποκατά-

σταση των  ζηµιών  στην  ΠΕΟΑΘ. 
Η ∆ήµαρχ ος, κ. Γιάν ν α Κριεκούκη απέστειλε ν έο

έγγραφο τόσο προς το Υπουργείο Υποδοµών  όσο και
προς την  Περιφέρεια Αττικής υπογραµµίζον τας τους
επιπλέον  κιν δύν ους που δηµιουργούν ται εν  όψει της
καλοκαιριν ής περιόδου. 

Πέρα από τα πάγια προβλήµατα, ν α παραµέν ει ο
∆ήµος χ ωρισµέν ος µεταξύ της ∆Ε Μάν δρας και των
άλλων  ∆Ε από την  µια και τον  µαρασµό της οικον οµι-
κής ζωής των  ν τόπιων  επιχ ειρήσεων , προστίθεν ται

και ν έα προβλήµατα. Ειδικότερα παρατηρείται ήδη
αύξηση της κυκλοφορίας οχ ηµάτων  καθώς ο ∆ήµος και
ειδικά οι παραθαλάσσιες περιοχ ές, αποτελούν  προορι-
σµό για πολλούς επισκέπτες και εκδροµείς ιδιαίτερα το
καλοκαίρι.

Επιπρόσθετα η κ. Κριεκούκη υπογραµµίζει και τον ίζει
όχ ι µόν ο την  σπουδαιότητα της εύκολης πρόσβασης
οχ ηµάτων  και µηχ αν ηµάτων  στο πλαίσιο της πυροπρ-
οστασίας, δεδοµέν ου ότι η ΠΕΟΑΘ οδηγεί σε βασικούς
αγροτικούς και δασικούς δρόµους  αλλά κυρίως της διευ-
κόλυν σης πιθαν ού απεγκλωβισµού και µεταφοράς των
κατοίκων  σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Συνεχί ζεται  στη σελ. 12

∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  ::  ΕΕννττεείίννεειι  ττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς,,  
εενν  όόψψεειι  ττηηςς  κκααλλοοκκααιιρριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  άάµµεεσσηη    
ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττµµηηµµάάττωωνν  ττηηςς  ΠΠΕΕΟΟΑΑΘΘ
Κινδύνους εγκυµονεί η δυσκολία διέλευσης στο πλαίσιο της πυροπροστασίας. 

ΣΣΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΦΦΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  
Ο ∆ηµήτρης Καµπόλης µε την ιδιότητα του Προέδρου του ΣΥΝΠΑ, ενηµέρωσε ότι τα πυροφυλάκια είναι έτοιµα 

και δεσµεύτηκε πως και φέτος ο Σύνδεσµος θα ενισχύσει όλα τα φυλάκια που θα υποδείξει ο ∆ασάρχης. 

Αίτηµα επαναλειτουργίας
ΙΕΚ Φυλής

Τ
ο θέµα της επαναλειτουργίας του ΙΕΚ Φυλής
επαναφέρει ο ∆ήµος και η εκπαιδευτική κοινότ-
ητα που έχουν δώσει αγώνες για την ίδρυσή

του. 
Σε συσκέψεις που έχουν πραγµατοποιηθεί εδώ και

αρκετό καιρό, λήφθηκαν οι αποφάσεις για τη µεθόδευ-
ση της διεκδίκησης του αιτήµατος και την Παρασκευή,
26-04-2018 το θέµα έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
µε εισήγηση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παιδείας, Αναπλ. ∆ηµάρχου Νίκου Χατζητρακόσια. 

Στην εισήγηση γίνεται λόγος για επανυποβολή αιτή-
µατος στο  Υπουργείο Παιδείας για  την επαναλειτο-
υργία του ∆. ΙΕΚ του ∆ήµου  Φυλής από  τη  νέα  σχο-
λική  χρονιά  2018-19, τόσο µε  τις ειδικότητες  που
υποστηρίχθηκαν όσο κι επιπρόσθετα µε νέες ειδικότητες
όπως της  φυσιοθεραπείας, του  τεχνικού  κινητής
τηλεφωνίας και  της  µαγειρικής για  τις  οποίες  υπάρχει
αυξηµένο  ενδιαφέρον  από  τους  δηµότες  και  δύνα-
ται  υλικοτεχνικά  και  οικονοµικά να  υποστηριχθούν
από  το  ∆ήµο  Φυλής.
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Η
Ανακοίνωση του Υπουργού Παι-
δείας περί οµόφωνων Πρακ-
τικών σε 184 ∆ήµους για την

έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
των 4χρονων ήδη από το επόµενο σχο-
λικό έτος 2018-2019, πρωταγωνίστησε
στην προχθεσινή Συνεδρίαση της
Κ.Ε.∆.Ε.
Όπως ακριβώς είχε ενηµερώσει,ο
AIRETOS, το θέµα κυριάρχησε και προ-
τάχθηκε όλων των υπολοίπων,ακόµη
και της συζήτησης περί νέου “Καλλι-
κράτη”, παρά το ότι δεν περιλαµβανό-
ταν καν στην ηµερήσια διάταξη.

Στη Συνεδρίαση αµφισβητήθηκε ο
ισχυρισµός του κ. Γαβρόγλου για 184
οµόφωνα Πρακτικά, µε αναφορές
συγκεκριµένων ονοµαστικών παραδειγ-
µάτων ∆ηµάρχων οι οποίοι ουδέποτε
συνυπέγραψαν Πρακτικό συναίνεσης,
δεδοµένου ότι :

-   άλλοι δεν παρευρέθηκαν ποτέ σε
Συνεδρίαση της Τριµερούς Επιτροπής,

-      άλλοι παρευρέθηκαν και ρητώς διε-
φώνησαν,

-     ενώ    άλλοι παρείχαν µόνο τα αριθµ-
ητικά δεδοµένα που τους ζητήθηκαν
(π.χ. αριθµός παιδιών, καταγραφή
εγκαταστάσεων), χωρίς όµως να συµφ-
ωνήσουν εγγράφως στην έναρξη εφαρ-
µογής.

∆εδοµένης της κρισιµότητας της κατά-
στασης για τις χιλιάδες οικογένειες που
αφορά το ζήτηµα, η Κ.Ε.∆.Ε. αποφάσι-
σε οι συγκεκριµένες καταγγελίες να διε-
ρευνηθούν, µε σχετική Επιστολή που
θα σταλεί στους 184 ∆ηµάρχους της
λίστας του Υπουργείου, προκειµένου να
αποσαφηνιστεί η στάση που τήρησαν 
κατά τη σχετική συνεδρίαση της Τριµερ-
ούς.

Κατά την εισήγηση του ο κ. Πατούλης
επισήµανε «ότι έχουν λάβει τη µορφή
επιδηµίας» οι καταγγελίες που έχει
δεχθεί η ΚΕ∆Ε από ∆ηµάρχους ∆ήµων
από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συµπερ-
ιλαµβάνονται στη λίστα των 184 ∆ήµων
που ανήρτησε το υπουργείο Παιδείας,
είτε ότι δεν µετείχαν ποτέ στη συνεδρία-
ση της σχετικής Τριµερούς Επιτροπής,
είτε ότι ποτέ δεν συναίνεσαν ότι µπορ-
ούν να προχωρήσουν στην εφαρµογή
του νόµου αφού δεν διαθέτουν τις κτιρ-
ιακές υποδοµές που απαιτούνται για να
καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες που
προκύπτουν από την εφαρµογή του
νέου νόµου.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε υπογράµµισε ότι οι συγκεκρι-
µένες καταγγελίες θα διερευνηθούν
µε σχετική επιστολή που θα σταλεί
σε όλους τους ∆ηµάρχους που
συµπεριλαµβάνονται στη λίστα του
υπουργείου, προκειµένου να αποσα-
φηνιστεί η στάση που τήρησαν κατά
τη σχετική συνεδρίαση της Τριµερ-
ούς Επιτροπής.

Ακολούθως θα ζητηθεί από τον υπο-
υργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη να
προγραµµατίσει µία συνάντηση του
Προέδρου και αντιπροσωπείας της
ΚΕ∆Ε µε τον υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων Κ. Γαβρόγλου
αλλά και την Αν. υπουργό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου µε αντικείµενο
την εξεύρεση βιώσιµων λύσεων στα
πρακτικά προβλήµατα που
προκύπτουν από την εφαρµογή του
νόµου.
Στην τοποθέτηση του ο κ. Πατούλης 
υπογράµµισε πως η ΚΕ∆Ε απαιτεί:

Από την κυβέρνηση να διασφαλίσει
τους πόρους που απαιτούνται για
την κατασκευή νέων εκπαιδευτικών 

δοµών που θα φιλοξενήσουν τα
νήπια, µέσω της ΚΤΥΠ. ΑΕ
Από τις Περιφέρειες να συνεργαστούν
και να αξιοποιήσουν τους προϋπολογι-
σµούς τους, ώστε να δώσουν στους
∆ήµους τα κονδύλια που απαιτούνται
για τη δηµιουργία νέων εκπαιδευτικών
δοµών.
Από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι
στις νέες δοµές θα παρέχονται οι ίδιες
υπηρεσίες που σήµερα παρέχονται
στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς,
όπως η σίτιση και αθλητικές ή εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες, αλλά και ότι θα
λειτουργούν µε τα ίδια διευρυµένα
ωράρια.
«∆εν θα επιτρέψουµε να φοιτήσουν τα
παιδιά µας σε δοµές που δεν είναι λει-
τουργικές» επισήµανε και πρόσθεσε
πως η ΚΕ∆Ε είχε διαµηνύσει πολύ
έγκαιρα πως για την εφαρµογή του
νόµου απαιτούνται υποδοµές και προ-
σωπικό.

