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δεσποζοµένων ζώων συντροφιάς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ & ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
σελ. 15

2-θριάσιο

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Ασπρόπυργος

Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήν ης 30,
2105574683

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
Άνω Λιόσια
Ρεσβάν ης Νικόλαος Ι.
Παν αγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη,
Ζεφύρι, 2102387965
Αχαρν ές

Πατριν ού Μαρία
Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27,2117000902

Χαιδάρι
Μπούρδης Σπύρος Σωκράτους 77 & Άν δρου 7,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2130231857

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
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βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531
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Πρώτος στόχος του ΟΣΕ η σύνδεση
µε Βιοµηχανικές Περιοχές

Τ

– Συµφωνία µε ΕΛ.ΠΕ. και Motor Oil

ην προτεραιότητα του ΟΣΕ να συνδέσει τις Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.)
της χώρας µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο ανέδειξε ο διευθύνων σύµβουλος του
ΟΣΕ, Παναγιώτης Θεοχάρης, κατά την οµιλία
του στο 2ο Συνέδριο Υποδοµών και Μεταφορών, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει ήδη συµφωνία µε τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) και τη
Motor Oil.
Αναλυτικότερα, δήλωσε ότι έχουν προχωρήσει σε προγραµµατικές συµβάσεις ώστε να διασυνδεθούν τα διυλιστήρια και οι βιοµηχανικές µονάδες πέριξ
της Κορίνθου µε το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο, ένα
έργο µε εκτιµώµενη µεταφορική ικανότητα 300.000
τόνων ετησίως, ενώ προανήγγειλε τη δροµολόγηση
αντίστοιχων έργων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
«Πλησιάζουµε στην ολοκλήρωση ενός µακρού προγράµµατος που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση των σιδηροδροµικών µεταφορών», ανέφερε, κάνοντας λόγο για
ενίσχυση των µεταφορών και δη των εµπορευµατικών
αλλά και στην ανάγκη για τη συνδυασµένη λειτουργία
τους.
«Με τον ΟΣΕ να είναι πλέον ο διαχειριστής της υποδοµής, ζητούµενο είναι να µπορέσει να µεγιστοποιήσει
την κοινωνικοοικονοµική αποδοτικότητα των διατιθέµενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς στο µεγαλύτερο µέρος
της χώρας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.
Τόνισε την ανάγκη καλής συνεργασίας µε τους φορείς
οικονοµικής, επιχειρηµατικής και κοινωνικής ζωής της
χώρας, ενώ επεσήµανε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Μεταφορών θα φέρει το τρένο στα λιµάνια
της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουµενίτσας
και του Βόλου.
Στην παρουσίασή του, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι το
2016, το δίκτυο των ενεργών γραµµών εκτεινόταν σε
µήκος περίπου 2.000 χλµ., εκ των οποίων οι 941 υποστηρίζουν ταχύτητες άνω των 120 χλµ./ώρα και εξήγησε
πως οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές του ΟΣΕ µέχρι
το 2022 θα κινηθούν σε 4 βασικούς άξονες:
α) Την ολοκλήρωση του σιδηροδροµικού κορµού της
χωράς σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή µε σύγχρονη τηλεδιοίκηση,
β) Την ολοκλήρωση δράσεων για τεχνολογικό

εκσυγχρονισµό και βελτίωση των σταθµών,

γ) Την ολοκλήρωση εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου
αλλά και επέκταση του προαστιακού δικτύου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκης και την Πάτρα και
δ) Την ολοκλήρωση έργων για τη σιδηροδροµική
σύνδεση βασικών λιµένων και ΒΙ.ΠΕ.

Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΣΕ µίλησε για εκπόνηση προγράµµατος ανάταξης για όλο το σιδηροδροµικό
δίκτυο της χώρας, το οποίο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ,
ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη λειτουργία του
τόσο για τις επιβατικές όσο και τις εµπορευµατικές µεταφορές.
Το Εµπορευµατικό Κέντρο στο Θριάσιο

Σχολίασε πως µε τη σύνδεση του Εµπορευµατικού
Κέντρου Θριασίου Πεδίου µε το λιµένα Νέου Ικονίου έχει
ήδη επιτευχθεί σηµαντική αύξηση του µεταφορικού
έργου του σιδηροδρόµου, µε θετικά βήµατα που θα
αντιστρέψουν τις αρνητικές τάσεις των τελευταίων ετών.
Επεσήµανε δε πως το Θριάσιο Εµπορευµατικό Κέντρο θα γίνει ο κεντρικός εµπορευµατικός σταθµός της
Ελλάδας και θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς της εν
γένει προσπάθειας εκσυγχρονισµού του εµπορευµατικού έργου από τον ΟΣΕ, ενώ θα είναι τµήµα ενός
ευρύτερου συγκροτήµατος που θα περιλαµβάνει πλήθος µεγάλων εταιρειών διαχείρισης και logistics.
Σύµφωνα µε τον κ. Θεοχάρη, o ΟΣΕ ήδη εκπαιδεύει
προσωπικό στις εξειδικευµένες σιδηροδροµικές λειτουργίες του Κέντρου, το οποίο βρίσκεται υπό παράδοση
από την ΕΡΓΟΣΕ και ανέφερε ότι οι εν εξελίξει διαδικασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του
καλοκαιριού.

Νέα καταδίκη της Ελλάδας για τις ενισχύσεις στα Ναυπηγεία
του Σκαραµαγκά προτείνει ο γεν. εισαγγελέας ∆ΕΕ

Σ

Εξαµηνιαία χρηµατική ποινή ύψους 9,5 εκατ. ευρώ

τις δηµοσιευθείσες την Τετάρτη, 16-05-2018,
προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Melchior
Wathelet, προτείνει ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία,
παραλείποντας να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση της αποφάσεως της 28ης Ιουνίου 2012, Επιτροπή
κατά Ελλάδας (C-485/10), παρέβη τις υποχρεώσεις που
υπέχει από την απόφαση αυτή και από το άρθρο 260,
παράγραφος 1, ΣΛΕΕ.Ειδικότερα, µε την απόφασή του
Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-485/10), το ∆ΕΕ είχε αποφανθεί ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία, παραλείποντας να
λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, όλα τα αναγκαία
µέτρα προς εκτέλεση της αποφάσεως 2009/610/ΕΚ της
Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, για τις ενισχύσεις C
16/04 (πρώην NN 29/04, CP 71/02 και CP 133/05) που
χορήγησε η Ελλάδα στην επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, και παραλείποντας να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, τις
πληροφορίες που απαριθµούνται στο άρθρο 19 της
αποφάσεως αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει
από τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 8, 9 και 11 έως 19 της εν λόγω
αποφάσεως.Επιπλέον, o γεν. εισαγγελέας Wathelet,
προτείνει, αφενός, να υποχρεωθεί η Ελληνική ∆ηµοκρατία να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον

λογαριασµό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», από
την ηµεροµηνία εκδόσεως της αποφάσεως στην υπό
κρίση υπόθεση µέχρι την εκτέλεση της εν λόγω αποφάσεως Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-485/10), εξαµηνιαία
χρηµατική ποινή ύψους 9.500.000 ευρώ, που θα αυξάνεται κατά 2 εκατοµµύρια ευρώ για κάθε εξάµηνο που
ακολουθήσει το πρώτο εξάµηνο κατόπιν της εκδόσεως
της αποφάσεως στην υπό κρίση υπόθεση µέχρι την
εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως.

Συνεχίζεται στη σελ. 10
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ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Αρχές Ιουνίου «κληρώνει» για το νέο ΕΝΦΙΑ