Η ΚΕ∆Ε επιµένει στην πάγια θέση της
πως στην παρούσα φάση η εφαρµογή
του νόµου χωρίς αυτές τις προϋποθέ-
σεις αλλά και χωρίς τη διασφάλιση από
πλευράς της κυβέρνησης ότι στις νέες
δοµές θα παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες
που σήµερα παρέχονται στους ∆ηµοτι-
κούς Παιδικούς Σταθµούς, όπως η σίτι-
ση και αθλητικές ή εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες, αλλά και ότι θα λειτουρ-
γούν µε τα ίδια διευρυµένα ωράρια,  θα
έχει δυσµενέστατες εκπαιδευτικές, κοι-
νωνικές και οικονοµικές συνέπειες για
τους γονείς και τα παιδιά που
προέρχονται κυρίως από ευάλωτες και
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες», σηµείω-
σε χαρακτηριστικά.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο 
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόνισε:«Η Αυτο-
διοίκηση Α’ βαθµού που βρίσκεται κοντά
στους πολίτες οφείλει να προασπίζεται
τα συµφέροντα τους. 

Με ιδιαίτερη υπευθυνότητα απέναντι
στα παιδιά µας, θα συνεχίσουµε να
προασπίζουµε τα δικαιώµατα τους, για
την οµαλή και ασφαλή ένταξή τους στην
εκπαιδευτική κοινότητα».

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το
Υπουργείο Παιδείας, αντί διάψευσης
των καταγγελιών,έσπευσε λίγο µετά -
συγκεκριµένα στις  25/4 και ώρα  13:57,
όταν είχαν ήδη γίνει γνωστές σε δηµό-
σια αναµετάδοση οι καταγγελίες των
Αιρετών- να αναρτήσει στη ∆ιαύγεια την
εφαρµοστική εγκύκλιο για τους 184
∆ήµους.

Η βιασύνη προκύπτει από το νοµικώς
πρωτοφανές, να εκδίδεται η εφαρµοστι-
κή εγκύκλιος χωρίς ακόµη να έχει δηµο-
σιευθεί σε Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. που ορίζει
τους 184
.Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει : “Σε
αναµονή της ΚΥΑ που προβλέπεται να
εκδοθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
περ. γ΄ της παρ.3 του αρ.33 του
ν.4521/2018, σας ενηµερώνουµε ότι
στους 184 δήµους του επισυναπτόµε-
νου πίνακα 1 υλοποιείται η δίχρονη
προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό
έτος 2018-19 και εφεξής.”.

Το Υπουργείο ορίζει ότι οι εγγραφές στα
νηπιαγωγεία θα πραγµατοποιηθούν
από 2 έως 18 Μαΐου.

Ειδικά στους 184,θα γίνει κλήρωση
µεταξύ όλων των µαθητών, νηπίων και
προνηπίων, έτσι ώστε να προκύψει ο
αριθµός των µαθητών που αντιστοιχεί
στη δυναµικότητα του νηπιαγωγείου µε
µέγιστο αριθµό µαθητών ανά τµήµα
τους 25. Οι µαθητές που δεν θα κληρ-
ωθούν, κατανέµονται, µε απόφαση του
∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
σε όµορα νηπιαγωγεία µε κριτήριο τον
τόπο κατοικίας τους.

ΑΑλλααλλοούύµµ  γγιιαα  τταα  ππρροοννήήππιιαα::  ΗΗ  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  δδιιααψψεεύύδδεειι  ττοονν  ΓΓααββρρόόγγλλοουυ  
- Γ. Πατούλης: «τη µορφή επιδηµίας έχουν λάβει οι καταγγελίες από ∆ηµάρχους»
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Ο
λοκληρώθηκαν  µε επιτυχ ία οι
εργασίες της 2ης Τεχν ικής Συν άν -
τησης, η οποία πραγµατοποιήθη-

κε στην  πόλη Barcelos της Πορτογαλίας
από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2018, στο
πλαίσιο του προγράµµατος “Erasmus+
2017 “Michelangelo: Ensuring School
Success and Reducing Early  School
leav ing through Fine Arts”

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας συµµετέχ ει για
πρώτη φορά ως Συν τον ιστής σε πρόγρ-
αµµα Erasmus, µε εταίρους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ
από τρεις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες
- την  Ελλάδα, την  Ιταλία και την  Πορτο-
γαλία-. Ειδικότερα, οι εταίροι της σύµπραξ-
ης από την  Ελλάδα είν αι ο ∆ήµος Ελευ-
σίν ας, το 3º Γυµν άσιο Ελευσίν ας  και οι
Athens Makerspace. Από την  Ιταλία, ο
∆ήµος Comune di Siderno, το Liceo
Artistico "M.Preti/A. Frangipane" και η
Associazione Darsana Terangα.

Τέλος από την  Πορτογαλία, συµµε-
τέχουν  ο ∆ήµος Município de Barcelos, το
Agrupamento De Escolas De Barcelos

και η Associação Intercultural Amigos da
Mobilidade.

Κατά τη διάρκεια της συν άν τησης πραγ-
µατοποιήθηκε παρουσίαση όλων  των
εµπλεκόµεν ων  εταίρων , εν ώ στη

συν έχεια ακολούθησε ανταλλαγή από-
ψεων και καλών πρακτικών σε θέµατα
που αφορούν στη σχολική διαρροή
και το πώς η Τέχνη µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί ως µέσο πρόληψης και
µείωσης του παραπάνω φαινοµένου.

Παράλληλα, ακολούθησαν  επισκέψεις
στα τοπικά σχολεία µε ξεν άγηση από
τους/τις συµµετέχον τες/σες στο πρόγραµ-
µα εκπαιδευτικούς αλλά και στο ∆ηµαρχείο
της πόλης όπου και πραγµατοποιήθηκε 

συν άν τηση µε την
Αν τιδήµαρχο Κοιν ων ικής
Πολιτικής την  κα
Armandina Saleiro. Από
το δήµο Ελευσίν ας στη
συν άν τηση συµµετείχε η
∆ιευθύν τρια Οικον ο-
µικών  του ∆ήµου καθώς
και µία υπάλληλος του
Τµήµατος ∆ιαφάν ειας,

Προγραµµατισµού, Οργάν ωσης και Πληρο-
φορικής. Στο σηµείο αυτό πρέπει ν α επι-
σηµαν θεί πως η συν άν τηση αποτέλεσε
µία πολύ σηµαν τική εµπειρία τόσο για το
∆ήµο Ελευσίν ας και τις υπαλλήλους που
συµµετείχαν  στην  Οµάδα Έργου όσο και
για τους υπόλοιπους εταίρους, καθώς θα
δηµιουργήσει ν έες βάσεις και µον τέλα για
την  αποφυγή της σχολικής διαρροής και
την  αν άπτυξη συν εργασιών  µε φορείς και
σχολεία του εξωτερικού.

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ωωςς  ΣΣυυννττοοννιισσττήήςς  σσεε  ππρρόόγγρρααµµµµαα  EErraassmmuuss  

Με εταίρους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ από τρεις διαφορετικές 
Ευρωπαϊκές χώρες την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. 

«Σύσκεψη για θέµατα Παιδείας
στην Ανατολική Αττική»

Τ
η ∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018 πραγµατοποιήθη-
κε σύσκεψη µε θέµα  "Συζήτηση αναφορικά µε
τα προβλήµατα στην εκπαίδευση στην Ανατολι-

κή Αττική" στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου, µε τη συµµετοχή εκπρ-
οσώπων των δήµων Ανατολικής Αττικής και παρουσία
του Υφυπουργού Παιδείας κ. ∆ηµήτρη Μπαξεβανάκη,
του ∆ιευθύνοντας Συµβούλου της εταιρείας "Κτηριακές
Υποδοµές Α.Ε" κ. Βασίλη Καραγιάννη, αλλά και των
∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων  Πρωτοβάθµιας και ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ.κ. Βασι-
λικής Ξυθάλη και  Στέφανου Καπέλα, αντίστοιχα. 

Τον ∆ήµο Αχαρνών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Αχαρνών κ. Κώστας Καρυδάκης, ο οποίος στην
εισήγησή του αναφέρθηκε στα εξής ζητήµατα: 

1. Στην αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για την
κάλυψη των λειτουργικών και επισκευαστικών αναγ

κών των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αχαρνών 
2. Στη λήψη µέτρων για την προστασία µαθητικού

πληθυσµού και φύλαξη σχολικών διδακτηρίων  - τοποθ-
έτηση σχολικών φυλάκων 

3. Στην κατασκευή σχολικών κτιρίων για την κάλυψη
του συνεχώς αυξανόµενου µαθητικού πληθυσµού

4. Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των σχολικών κτιρίων
και µεταγραφή τους από την ΚΤΥΠ Α.Ε. στο ∆ήµο Αχα-
ρνών

5. Στην επαναφορά των γραφείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης και έδρας των Σχολικών
Συµβούλων στο ∆ήµο Αχαρνών

6. Στη συνέχιση του προγράµµατος τοποθέτησης
υπαλλήλων γενικών καθηκόντων στις σχολικές µονάδες
πρωτοβάθµιας και επέκτασή του στις σχολικές µονάδες
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ        ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝAAAAΣΣΣΣ        
««  ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ««  ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς»»    ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς»»    

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6
του Ν. 3852/10, καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 8:30 π.µ., στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως
αρµόδια Επιτροπή να συζητήσουµε και να πάρουµε
απόφαση στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξ-
ης τα οποία κρίνεται ότι έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα
καθώς αφορούν την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών
που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες.

1. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊστάµενη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης  για την πραγµατοποίηση δαπάνης εκτέλεσης του
έργου: «Αποκαταστάσεις οδών από πληµµύρα στη  ∆Ε
Μαγούλας» - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
100.000,00 €.

2. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊστάµενη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης  για την πραγµατοποίηση δαπάνης εκτέλεσης του
έργου: «Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Μικρό Κατερίνη
∆Ε Μαγούλας» - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
117.606,25 €.

ΠΠυυρρππόόλληησσαανν  όόχχηηµµαα  τταα  ξξηηµµεερρώώµµαατταα
ττηηςς  ΠΠέέµµππττηηςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

Ακόµα ένας πυρπολισµός
αυτοκινήτου σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα της Πέµπτης στην
περιοχή του Μενιδίου. 
Συγκεκριµένα, σοβαρές υλικές
ζηµιές υπέστη από πυρκαγιά
που προκάλεσαν άγνωστοι µε
εµπρησµό από πρόθεση, σταθ-
µευµένο όχηµα στη συµβολή
των οδών Γ. Παπανδρέου και
Επτανήσου, στο Μενίδι.
Η φωτιά ξεκίνησε στις 04:45 τα
ξηµερώµατα της Πέµπτης και στο σηµείο επιχείρησαν εννιά πυροσβέστες
µε δύο οχήµατα.
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Την Κυριακή 29
Απριλίου 2018,
γιορτάζεται η “Παγκόσµια
Ηµέρα Καθαρισµού των
Ακτών”, στο πλαίσιο της
δράσης “let’s do it greece”
και θα γίνει καθαρισµός
των παραλιών σε όλη την
Ελλάδα.

Στο ∆ήµο µας θα γίνει
καθαρισµός στην περιοχή
της παραλίας Βαρέας στα
Μέγαρα και στη Νέα
Πέραµο, στο λιµάνι και
στην παραλία.

Ετσι λοιπόν ο ∆ήµος
Μεγαρέων, και τα Τοπικά
Συµβούλια Μεγάρων και
Νέας Περάµου,
προσκαλούν τις
εθελοντικές οµάδες, τους
Προσκόπους, το Σώµα
Ελληνικού Οδηγισµού,
τους µαθητές των
Σχολείων της
Πρωτοβάθµιας και
∆ ε υ τ ε ρ ο β ά θ µ ι α ς
Εκπαίδευσης, τους
Συλλόγους Γονέων &
Κηδεµόνων, τους
οικιστικούς και
Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ύ ς
Συλλόγους και όλους τους
φορείς του ∆ήµου και
όλους όσους εκ των
συµπολιτών το επιθυµούν,

να συµµετάσχουν σε αυτή
τη δράση.

Οσοι επιθυµούν να
εργαστούν εθελοντικά στα 

Μέγαρα, όπως δήλωσε
ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Ενότητας των Μεγάρων κ.
Ηλίας Μουσταϊρας, θα
πρέπει να συγκεντρωθούν
την Κυριακή το πρωϊ ώρα
09.00 στην Παιδική Χαρά
στον Αγιο Νικόλα και στην
Παιδική Χαρά πλησίον
καταστήµατος WET-PUZ-
ZLE στην Βαρέα.

Μάλιστα µε την ευγενική
υποστήριξη του ΚΤΕΛ
Αττικής (Τοµέας Μεγάρων)
θα διατεθούν Λεωφορεία
για την εξυπηρέτηση όσων
επιθυµούν να
συµµετάσχουν το πρωϊ
ώρα 09.00, τα οποία θα
αναχωρήσουν από την
Πλατεία Ηρώων και το
µεσηµέρι µετά τον
καθαρισµό της παραλίας
για την επιστροφή τους
από τον Αγιο Νικόλαο.

Oσοι θα συµµετάσχουν
στη Νέα Πέραµο, όπως
ανακοίνωσε ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Νέας Περάµου κ.

∆ηµοσθένης Λιώτας, θα
πρέπει την Κυριακή το
πρωϊ ώρα 09.00 να
συγκεντρωθούν στο
∆ηµοτικό κατάστηµα 

της Νέας Περάµου.
Ολοι οι εθελοντές θα

εφοδιαστούν από το ∆ήµο
µε προστατευτικά γάντια,
πλαστικές σακούλες
α π ο κ ο µ ι δ ή ς
απορριµµάτων και
µπουκάλια µε νερό.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων
κ. Γρηγόρης Σταµούλης
δήλωσε:« Μέσω του

εορτασµού της
“Παγκόσµιας Ηµέρας
Καθαρισµού των Ακτών”,
πρέπει να έχουµε στο
µυαλό µας ότι ενόψει του
καλοκαιριού, που µας
έρχεται πρέπει οι ακτές και 

οι παραλίες µας να είναι
καθαρές για να µπορούν
να δεχθούν τις χιλιάδες
των λουοµένων.

Βεβαίως η δράση αυτή
σχετίζεται και µε την
προστασία του
Περιβάλλοντος γενικότερα.

Η σχέση όλων µας µε
αυτό, εκτός από
Οικονοµική, Κοινωνική και
πολιτιστική είναι
πρωτίστως µία σχέση
ζωής, για τήν οποία πρέπει

να είµαστε όλοι
ευαίσθητοι, να την
προστατεύσουµε και να
την διαφυλάξουµε, “να
ενώσουµε όλες µας τις
δυνάµεις” και ο ∆ήµος
Μεγαρέων καταβάλλει
τεράστια προσπάθεια
προς την κατεύθυνση
αυτή, µε πολλές δράσεις
στη διάρκεια του χρόνου
µέσω προγραµµάτων
ανακύκλωσης σκουπιδιών
και καθαρισµού παραλιών.

Με αυτήν την ευκαιρία
επιθυµώ να ευχαριστήσω
τα Τοπικά Συµβούλια

Let’s do it Greece: Κυριακή 29/4 καθαρισµός 
ακτών Μεγάρων & Ν. Περάµου

Κορυφαίες διακρίσεις για το 
8 Γυµνάσιο Αχαρνών & το

ΕΕΕΚ Ελευσίνας 
στο Ecomobility 2017-18

Το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ κατέκ-
τησε το 8 Γυµνάσιο Αχαρνών στην εκστρατεία
του Ecomobility 2017-18 ενώ η εργασία του

κατατάσσεται ανάµεσα στις ΣΤΙΣ 10 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ! 
Τα παιδιά κατέδειξαν τα προβλήµατα της πόλης, ανέ-

δειξαν την ιστορία και τα µνηµεία της και πρότειναν τη
χρήση του ποδηλάτου και τη δηµιουργία ενός ποδ-
ηλατόδροµου που θα συνδέει τα αξιοθέατα του ∆ήµου
Αχαρνών. 

Το βραβείο παρέλαβαν σε πανηγυρικό κλίµα, οι µαθη-
τές που συµµετείχαν στην εκστρατεία µε την ολόπλευρη
στήριξη των εκπαιδευτικών τους, στην Τελετή λήξης που
πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών.

Επίσης στον ίδιο διαγωνισµό εξαιρετικές κριτικές απέ-
σπασε και το 1ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας, το οποίο κατέκτησε το
Βραβείο Εικαστικής Έκφρασης ενω στην κατηγορία
βραβείο ∆ήµου 2017-2018 κατέκτησε την τρίτη θέση . 
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
- Καθαρισµός κυνηγότοπων 13 Μαΐου στη Φυλή.
- Αγώνας πήλινου στόχου «SPORTING» 27 Μαΐου 

στο σκοπευτήριο Ασπροπύργου.