Ε

κατον τάδες χ ιλιάδες ιδιοκτήτες
ακιν ήτων στις λεγόµεν ες λαϊκές
συν οικίες αν αµέν εται ν α λάβουν
φουσκωµέν α εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ το
2018, µετά την επικείµεν η αύξηση των
αν τικειµεν ικών αξιών ακιν ήτων , εν ώ
µειωµέν ο φόρο θα έχ ουν οι ιδιοκτήτες
σε ακριβές περιοχ ές, όπως το Ψυχ ικό,
όπου οι εµπορικές αξίες είν αι πλέον
πολύ χ αµηλότερες από τις αν τικειµεν ικές.
Το µεγαλύτερο µέρος των ν έων τιµών
έχ ει ήδη καθοριστεί, ο τελικός λογαριασµός όµως παραµέν ει ακόµα αν οιχ τός
και θα προκύψει έπειτα από µια δοκιµαστική εκκαθάριση του φετιν ού φόρου ακιν ήτων , η
οποία θα δείξει τον δρόµο για τις απαιτούµεν ες ή µη
διορθώσεις στους συν τελεστές του ΕΝΦΙΑ 2018.
Σε κάθε περίπτωση, το σκην ικό θα ξεκαθαρίσει
πλήρως µέσα στο επόµεν ο εικοσαήµερο. Έως τις 14
Ιουν ίου, σύµφων α µε το χ ρον οδιάγραµµα στο οποίο
κατέληξαν κυβέρν ηση και δαν ειστές, θα έχ ει εκδοθεί η
Υ πουργική Απόφαση µε τις ν έες τιµές, εν ώ έως το ίδιο
χ ρον ικό ορόσηµο θα έχ ουν ψηφιστεί και οι τυχ όν
αλλαγές στους συν τελεστές του ΕΝΦΙΑ.
Αν χ ρειαστούν τελικά διορθώσεις στους συν τελεστές, θα φαν εί από τις ασκήσεις προσοµοίωσης τις
οποίες θα τρέξει η Αν εξάρτητη Αρχ ή ∆ηµοσίων Εσόδων , το αργότερο στις αρχ ές Ιουν ίου. Με τα µέχ ρι
σήµερα δεδοµέν α, πληροφορίες αν αφέρουν ότι χ ωρίς
παρέµβαση στους συν τελεστές, για το 82% των ιδιοκτητών ακιν ήτων , το φετιν ό ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα
είν αι το ίδιο µε πέρυσι, για έν αν στους δέκα (10%) θα
προκύπτουν επιβαρύν σεις και για το υπόλοιπο 8%
µειώσεις.
Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται µε βάση κλιµάκια τιµών
ζών ης τα οποία προσδιορίζουν τον βασικό φόρο.
Θεωρείται δεδοµέν ο ότι σε περιοχ ές µε σηµεριν ή τιµή
ζών ης της τάξεως των 550-600 ευρώ, οι ν έες τιµές θα
είν αι αυξηµέν ες. Αν στις συγκεκριµέν ες περιοχ ές οι
ν έες τιµές δεν υπερβαίν ουν τα 750 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ
δεν αλλάζει.

Θα συν εχ ίσει ν α υπολογίζεται µε 2,8 ευρώ αν ά τετραγων ικό µέτρο.
Αν τίστοιχ α στο επόµεν ο κλιµάκιο, από 751 έως και
1.000 ευρώ, εφόσον µια τιµή ζών ης των 800 ευρώ αν έβει στα 1.000 ευρώ και πάλι ο ΕΝΦΙΑ δεν επηρεάζεται. Στο συγκεκριµέν ο κλιµάκιο ο βασικός φόρος υπολογίζεται µε 2,9 ευρώ αν ά τετραγων ικό. Το ίδιο ισχ ύει
και στα «ρετιρέ». Όσο και αν αυξηθούν οι τιµές ζών ης
σε περιοχ ές µε σηµεριν ές τιµές πάν ω από 5.000 ευρώ,
ο ΕΝΦΙΑ δεν επηρεάζεται. Ο βασικός φόρος υπολογίζεται µε 13 ευρώ αν ά τετραγων ικό για κάθε ακίν ητο
µε τιµή ζών ης άν ω των 5.000 ευρώ.
Σε ποιες περιοχές θα αυξηθούν αντικειµενικές
και ΕΝΦΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ: Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω, Άγιοι Ανάργυροι,
Ίλιον, Καµατερό, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι,
Πετρούπολη, Ταύρο, Χαϊδάρι, Αρτέµιδα, Αυλώνα,
Αχαρνών, Βαρνάβα, Γραµµατικό, Κάλαµο, Κιούρκα, Καπανδρίτι, Μαλακάσα, Ωρωπό, Άνω Λιόσια,
Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μέγαρα,
Κινέττα, Φυλή.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ρέντη, ∆ραπετσώνα, Κερατσίνι,
Κορυδαλλό, Νίκαια, Πέραµα, Σαλαµίνα.

ΟΑΕ∆: Άνοιξαν οι αιτήσεις για την νέα
κοινωφελή εργασία στα ∆ασαρχεία

Ξεκίν ησαν
στις
21/05/2018 και ώρα 10η
πρωιν ή οι αιτήσεις για τις
π ροσλήψεις στ ∆ασαρχ εία της χ ωρας µε την
ν έα κοιν ωφελή εργασία
του ΟΑΕ∆ και ήδη η ιστοσελίδα του Οργαν ισµού
oaed.gr
αν τιµετωπ ίζει
κατά διαστήµατα προβλήµατα

Σύµφων α µε την προθεσµία που έχ ει δώσει ο
ΟΑΕ∆ οι αιτήσεις θα είν αι
αν οικτές µέχ ρι και την 31/05/2018 και ώρα 12η
µεσηµβριν ή ώστε οι εν διαφερόµεν οι, εγγεγραµµέν οι
στο µητρώο του Οργαν ισµού Απασχ όλησης Εργατικού ∆υν αµικού αν έργους, ηλικίας άν ω των 18 ετών ,
για 5.066 θέσεις πλήρους απασχ όλησης και για χ ρον ικό διάστηµα οκτώ µην ών , στο πλαίσιο του Προγράµµατος Κοιν ωφελούς Χαρακτήρα στο Υ πουργείο
Περιβάλλον τος και Εν έργειας και στις Αποκεν τρωµέν ες ∆ιοικήσεις για την αν τιπυρική προστασία των
δασικών οικοσυστηµάτων της χ ώρας ν α υποβάλλουν
το εν διαφέρουν τους για πρόσληψη.

Το πρόγραµµα υλοπ οιείται
απ ό
τον
π ροϋπ ολογισµό του
ΟΑΕ∆ και του Πράσιν ου Ταµείου και σχ εδιάστηκε από κοιν ού
απ ό το Υ π ουγείο
Εργασίας, Κοιν ων ικής
Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και
το Υ π ουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας.
Οι ωφελούµεν οι θα
εργάζον ται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χ ώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχ είριση των ήδη καµέν ων
περιοχ ών προς αποφυγή µελλον τικών καταστροφών . Επιπλέον µε την επίβλεψη των δασαρχ είων θα
εκπον ήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της
βιοποικιλότητας των ∆ασών µε σκοπό την αν άπτυξη
και τη διατήρηση βιώσιµων πληθυσµών και οικοσυστηµάτων .
∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρον ικών αιτήσεων έχ ουν
µόν ο οι εγγεγραµµέν οι άν εργοι στα µητρώα αν έργων
του ΟΑΕ∆ ηλικίας άν ω των 18 ετών .

Πρόεδρος αστυνοµικών
∆υτικής Αττικής:
Πολίτες και αστυνοµικοί,
µάλλον, θεωρούµαστε
αναλώσιµοι