Πραγµατοποιήθηκε τη Κυριακή 22 Απριλίου στο εντευκτήριο του συλλόγου, παρουσία ικανο-
ποιητικού αριθµού µελών, η ετήσια Τακτική Γενική µας Συνέλευση. Της οποίας οι εργασίες
εξελίχθηκαν µε τη συνήθη διαδικασία, σύντοµο χαιρετισµό από τον Πρόεδρο και ενηµέρω-

ση περί των οικονοµικών από τον ταµία. 
Συνέχεια τις εγκρίσεις του απολογισµού 2017, προϋπολογισµού 2018, τακτικών εισφορών κλπ.,

απολογισµό πεπραγµένων και ενηµέρωση για επερχόµενες δράσεις του ∆.Σ. και τέλος ανοιχτή
συζήτηση για τρέχοντα και
επίκαιρα θέµατα που αφορούν το κυνήγι γενικά, σε τοπικό και όχι µόνο επίπεδο.

Επ’ ευκαιρίας καλούµε τα µέλη µας να στηρίξουν συµµετέχοντας τις επερχόµενες προγρ-
αµµατισµένες δράσεις του συλλόγου:

-Καθαρισµός κυνηγότοπων 13 Μαΐου στη Φυλή.

-Κυνηγετικό αγώνα πήλινου στόχου «SPORTING» 27 Μαΐου στο σκοπευτήριο Ασπροπύρ-
γου.

-Εθελοντική αιµοδοσία προσφορά ζωής, των µελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών
στον συνάνθρωπο 3 Ιουνίου στα γραφεία µας.            

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ανοιχτή Συνέντευξη Τύπου Ανοιχτή Συνέντευξη Τύπου 
για τον 3ο Αγώνα Λιµένωνγια τον 3ο Αγώνα Λιµένων
Μεγάρων - Νέας ΠεράµουΜεγάρων - Νέας Περάµου

Η οργανωτική επιτροπή του 3ου Αγώνα Λιµένων
Μεγάρων - Νέας Περάµου σας προσκαλεί σε
ανοιχτή Συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει
την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 19:30 στο
∆ηµαρχείο Μεγάρων, στην Αίθουσα Συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία του
∆ηµάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταµούλη. 

Με εκτίµηση, 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Αγώνα Λιµένων
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Ένα µουσείο που έλειπε από την πόλη ��� ����� -
���� πρόκειται να λειτουργήσει το επόµενο διά-
στηµα. Το Χαϊδάρι είναι µια πόλη µε πλούσιο

µωσαϊκό παράδοσης. Οι κάτοικοι της περιοχής µας
προέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας, της Ιωνίας και
του Πόντου.

Η Λαογραφία είναι σηµαντικό στοιχείο της ταυτότητας
ενός λαού.

Καθετί που µπορεί να αφορά στον Υλικό βίο και την
Λαϊκή δηµιουργία αλλά και τον Πνευµατικό και Κοινωνικό
βίο του παρελθόντος µας, συνιστά την ιστορία µας και
την ταυτότητα µας. Συνιστά το ξεδίπλωµα του προγονι-
κού πολιτισµού και των εκδηλώσεων του λαού µας.

Το Χαϊδάρι έχει πλούσια ιστορία που πρέπει να ανα-
δειχθεί και να µεταλαµπαδευτεί στις επόµενες γενιές:
Αρχαία Ιερά Οδός, Ιερό Αφροδίτης, Μονή ∆αφνίου,
Παλατάκι & Κτίριο �,Γύζη( στη φωτό), Σκαραµαγκάς,

Μάχη Χαϊδαρίου στις 6-8 Αυγούστου 1826, ∆ροµοκαείτιο
& Ψ.Ν.Α. ∆αφνίου, Προφήτης Ηλίας. Αυτά είναι µερικά
µόνο σηµαντικά σηµεία – µνηµεία της Πόλης µας που θα
έχουν ιδιαίτερη θέση στο µουσείο. Επίσης θα αποτυπωθ-
εί η εξέλιξη της πόλης µας από την κοινότητα των λίγων
εκατοντάδων κατοίκων που ήταν µέχρι τη σηµερινή
µορφή της. Ιδιαίτερα σηµαντική θα είναι και η ανάδειξη
του έργου ξεχωριστών ανθρώπων του πνεύµατος και
του πολιτισµού που άφησαν το ίχνος τους στην πόλη
µας, καθώς και η παρουσίαση όλων των εργατικών, πολι-
τιστικών, εθνικοτοπικών, αθλητικών και άλλων συλλό-
γων που δραστηριοποιήθηκαν στο Χαϊδάρι.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καλούµε όλους

τους ∆ηµότες να συνεισφέρουν στην δηµιουργία του
Λαογραφικού Μουσείου προσφέροντας Αντικείµενα,
Σκεύη, Πίνακες, Φορεσιές, Υφάσµατα, Βιβλία, Εικόνες,
Φωτογραφίες και ότι άλλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ώστε να αποτυπωθεί η πλούσια Λαογραφική µας παρά-
δοση.

Σας προσκαλούµε όλους να συνθέσουµε µαζί την Λαο-
γραφική µας ταυτότητα.

Μπορείτε να καλείτε και να συνεισφέρετε στο 213
2047236

Υπεύθυνη Κα Βαρυτιµιάδη ∆έσποινα

Ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου
Μιχάλης Σελέκος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ: Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στην Πόλη µας
Καλεί όλους τους ∆ηµότες να συνεισφέρουν προσφέροντας Σκεύη, Πίνακες, Φορεσιές, Υφάσµατα, Βιβλία, Εικόνες,
και ότι άλλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να αποτυπωθεί η πλούσια Λαογραφική παράδοση.

Η
Πολιτική Προστασία του δήµου Ιλίου εν ηµερών ει
τους πολίτες ότι, την  Τετάρτη 2 Μαΐου 2018, ο
δήµος Ιλίου θα συµµετέχ ει στην  ∆ιυπηρεσιακή

Άσκηση Πεδίου για σεισµό «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ
2018», η οποία διοργαν ών εται από την  Αυτοτελή
∆ιεύθυν ση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττι-
κής, µε την  υποστήριξη του Ο.Α.Σ.Π.

Η άσκηση θα διεξαχ θεί στην  Περιφερειακή Εν ότητα
∆υτικού Τοµέα Αθην ών , µε συν τον ιστικό κέν τρο το
Εκθεσιακό Κέν τρο Περιστερίου και τη συµµετοχ ή πολ-
λών  Φορέων , Υπηρεσιών  και Εθελον τικών
Οργαν ώσεων  Πολιτικής Προστασίας, όπου τα επεισό-
δια του σεν αρίου θα εξελιχ θούν  προσοµοιάζον τας
πραγµατικές συν θήκες σεισµού.

Στο δήµο Ιλίου η άσκηση θα λάβει χ ώρα στην  περιοχ ή

Ραδιοφων ίας και συγκεκριµέν α πλησίον  στον  Ι.Ν.
Αγίου ∆ιον υσίου.

Κύριος σκοπός υλοποίησης της άσκησης είν αι ο
έλεγχ ος του επιχ ειρησιακού σχ εδιασµού για σεισµό
στην  Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικού Τοµέα Αθην ών ,
εν ώ η Οµάδα Σχ εδιασµού (Ο.ΣΧ.Α) έχ ει προσδιορίσει
ως βασικότερους στόχ ους της άσκησης τη δοκιµασία
των  προβλεπόµεν ων  εν εργειών  και διαδικασιών , τον
έλεγχ ο, τον  συν τον ισµό και την  εκπαίδευση των
εµπλεκόµεν ων  φορέων .

Σε δηλώσεις του ο δήµαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος
δήλωσε: «Πρόκειται για µια προγραµµατισµέν η άσκηση
για το σεισµό από την  ∆ιεύθυν ση Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής και δεν  υπάρχ ει καν έ-
ν ας λόγος αν ησυχ ίας για τους πολίτες. 

Σε µια σεισµογεν ή χ ώρα, όπως η Ελλάδα, η υλο-
ποίηση τέτοιων  ασκήσεων  είν αι χ ρήσιµες και απαρ-
αίτητες, προκειµέν ου οι εµπλεκόµεν οι φορείς ν α µπορ-
ούµε ν α αν τιµετωπίσουµε µε αποτελεσµατικό τρόπο
και πλήρη συν τον ισµό το φυσικό φαιν όµεν ο του σει-
σµού».

∆ήµος Ιλίου:Θα λάβει µέρος στην ∆ιυπηρεσιακή Άσκηση 
Πεδίου για σεισµό «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ 2018»
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Το δικαίωµα των
πολιτών στην ασφά-
λεια στο χώρο
εργασίας, στο δρόµο,
στο σπίτι είναι αδια-

πραγµάτευτο. ∆υστυχώς όµως, οι
πολίτες της χώρας βρίσκονται
καθηµερινά στο έλεος σκληρών
κακοποιών που εισβάλουν στα
σπίτια τους και ληστεύουν, δολοφ-
ονούν, τραυµατίζουν σωµατικά και
ψυχικά αθώους ανθρώπους.

Σε πρόσφατη δηµοσκόπηση,
µάλιστα, αποτυπώνεται µε τον
πλέον κατηγορηµατικό τρόπο η
πραγµατικότητα που βιώνουν οι
πολίτες καθώς σχεδόν επτά στους
10 (το 68%) δηλώνουν πως αισθ-
άνονται δυσαρεστηµένοι από το
επίπεδο ασφάλειας και αστυνό-
µευσης στη χώρα. Καθηµερινά
έρχονται στη δηµοσιότητα περι-
στατικά διαρρήξεων και ένοπλων
ληστειών σε οικίες και καταστήµα-
τα µε θύµατα ανυπεράσπιστους
συµπολίτες µας σε ολόκληρη τη
χώρα. Τα περιστατικά αυτά δε
συµβαίνουν µόνο στις µεγάλες
πόλεις, ούτε καν µόνο στις πρω-
τεύουσες των Νοµών αλλά και σε
κωµοπόλεις, χωριά ακόµα και σε
µικρούς και αποµακρυσµένους
οικισµούς. Αποκορύφωµα αποτε-
λεί η ένοπλη ληστεία σε οικία στην
Κηφισιά µε τραγικό αποτέλεσµα
την απώλεια ζωής του ιδιοκτήτη.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
δεν διαθέτει ούτε την πολιτική
βούληση ούτε οργανωµένο σχέ-
διο αντιµετώπισης της εγκληµα-
τικότητας. Αδυνατεί να υπερασπι-
στεί το συνταγµατικά κατοχυρωµέ-
νο δικαίωµα των πολιτών στην
ασφάλεια. Η πρόληψη και κατα-
στολή της εγκληµατικής δραστηρ-
ιότητας, προϋποθέτουν εκτός των
άλλων ισχυρή αστυνοµική παρου-
σία στις γειτονιές, δίπλα στον
πολίτη. Οι παραινέσεις όπως
«προσποιηθείτε ότι κοιµάστε» δεν
λύνουν το πρόβληµα, το οποίο
έχει οξυνθεί σηµαντικά από την
εφαρµογή του νόµου του κ. Παρ-
ασκευόπουλου για την αποσυµφ-
όρηση των φυλακών, µε την απε-
λευθέρωση κακοποιών.

Την ίδια στιγµή, τα άβατα για την
Αστυνοµία συνεχίζουν να πολ-
λαπλασιάζονται µε αποκορύφωµα
περιοχές της ∆υτικής Αττικής αλλά
και το κέντρο της Αθήνας µε την
κυβέρνηση είτε να παρακολουθεί 

αµέτοχη είτε να επιδίδεται σε φιέ-
στες και εγκαίνια. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα τα εγκαίνια από τον κ.
Τσίπρα της µεταφοράς της Υπο-
διεύθυνσης Ασφαλείας και του
Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών
∆υτικής Αττικής στο ∆ήµο Φυλής,
µε δηλώσεις όπως «η παραβα-
τικότητα στη ∆υτική Αττική έχει µει-
ωθεί». 

∆υστυχώς, όµως, οι 
κάτοικοι κυρίως των ∆ήµων
Φυλής, Ασπροπύργου και
Αχαρνών βιώνουν το φόβο

για την ακεραιότητα τους και
βλέπουν καθηµερινά την
περιουσία τους να γίνεται

βορά στις συµµορίες και το
εµπόριο ναρκωτικών να

ανθεί µπροστά στα µάτια των
ίδιων και των παιδιών τους!

Στα Εξάρχεια τα επεισόδια
εντείνονται και οι συµπλοκές κου-
κουλοφόρων αντιεξουσιαστών µε
τα ΜΑΤ καθιστούν κάθε φορά την
περιοχή βοµβαρδισµένο τοπίο µε
τεράστιες υλικές ζηµιές για τους
κατοίκους. Επίσης, τα γραφεία του
ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη
γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων
κουκουλοφόρων αλλά δυστυχώς
και αδίστακτων τροµοκρατικών

οργανώσεων που πυροβολούν
αδιακρίτως µε κίνδυνο να θρηνή-
σουµε θύµατα.      

Η ανεπάρκεια της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών όµως συνοδεύεται και από
την επίδειξη παροιµιώδους
ανοχής στην ασυδοσία οργανω-
µένων αντιεξουσιαστικών οµά-
δων. Υµέτεροι «µπαχαλάκηδες»

έχουν το ελεύθερο
να µπαινοβγαίνουν
και επιτίθενται σε
Υπουργεία, στη
Βουλή και σε άλλες
δηµόσιες υπηρ-
εσίες αλλά και σε
καταστήµατα και
επιχειρήσεις, να
διαδηλώνουν, να
λεηλατούν και να
απειλούν µε αποτέ-
λεσµα να καταρ-
γείται στην πράξη
κάθε προστασία
εργαζοµένων και
πολιτών.

∆εν φτάνουν, όµως, αυτά. Οι
ίδιες οµάδες επιτίθενται σε ξένο
έδαφος, δηλαδή σε Πρεσβείες και
Προξενεία, µε πιο πρόσφατο
παράδειγµα την Πρεσβεία της
Γαλλίας, µε αποτέλεσµα τον διεθ-
νή διασυρµό της χώρας. Ο κ.
Τσίπρας καλύπτει πλήρως και
συνειδητά τους αυτουργούς
αυτών των περιστατικών και ο
αρµόδιος Αν. Υπουργός παλινδρ-
οµεί και «τρέχει» πίσω από τα
συµβάντα, δρώντας εκ των υστέρ-
ων και όχι προληπτικά. Η στάση
τους αυτή δεν αποτελεί βέβαια
έκπληξη όταν βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν τη δράση
των «µπαχαλάκηδων» πολιτικό
ακτιβισµό, σε µια περίοδο όπου τα
εθνικά θέµατα είναι σε έξαρση και
το γεωπολιτικό περιβάλλον ρευ-
στό και επικίνδυνο.  

Επί των ηµερών της κυβέρν-
ησης οι άνδρες των ΜΑΤ λαµβά-
νουν εντολές να παρακολουθούν
αµέτοχοι και ακίνητοι τους
«µπαχαλάκηδες» να σπάνε και
να καίνε στο κέντρο της Αθήνας
αλλά αν διανοηθεί κανείς διαµαρτ-
υρόµενος να πλησιάσει την οδό
Ηρώδου Αττικού για να προσεγ-
γίσει το Μέγαρο Μαξίµου ή όποιο
άλλο σηµείο βρίσκεται ανά την
επικράτεια ο Πρωθυπουργός,

όπως συνέβη στο πανεκπαιδευ-
τικό συλλαλητήριο, τότε η εντολή
είναι µία: ακραία καταστολή!

Το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζε-
ται µε δηλώσεις όπως αυτές του
κ. Αν. Υπουργού ότι οι «εντολές
του δεν εισακούγονται», ούτε ότι
οι εκάστοτε αντιδράσεις των
Σωµάτων Ασφαλείας είναι είτε
«υπερβολικές» είτε «αδρανείς»

ανάλογα µε το επικοινωνιακό
κλίµα που επικρατεί.

Ανίκανη να αντιµετωπίσει τα
ζητήµατα ασφάλειας η κυβέρν-
ηση, κατηγορεί την ΕΛ.ΑΣ., ενώ
παράλληλα τη χρησιµοποιεί ως
κοµµατικό εργαλείο, αποδεικ-
νύοντας το µέγεθος του καθεστω-
τισµού της.

Για να καταπολεµηθεί το
έγκληµα χρειάζεται ισχυρή αλλά
και δηµοκρατική Αστυνοµία, µε
σωστή διαχείριση των ανδρών
και γυναικών που υπηρετούν σε
αυτή αλλά και µε διασφάλιση των
δικαιωµάτων και αποδοχών τους
κατά τρόπο που συνάδει µε το λει-
τούργηµά τους.

Η ανικανότητα διαχείρισης του
υπηρετούµενου στα Σώµατα
Ασφαλείας προσωπικού από την
κυβέρνηση δεν έχει προηγούµε-
νο. 

Μόλις πριν λίγες ηµέρες
ακούσαµε ξανά τις ίδιες εξαγ-
γελίες που επαναλαµβάνονται
εδώ και τρία χρόνια περί
ενίσχυσης της αστυνόµευσης στις
γειτονιές και µετακίνηση προσω-
πικού. Οι πολίτες όµως δεν «παρ-
αµυθιάζονται». Είναι γνωστό
άλλωστε ότι το προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ. έχει µειωθεί αισθητά τα
τελευταία χρόνια. Μόνο στην Αττι-
κή η µείωση ανέρχεται στο 30%.

Η ανάγκη προσλήψεων στην
ΕΛ.ΑΣ. όµως, δεν απασχολεί την
κυβέρνηση που είναι προσηλω-
µένη στους διορισµούς των δικών
της παιδιών.