Το τελευταίο -µέχ ρι το επόµεν ο- περιστατικό πυροβολισµών εν αν τίον αστυν οµικών , που σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα της Πέµπτης στα Άν ω Λιόσια, έχ ει προκαλέσει αν αστάτωση στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η
∆υτική Αττική παραµέν ει άν τρο αν οµίας.
Οι άν δρες της ΟΠΚΕ, που βρέθηκαν εν µέσω διασταυρούµεν ων πυρών την ώρα που επιχ ειρούσαν ν α
ελέγξουν δύο ύποπτους για κλοπή, στην οδό Αν αγεν ν ήσεως, χ ρειάστηκε ν α πυροβολήσουν κι αυτοί στον
αέρα και ν α ρίξουν χ ειροβοµβίδες κρότου λάµψης για
ν α διαφύγουν . Μάλιστα, στο τζιπ των αστυν οµικών
καρφώθηκαν σκάγια απ’ τα κυν ηγετικά όπλα µε τα
οποία άν οιξαν πυρ Ροµά από παρακείµεν ες ταράτσες,
ευτυχ ώς χ ωρίς κάποιος ν α τραυµατιστεί.
Ο πρόεδρος της Έν ωσης Αστυν οµικών Υ παλλήλων
∆υτικής Αττικής, Γιώργος Σταµατάκης, δηλών ει στο
Reader.gr: «∆εν είν αι η πρώτη φορά που βιών ουµε
τέτοια περιστατικά και δυστυχ ώς δεν θα είν αι και η
τελευταία. Πολίτες και αστυν οµικοί της ∆υτ. Αττικής,
µάλλον , θεωρούµαστε αν αλώσιµοι».
Όπως εξηγεί ο κ. Σταµατάκης «είχ αµε ως τελευταία
ελπίδα ν α εν ισχ υθούν οι δυν άµεις στη ∆υτ. Αττική
από τις προαν αγγελθείσες αποχ ωρήσεις αστυν οµικών
από “επίσηµους” και υποτιθέµεν ους “στόχ ους”, αν τ’
αυτού όµως µάχ ιµοι συν άδελφοι από τις εδώ υπηρεσίες
συν εχ ίζον ται ν α εκτελούν υπηρεσίες εκτός των γεωγραφικών ορίων της περιοχ ής, όπως στο κέν τρο της
Αθήν ας κ.ά.. Όλα αυτά δείχ ν ουν ότι δεν υπάρχ ει
καµία ελπίδα και ότι ζούµε τη λογική του παραλόγου».

Ε. Χριστοφιλοπούλου:

Η εγκληµατικότητα θεριεύει και για
την Κυβέρνηση «πέρα βρέχει»

Η Χρι στοφι λοπούλου εναντί ον Τόσκα και Κυβέρνησης γι α το
γεγονός στα Άνω Λι όσι α όπου τσι γγάνοι έβαλαν στη µέση και
πυροβολούσαν εναντί ον αστυνοµι κών ώστε να µην πραγµατοποι ηθεί σύλληψη υπόπτων.
Η υπεύθυνη Εσωτερι κών & Προστασί ας του Πολί τη της Κ.Ο.
της ∆ηµοκρατι κής Συµπαράταξης Εύη Χρι στοφι λοπούλου, µε
αφορµή το περι στατι κό, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοί νωση:
«Σήµερα γί ναµε µάρτυρες ενός ακόµα περι στατι κού όπου
αστυνοµι κοί κι νδύνευσαν τη ζωή τους µε στόχο τη σύλληψη
υπόπτων γι α σοβαρά εγκλήµατα. Αξί ζουν συγχαρητήρι α
στους άντρες της ΟΠΚΕ που προέβησαν στι ς συλλήψει ς
παρά τον καται γι σµό πυροβολι σµών που δέχονταν από τα
γύρω κτί ρι α.
Έχουµε επανει ληµµένα επι σηµάνει στον κ. Τόσκα ότι τα
άβατα στη ∆υτι κή Αττι κή θερι εύουν και η εγκληµατι κότητα
αυξάνεται ραγδαί α. Τα πρόσφατα µέτρα «ασπι ρί νες» και τα
εγκαί νι α αλλαγής κτι ρί ου της Αστυνοµι κής ∆ι εύθυνσης καταδει κνύουν ανυπαρξί α σχεδί ου αντι µετώπι σης του εγκλήµατος.
Οι κ.κ. Τσί πρας και Τόσκας πρέπει να εγκαταλεί ψουν τη
στάση «πέρα βρέχει » γι α όσο ακόµα παραµένουν «κυβέρνηση». Ας ασχοληθούν επι τέλους µε την ΕΛ.ΑΣ. και τους Αστυνοµι κούς που καλούνται να προστατεύσουν την Ασφάλει α των
πολι τών µε κί νδυνο της ζωής τους.
Αναµένουµε τουλάχι στον να πράξουν τα αυτονόητα µετά το
σηµερι νό περι στατι κό».

ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;

4-θριάσιο

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Τι απαντά η νοµική σύµβουλος της ∆ΟΕ
για περιστατικό στο Ίλιον

Κάµερες στο 1ο Ειδικό Ιλίου τοποθέτησε η διευθύντρια του σχολείου χωρίς να ενηµερώσει τον
Σύλλογο ∆ιδασκόντων, καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε "∆. Γληνός".
Την ίδια ώρα οι κάµερες λειτουργούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και καλύπτουν όλους
τους κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους.
Ο ΣΕΠΕ "∆. Γληνός" ζήτησε τη γνωµοδότηση της
νοµικής συµβούλου της ∆ΟΕ αναφορικά µε τη
νοµιµότητα ή µη της πράξης της διευθύντριας.
Η γνωµοδότηση της δικηγόρου αναφέρει ρητά ότι
"είναι απολύτως απαγορευµένη η τοποθέτηση και
χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές
µονάδες την ώρα, που λειτουργούν."
Παράλληλα, η νοµική σύµβουλος της ∆ΟΕ τονίζει:

"Ακόµα δε και για τις ώρες, που δεν λειτουργεί η
σχολική µονάδα και πάλι απαιτείται άδεια της Αρχής
και δικαιολόγηση της αναγκαιότητας τοποθέτησης
των συστηµάτων."
Ακόµη, αναφέρει:

"Τέλος, επισηµαίνεται, ότι είναι αναγκαία η λήψη
απόφασης από το αρµόδιο όργανο διοικήσεως του
Σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου
γονέων και των µαθητικών συλλόγων όπου
υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, εκ του περισσού
τονίζεται, ότι δεν είναι δυνατή η χρήση συστηµάτων
σε χώρους εργασίας."

∆ιαβάστε παρακάτω ολόκληρη τη γνωµοδότηση της νοµικής συµβούλου της ∆ΟΕ για το ζήτηµα της τοποθέτησης καµερών σε σχολεία:
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

Ι. Επί του ερωτήµατος, που ετέθη.

Ετέθη υπόψη µου, το κάτωθι ερώτηµα:

«ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΕΡΙ

«Το ∆.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «∆.
Γληνός» αιτείται γνωµοδότησης από την κ. Τσίπρα,
νοµική σύµβουλο της ∆ΟΕ, σχετικά µε το τι προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις για την τοποθέτηση
και λειτουργία καµερών σε σχολικές µονάδες κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Αφορµή του αιτήµατός µας, η κατάσταση που επικρατεί στο 1ο Ειδικό
Ιλίου, όπου η διευθύντρια του σχολείου έβαλε σε λειτουργία κάµερες, οι οποίες καλύπτουν τους κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου,
χωρίς καν την ενηµέρωση του συλλόγου διδασκόντων».

ΙΙ. Επί των εφαρµοστέων διατάξεων.
Όπως προβλέπεται στην οδηγία 1122/2000 της
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα δεδοµένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ.
α΄ του Ν. 2472/1997, διότι αποτελούν πληροφορίες
που αναφέρονται στο υποκείµενο των δεδοµένων.
Συνεπώς, η επεξεργασία τους υπόκειται στις ρυθµίσεις
του Ν. 2472/1997 για την προστασία του προσώπου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των
Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α) ορίζει ότι «1. Κάθε
πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της ιδιωτικής και
οικογενειακής του ζωής, της κατοικίας του και της
αλληλογραφίας του. 2. ∆εν επιτρέπεται να υπάρξει
επέµβαση δηµόσιας αρχής στην άσκηση αυτού του
δικαιώµατος, εκτός εάν η επέµβαση αυτή προβλέπεται από νόµο και αποτελεί µέτρο το οποίο, σε µία
δηµοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο για την εθνική
ασφάλεια, τη δηµόσια ασφάλεια, την οικονοµική
ευηµερία της χώρας, την προάσπιση της τάξης και την

πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της
υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων.» Όπως έχει κρίνει το
Ε∆∆Α (Απόφαση Peck κατά Ηνωµένου Βασιλείου της
28-4-2003) η συνεχής ή συστηµατική επιτήρηση
προσώπων σε δηµόσιους χώρους µε καταγραφή των
δεδοµένων τους συνιστά προσβολή του δικαιώµατος
της ιδιωτικής ζωής που προστατεύεται από το άρθρο
8 της ΕΣ∆Α. Η χρήση συστηµάτων παρακολούθησης
σε δηµόσιους χώρους είναι επιτρεπτή µόνο για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, που προβλέπονται ρητώς
από τυπικό νόµο ή διάταγµα εκδιδόµενο κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως. Όταν υπεύθυνος επεξεργασίας
είναι δηµόσια αρχή, απαιτείται, σύµφωνα και µε την
αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση της
∆ιοίκησης, η σχετική αρµοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης
να προβλέπεται ειδικώς από νοµοθετική ή κανονιστική
διάταξη, η οποία πρέπει, µεταξύ άλλων, να προσδιορίζει το σκοπό της επεξεργασίας.