Επιπλέον, οι άνδρες και οι
γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ., που προ-
σπαθούν να καταπολεµήσουν το
έγκληµα υπό άθλιες συνθήκες, και
µε απαρχαιωµένα οχήµατα µε
κακή ή καθόλου συντήρηση, µε
εξοπλισµό και ρουχισµό που
αναγκάζονται να αγοράζουν οι
ίδιοι γιατί ο υπάρχων είτε δεν επα-
ρκεί είτε δεν υπάρχει, πολλές
φορές γίνονται οι ίδιοι τα θύµατα

περιστατικών βίας. Χαρακτηρι-
στικό είναι το περιστατικό της
17/4/2018 όπου δύο περιπολικά
της Άµεσης ∆ράσης που κλήθη-
καν να ελέγξουν σταθµευµένο
δίκυκλο πίσω από το Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο  (Μαυροµαταίων
και Χέυδεν), δέχτηκαν επίθεση µε
πέτρες και αντικείµενα από οµάδα
αγνώστων µε αποτέλεσµα να

προκληθούν φθορές στα υπηρ-
εσιακά οχήµατα.

Την ίδια στιγµή, επιβαρύνον-
ται οικονοµικά πολλαπλώς λόγω
της εφαρµογής του νέου ειδικού
µισθολογίου (ν. 4472/2017) που
οδηγεί αναπρόδραστα στην
βίαιη ανατροπή του οικονοµικού
τους προγραµµατισµού και την
βαθµιαία οικονοµική τους εξόν-
τωση.  

Αρνητικά θα επηρεαστούν και
οι συνταξιούχοι καθώς οι συντά-
ξεις συναρτώνται άµεσα µε το
νέο µισθολόγιο. 

Τούτο απάδει στο κύρος και
την προσφορά των σωµάτων
ασφαλείας και προσβάλλει
βάναυσα την συνταγµατική
αρχή της προστασίας της δικαι-
ολογηµένης εµπιστοσύνης.

Για όλους αυτούς τους λόγους,
επερωτάται ο κ. ΥπουργόςΕσωτε-
ρικών:

Για την έλλειψη στρατηγικής
και οργανωµένου σχεδίου κατα-
πολέµησης του εγκλήµατος.

Για την αύξηση των περι-
στατικών διαρρήξεων και ένοπ-
λων ληστειών σε οικίες και κατα-
στήµατα ανά τη χώρα, σε αστι-
κές και µη περιοχές.

Για την ελλιπή αστυνοµική
παρουσία στις γειτονιές.

Για το οργανωµένο έγκληµα
στις γειτονιές της ∆υτικής Αττι-
κής και όχι µόνο.

Για την ελεύθερη δράση
αντιεξουσιαστικών και τροµοκρ-
ατικών οργανώσεων.

Για τη µείωση του προσωπι-
κού της ΕΛ.ΑΣ. και την ανυπα-
ρξία σοβαρού προγράµµατος
ανασχεδιασµού και αναδιάρθρ-
ωσης των δοµών της.

Για την οικονοµική επιβάρυ-
νση των υπηρετούντων στα
Σώµατα Ασφαλείας.

Για τον απαρχαιωµένο στόλο
και τον ελλιπή εξοπλισµό στις
Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι επερωτώντες Βουλευτές:
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ     
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
Θ Ε Ο Χ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ ΧΑΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Π ΟΥΛΟ Σ

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μ Π Α Ρ Γ Ι Ω Τ Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π Α Π Α Θ Ε Ο ∆ Ω Ρ Ο Υ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κ.Ο. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) - ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

««ΣΣεε  έέξξααρρσσηη  ηη  εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα,, σσττοο  ζζεεννίίθθ  ηη  αανναασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  πποολλιιττώώνν»»
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) στο κέντρο

του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρώνη  & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο 

περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘ ΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ     WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    
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Α
υξηµένα µέτρα λαµβάνει η ΕΛ.ΑΣ για την
ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών και την
πρόληψη ατυχηµάτων στο οδικό δίκτυο

της χώρας την Πρωτοµαγιά.
Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ, τα µέτρα περιλαµβά-

νουν:

*Αυξηµένη τροχονοµική αστυνόµευση του οδι-
κού δικτύου, µε βάση τις ιδιαίτερες κυκλοφορια-
κές συνθήκες κάθε περιοχής.

*Ενισχυµένη αστυνοµική παρουσία και αστυνό-
µευση των σηµείων του οδικού δικτύου, όπου
σηµειώνονται συχνά τροχαία ατυχήµατα.

*Ρύθµιση της κυκλοφορίας µε πεζούς τροχονό-
µους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυ-
γή κυκλοφοριακών συµφορήσεων.

*Αυξηµένα µέτρα τροχαίας στις εισόδους - εξό-
δους των µεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρ-
ατηρείται µεγάλη κίνηση οχηµάτων.

*Αυξηµένα µέτρα τροχαίας σε χώρους όπου
παρατηρείται µαζική διακίνηση επιβατών (αερο-
δρόµια, λιµάνια, σταθµοί)

*Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και αυξηµένα µέτρα
Τροχαίας, σε περιοχές που θα πραγµατοποιηθ-
ούν εορταστικές εκδηλώσεις.

*Παρουσία τροχονόµων στους Σταθµούς
∆ιοδίων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας,
την ενηµέρωση και την παροχή συµβουλών
στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

*Ενηµέρωση των πολιτών µέσω του Γραφείου
Τύπου, σε κάθε περίπτωση που είναι αναγκαία η
πληροφόρηση των πολιτών για την ύπαρξη τυχόν
κυκλοφοριακών και άλλων προβληµάτων.

*Συνεργεία της Τροχαίας θα διενεργούν ειδι-
κούς και γενικούς ελέγχους, ιδιαίτερα για τη
βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπε-
ρβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ και αντικανονικό προσπέρασµα, καθώς

και παραβάσεων που ευθύνονται για την πρόκ-
ληση τροχαίων δυστυχηµάτων και ατυχηµάτων,
όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την
οδήγηση.

Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής των
µέτρων, θα βρίσκονται σε αυξηµένη επιχειρησια-
κή ετοιµότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα
µέσα της Ελληνικής Αστυνοµίας, κυρίως των
Υπηρεσιών Τροχαίας. 

Ειδικότερα, θα διατεθούν περιπολικά, µοτοσικ-
λέτες και συµβατικά οχήµατα, µε το ανάλογο προ-
σωπικό και εξοπλισµό για την αποτελεσµατική
αστυνόµευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Η ΕΛ.ΑΣ επισηµαίνει ακόµη, ότι οι οδηγοί θα
πρέπει να ενηµερώνονται για την κατάσταση του
οδικού δικτύου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
κατά την οδήγηση, να ακολουθούν πιστά τις δια-
τάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να
οδηγούν µε χαµηλές ταχύτητες για να ελέγχουν
καλύτερα το όχηµά τους και να συµµορφώνονται
µε τις υποδείξεις των τροχονόµων.

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ Ο∆ΙΚΟΥΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 

« Η Οικονοµική ∆ιπλωµατία και 
η Επιχειρηµατικότητα στην 
Ανατ. Μεσόγειοστο επίκεντρο 
ενδιαφέροντος του Ε.Β.Ε.Π. »

Οι κρίσιµες γεωπολιτικές παράµετροι που αφορούν
στο διµερές εµπόριο Ελλάδας - Αιγύπτου αποτέ-
λεσε το βασικό θέµα συζήτησης της εκδήλωσης,

µε τίτλο «Η Οικονοµική ∆ιπλωµατία και η Επιχειρηµατικότητα στην Ανατ. Μεσόγειο», η οποία πραγµατοποιήθηκε την
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., την οποία τίµησε µε την παρουσία του ο κ. Γ.
Κουµουτσάκος, Βουλευτής Β΄ Αθηνών - Τοµεάρχης Εξωτερικών Νέας ∆ηµοκρατίας.
Επίσης, χαιρετισµό απηύθυναν οι κ. κ. Ανδρέας Παπαστάµου, Οικονοµικός Σύµβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών
και, Μάνος Μαρκιανός, Εµπορικός Σύµβουλος Υπουργείου Εξωτερικών (∆ιεύθυνση Αιγύπτου).
Σύµφωνα µε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Αίγυπτο

κατά το δωδεκάµηνο Ιαν. - ∆εκ. 2017 ανήλθε σε 755,51 εκατ. €, ελαφρά αυξηµένη κατά 0,73% σε σύγκριση µε το
2016, που έφθασε στα 750,07 εκατ. €. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο το 2017, έφθ-
ασαν τα 555,37 εκατ. €, µειωµένες κατά 3,7% έναντι του 2016, όταν είχαν ανέλθει σε 576,72 εκατ. €. Σύµφωνα µε τα
προαναφερθέντα προσωρινά στατιστικά στοιχεία έτους 2017, η Αίγυπτος κατατάσσεται 11η, µεταξύ των κυριότερων
αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 2,62% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών,
ενώ από την άλλη πλευρά κατατάσσεται 21η µεταξύ των προµηθευτριών χωρών της Ελλάδας, µε µερίδιο 1,11% επί
των συνολικών ελληνικών εισαγωγών. Το διµερές εµπορικό ισοζύγιο κατά το έτος 2017, που έφτασε τα 200,14 εκατ.
€, παρουσίασε πλεόνασµα για την Ελλάδα, αυξηµένο κατά 15,5%, έναντι του 2016 (είχε ανέλθει σε 173,35 εκατ. €). 
Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι επιχειρηµατίες-µέλη του Ε.Β.Ε.Π. έθεσαν µία σειρά ζητηµάτων, µεταξύ των

οποίων, η δυσκολία έκδοσης visa σε επιχειρηµατίες από τρίτες χώρες, που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα, το
καθεστώς που διέπει τις Ελεύθερες Ζώνες Εµπορίου στην Αίγυπτο, τις περαιτέρω προοπτικές διµερούς συνερ-
γασίας, αλλά και άλλα κρίσιµα θέµατα, που αφορούν στις αµοιβαίες οικονοµικές σχέσεις των 2 κρατών.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

«Ζητάµε κάποια έργα συντήρησης και
διάνοιξης ορισµένων τµηµάτων, ανεξάρτ-
ητα από την εξέλιξη των έργων της γενι-
κής αποκατάστασης της ΠΕΟΘ, προ-
κειµένου να αντιµετωπίσουµε τις ανάγ

κες στο πλαίσιο της πυροπρο-
στασίας. 

Θεωρούµε ότι κάποιας µορφής επεµ-
βάσεις θα συντελούσαν στην καλύτερη
αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων
εν όψει του καλοκαιριού», δήλωσε η κ.
Γιάννα Κριεκούκη. 
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 1η ΜΑΗ

Η ΓΣΕΕ καλεί σε µαζική συµµετοχή στις πρω-
τοµαγιάτικες απεργιακές συγκεν τρώσεις που
πραγµατοποιούν ται την  προσεχή Τρίτη 1η
Μαΐου 2018 σε όλη τη χώρα. 

Στην  Αθήν α η απεργιακή συγκέν τρωση των
ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ και του Εργατικού Κέν τρου Αθή-
ν ας θα γίν ει στις 11:00 π.µ. στην  πλατεία Κλα-
υθµών ος.

Εν ωµέν οι αγων ιζόµαστε για σταθερή και
πλήρη εργασία για όλους, δίκαιο και βιώσιµο
σύστηµα κοιν ων ικής ασφάλισης, συν τάξεις,
παροχές, ελεύθερη συν δικαλιστική δράση,
σεβασµό στους δηµοκρατικούς θεσµούς, στα
εργατικά δικαιώµατα και τις εργασιακές κατακ-
τήσεις. 

Αγων ιζόµαστε για ειρήν η, δηµοκρατία, δικαι-
οσύν η, αξιοπρέπεια, ισότητα, εργασιακά
δικαιώµατα.

Οι εργαζόµεν οι, οι συν ταξιούχοι, οι άν εργοι,
ολόκληρη η ελλην ική κοιν ων ία τα τελευταία
χρόν ια της  κρίσης και των  µν ηµον ίων , δοκι-
µάζον ται σκληρά και βάν αυσα µε τα προβλή-
µατα και τις προκλήσεις ν α παραµέν ουν  τερά-
στια. Γι' αυτό επιβάλλεται ν α δώσουµε αγων ι-
στικό -απεργιακό παρόν  στο κάλεσµα των
συν δικάτων  την  Τρίτη 1η Μάη.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ
11ΠΜ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Σας επισυν άπτουµε τις αφίσες και τη διακήρ-
υξη για την  απεργία την  Τρίτη 1η Μαΐου 2018

ΕΕΠΠΙΙΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΗΗ  ΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗ
Οι τέσσερις από τις πέντε χώρες, των οποίων η θέση σε σχέση 
µε την ελευθεροτυπία χειροτέρευσε, βρίσκονται στην Ευρώπη.

Οι τέσσερις από τις πέντε χώρες, των
οποίων η θέση σε σχέση µε την
ελευθεροτυπία χειροτέρευσε, βρίσκονται

στην Ευρώπη. Έτσι η ελευθερία του Τύπου στην
Μάλτα, την Τσεχία, την Σλοβακία, αλλά και την
Σερβία βρέθηκε σε χειρότερη θέση τον
προηγούµενο χρόνο. Στην Μάλτα και την
Σλοβακία δυο δηµοσιογράφοι, η ∆άφνη
Καρουάνα Γκαλίτσια και ο Γιαν Κούτσιακ,
πλήρωσαν µε τη ζωή τους τις έρευνες που
έκαναν.
Για τον επικεφαλής της Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης Κρίστιαν Μιρ, το γεγονός αυτό
αποδεικνύει ότι οι κρατικές παρεµβάσεις δεν
περιορίζονται µόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα,
όπως είναι η Τουρκία ή η Αίγυπτος. Ο Κρίστιαν
Μιρ, µιλώντας στην Deutsche Welle, ανέφερε:
«Nοµίζω ότι οι εξελίξεις στη Μεσόγειο και την
Ανατολική Ευρώπη καταδεικνύουν ότι σε πολλές
περιπτώσεις δεν έχουµε να κάνουµε µε σταθερές
δηµοκρατίες και ότι η ένταξη τους στην ΕΕ είχε
γίνει πολύ εσπευσµένα».
Οι Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα διαπιστώνουν πως η
κατάσταση για τον Τύπο είναι ιδιαίτερα άσχηµη
στην Πολωνία, όπου η συντηρητική κυβέρνηση
ένα νόµο που ψήφισε το 2015, φίµωσε τα
δηµόσια ΜΜΕ. Στην Ουγγαρία έκαναν την
εµφάνιση τους λίστες µε «ανεπιθύµητους ξένους
ανταποκριτές».

Σε καλύτερη θέση η Ελλάδα
Γενικότερα πάντως η Μη Κυβερνητική Οργάνωση
εντοπίζει προβλήµατα ελευθεροτυπίας, όχι µόνο
στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ, την Ινδία και τις
Φιλιπίννες. Στις χώρες αυτές µάλιστα

κυβερνητικοί αξιωµατούχοι δεν διστάζουν να
χαρακτη-

ρίσουν κάποιους δηµοσιογράφους «προδότες» ή
ακόµα και «τροµοκράτες».
Οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραµπ υποχώρησαν
κατά δυο θέσεις στην κατάταξη και βρίσκονται
τώρα στη θέση 45. Για τους συντάκτες της
έκθεσης ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το γεγονός
πως ο Αµερικανός Πρόεδρος χρησιµοποιεί συχνά
τη γλώσσα του Ιωσήφ Στάλιν χαρακτηρίζοντας
τους δηµοσιογράφους «εχθρούς του λαού».
Η Γερµανία είναι από τις χώρες που η κατάσταση
της ελευθεροτυπίας είναι γενικά καλή και
βρίσκεται στην 15η θέση. Ωστόσο δηµοσιογράφοι
δέχθηκαν απειλές και έγιναν προσπάθειες
χειραγώγησης όσον αφορά την µετάδοση
επεισοδίων στο Αµβούργο κατά τη διάρκεια της
συνόδου κορυφής του G20. Όσο για την Ελλάδα,
χαρακτηρίζεται ως µια χώρα στην οποία
υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα, ωστόσο
κατάφερε να αναβαθµίσει την θέση της και από
την θέση 88 που βρισκόταν πέρυσι βρέθηκε στη
θέση 74.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται σταθερά οι
σκανδιναβικές χώρες. 
Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε βάσει 71
ερωτήσεων που απαντήθηκαν από
δηµοσιογράφους στις εκάστοτε χώρες. Στο 42%
των περιπτώσεων η κατάσταση χειροτέρευσε σε
σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο. Την
µεγαλύτερη πτώση σηµείωσε η Μάλτα, η οποία
από την θέση 18 βρέθηκε στη θέση 65 ενώ την
µεγαλύτερη πρόοδο έκανε η Γκάνα, η οποία
σκαρφάλωσε 21 θέσεις και βρέθηκε στην θέση
122. Στις τελευταίες τρεις θέσεις βρίσκονται όπως
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθε-
ται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι -
σµός του. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. 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. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
για οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)

300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

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

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

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

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπ-
υργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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.g
r. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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
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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµα-
τος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη γνώση
Argon-TIG

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων
των προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας
Τροποποιήσεις και παραλλαγές
σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να και ανάπτυξη νέων προϊόντων,
∆ηµιουργία και οργάνωση τεχνικών
φακέλων, ∆υνατότητα εξεύρεσης
τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα προβ-
λήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές
οδηγίες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις
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Λ
ίγες ηµέρες µετά το άνοιγµα της ηλεκ-
τρονικής πύλης του Taxisnet (20 Απρ-
ιλίου) για την υποβολή των δηλώσεων

φορολογίας φυσικών προσώπων, η Ελληνική
Ενωση Τραπεζών επιχειρεί  να δώσει  απαντή-
σεις σε µια σειρά από ερωτήµατα που αφορ-
ούν τι ς δαπάνες των φορολογουµένων µέσω της
χρήσης πλαστικού χρήµατος για το «χτίσιµο»
του αφορολογήτου ορίου.

– Απέστειλε η τράπεζά µου στην Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) τι ς δαπάνες
που έχω εξοφλήσει  από 1/1 έως 31/12/2017 µε
ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής;

– Ναι . Οι  τράπεζες απέστειλαν στην ΑΑ∆Ε
τις δαπάνες που έχουν εξοφλήσει  µε ηλεκτρονι -
κά µέσα πληρωµής, από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2017, όλοι  οι  πελάτες τους
φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, οι  τράπεζες απέστειλαν:

α. Ολες τι ς συναλλαγές µε πιστωτικές,
χρεωστικές και  προπληρωµένες κάρτες, µε
εξαίρεση τι ς προπληρωµένες κάρτες στι ς
οποί ες πι στώνεται  το Κοι νωνι κό Επί δοµα
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για αγορά αγαθών και
λήψη υπηρεσι ών που πραγµατοποι ήθηκαν
προς επαγγελµατι κούς λογαριασµούς στην
Ελλάδα και  στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών,
εάν η συναλλαγή έχει  γί νει  σε δόσεις, λαµβάνε-
ται  υπόψη η ηµεροµηνία εκκαθάρισης του
ποσού της κάθε δόσης.

β. Ολες τι ς συναλλαγές γι α
αγορά αγαθών και  λήψη υπηρε-
σιών που πραγµατοποιήθηκαν στην
Ελλάδα, µε χρέωση του τραπεζι -
κού τους λογαριασµού και  πίστω-
ση του επαγγελµατικού λογαρια-
σµού επι χεί ρησης ή ελεύθερου
επαγγελµατία, εφόσον ο συγκεκρι -
µένος λογαριασµός έχει  δηλωθεί

από την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγε-
λµατία στην ειδική εφαρµογή της ΑΑ∆Ε που
εί ναι  διαθέσιµη στην ακόλουθη ηλεκτρονι κή
δ ι ε ύ θ υ ν σ η :
http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-
yperesies/epaggelmatikos-logariasmos

Επαγγελµατικοί  λογαριασµοί

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι
επιχειρήσεις και  οι  ελεύθεροι  επαγγελµατί ες
υποχρεούνται  να δηλώσουν το σύνολο των επαγ-
γελµατικών λογαριασµών τους. Ειδικά για τι ς
πληρωµές µέσω τραπεζικού λογαριασµού, τα
στοιχεία που έχουν αποσταλεί  υπολογίσθηκαν
µε βάση τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς
που έχουν καταχωριστεί  στη σχετική εφαρµογή
της ΑΑ∆Ε και  αφορούν αναδροµικά όλες τι ς
συναλλαγές του 2017, εφόσον ο δικαιούχος έχει
δηλώσει  στην εφαρµογή της ΑΑ∆Ε ότι  ο επαγ-
γελµατικός λογαριασµός ισχύει  για όλη την
οικονοµική χρήση (2017). Σηµειώνεται  ότι  η
µείωση του φόρου (γνωστή και  ως «χτίσιµο»
αφορολογήτου) επι τυγχάνεται  µε συναλλαγές
που γίνονται  ηλεκτρονικά σε επιχειρήσεις ή
ελεύθερους επαγγελµατί ες που έχουν δηλώσει
τον/τους επαγγελµατικό/-ούς λογαριασµό/-ούς
τους στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εξόδων,
σύµφωνα µε την ι σχύουσα νοµοθεσία. Εάν
κάποι α επι χεί ρηση ή ελεύθερος επαγγε-
λµατίας δεν έχει  δηλώσει  τον/τους επαγγελµα-
τικό/-ούς λογαριασµό/-ούς του στην ΑΑ∆Ε, όλες
οι  συναλλαγές για αγορά αγαθών και  λήψη
υπηρεσι ών που πραγµατοποι ήθηκαν στην
Ελλάδα, µε χρέωση του τραπεζικού λογαρια-

σµού και  πίστωση του επαγγελµατικού λογαρ-
ι ασµού επι χεί ρησης ή ελεύθερου επαγγε-
λµατία δεν θα περιλαµβάνονται  στι ς πληροφο-
ρί ες που αποστέλλουν οι  τράπεζες στην ΑΑ∆Ε.
Ωστόσο, µπορούν να προσµετρηθούν για τη
µείωση του φόρου σας εφόσον τι ς δηλώσετε µε
δική σας πρωτοβουλία στα σχετικά πεδία της
φορολογικής δήλωσης.

– Θα µπορώ να δηλώσω στην ΑΑ∆Ε επιπ-
λέον δαπάνες απόκτησης αγαθών και  λήψης
υπηρεσιών, οι  οποίες έχουν εξοφληθεί  µε ηλεκ-
τρονικά µέσα πληρωµής;

– Ναι , τα σχετικά πεδία στη δήλωση του Ε1
(049 και  050) θα είναι  «ανοικτά», προκειµένου ο
φορολογούµενος να µπορεί  να δηλώσει  επιπ-
λέον δαπάνες.

Για παράδειγµα, συναλλαγές για αγορά
αγαθών και  λήψη υπηρεσιών που πραγµατο-
ποιήθηκαν στην Ελλάδα, µε χρέωση του τραπε-
ζικού λογαριασµού του φορολογουµένου και
πίστωση του επαγγελµατι κού λογαριασµού
επιχεί ρησης ή ελεύθερου επαγγελµατία ο
οποίος όµως δεν έχει  δηλωθεί  στην ειδική εφα-
ρµογή της ΑΑ∆Ε. Επίσης, για συναλλαγές που
πραγµατοποι ήθηκαν σε επι χει ρήσει ς στην
Ευρωπαϊκή Ενωση (π.χ. πληρωµή διδάκτρων
σε πανεπιστήµιο).

Πώς δι ορθώνονται  λάθος στοι χεί α που
έχουν δηλωθεί  στο σύστηµα

– Εάν τρί τος πραγµατοποιεί  πληρωµές για
δικές µου δαπάνες απόκτησης αγαθών και
λήψης υπηρεσιών, εί ναι  δυνατόν να το εντοπίσει
η τράπεζα;

– Η τράπεζα είναι  αδύνατον να το εντοπίσει .
Τα στοιχεία που θα στείλει  στην ΑΑ∆Ε θα εµφ-
ανί ζουν ως δικαιούχο της µείωσης του φόρου
εισοδήµατος το φυσικό πρόσωπο που συνδέε-
ται  µε το ηλεκτρονικό µέσον πληρωµής, δηλαδή
τον δι καιούχο και  χρήστη του ηλεκτρονι κού

µέσου πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση, ο φορ-
ολογούµενος µπορεί  να επικαλεστεί  για σκο-
πούς µείωσης του φόρου του τι ς δαπάνες αυτές,
εφόσον αποδεί ξει  την εξόφληση µε ηλεκτρονικό
µέσον πληρωµής.

– Πού πρέπει  να απευθυνθώ σε περίπτωση
που εκτιµώ ότι  τα στοιχεία που έχουν υπολογι -
στεί  και  αποσταλεί  στην ΑΑ∆Ε δεν εί ναι  σωστά
ή λείπουν κινήσεις;

– Είναι  πιθανόν να λείπουν µία ή περισσό-
τερες κινήσεις, ειδικά αν πρόκει ται  για πληρ-
ωµές που έχουν γίνει  προς λογαριασµούς που
δεν έχουν δηλωθεί  από τον δικαιούχο ως επαγ-
γελµατικοί  στην ειδική εφαρµογή της ΑΑ∆Ε.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται  να απευθυνθ-
εί τε στον λογιστή σας για να επιβεβαιώσετε ότι
η κίνηση που λείπει  όντως έχει  γί νει  προς
δικαιούχο πληρωµής που θα έπρεπε να έχει
δηλώσει  τον σχετικό λογαριασµό στην εφαρµο-
γή.

Στη συνέχεια µπορεί τε να προβεί τε σε
αντίστοιχη διόρθωση του πεδίου που θα έχει
διαµορφωθεί  από τα στοιχεία των τραπεζών
(βλέπε επίσης ερώτηση 2). Σηµειώνεται  ότι  οι
τράπεζες δεν δικαιούνται  να επεµβαίνουν στα
στοιχεία και  άρα δεν µπορούν να προβούν σε
διορθωτικές ενέργει ες.

– Τι  παραστατικά χρειάζεται  να έχω ή να
προσκοµίσω ως δικαιολογητικά για το ποσόν
που έχει  διαµορφωθεί  µε χρήση ηλεκτρονικών
µέσων πληρωµών;

– Για τα ποσά που έχουν προωθηθεί  από την
τράπεζά σας στην ΑΑ∆Ε, δεν χρειάζεται  να
κρατήσετε παραστατικά ή δικαιολογητικά των
συναλλαγών σας.

Πλήρης οδηγός για το «χτίσιµο» του αφορολογήτου