Το άρ. 14 του ν. 3917/2011 διέπει τη χρήση
συστηµάτων επιτήρησης µε την λήψη ή καταγραφή
εικόνας ή ήχου σε δηµόσιους χώρους. Συγκεκριµένα,
το άρ. 14 προβλέπει: «1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους, εφόσον
συνεπάγεται την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται µόνο για: α) τη διαφύλαξη της εθνικής άµυνας, β) την προστασία του
πολιτεύµατος και την αποτροπή εγκληµάτων προδοσίας της χώρας, γ) την αποτροπή και καταστολή
εγκληµάτων που συνιστούν επιβουλή της δηµόσιας
τάξης, δ) την αποτροπή και καταστολή εγκληµάτων
βίας, εµπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων
εγκληµάτων, εγκληµάτων κατά της ασφάλειας των
συγκοινωνιών και εγκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας,
όταν µε βάση πραγµατικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις και ε) τη διαχείριση της κυκλοφορίας. 2. Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων επιτήρησης σε δηµόσιους χώρους γίνεται µόνο
από κρατικές αρχές µε τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. 3. ∆ηµόσιοι χώροι για την εφαρµογή των
προηγούµενων παραγράφων νοούνται: α) οι κατά την
κείµενη νοµοθεσία και τα σχέδια πόλεων προοριζόµενοι για κοινή χρήση, β) οι ελευθέρως προσβάσιµοι σε
απροσδιόριστο αριθµό προσώπων ανοικτοί χώροι
(περιφραγµένοι ή µη) που τίθενται σε κοινή χρήση µε
νόµιµο τρόπο και γ) οι σταθµοί διακίνησης επιβατών
µε µέσα µαζικής µεταφοράς. [..] 5. Η εγκατάσταση και
λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας από δηµόσιες αρχές,
Ο.Τ.Α., φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στους χώρους που
διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες
οδηγίες που εκδίδονται από την Α.Π.∆.Π.Χ.».

Το ζήτηµα της λειτουργίας συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης, όταν σχετίζονται µε ανήλικους
µαθητές και µάλιστα σε χώρους σχολείων, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, όπως έχει τονίσει και η
ίδια η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Την ίδια στιγµή, παρουσιάζει
οµοίως ενδιαφέρον από την σκοπιά των εκπαιδευτικών, αφού στην πραγµατικότητα οι σχολικοί χώροι είναι χώροι εργασίας.

[α] Επί του θέµατος της λειτουργίας συστηµάτων
βιντεοεπιτήρησης σε δηµόσιους χώρους έχει εκδοθεί
η υπ’ αρ.Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ Β΄
548/07.04.2011) Οδηγία της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µε τίτλο «Χρήση
συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία
προσώπων και αγαθών».
Η ως άνω Οδηγία έχει εκδοθεί κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του άρ. 19 παρ. 1 στοιχ. ά του ν. 2472/1997,
σύµφωνα µε το οποίο η Αρχή έχει την αρµοδιότητα
να εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρµογής
των ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα αλλά και το άρ. 14 παρ. 5 του ν.
3917/2011, σύµφωνα µε το οποίο η εγκατάσταση και
λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή

καταγραφή ήχου ή εικόνας από
δηµόσιες αρχές, ΟΤΑ, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα στους χώρους
που διαχειρίζονται επιτρέπεται
για το σκοπό της προστασίας
προσώπων και αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή.

Στο άρ. 18 της ως άνω Οδηγίας γίνεται ρητή αναφορά σε θέµατα σχολικών µονάδων και σε χώρους,
που δραστηριοποιούνται ανήλικοι. Το ως άνω άρθρο
προβλέπει:
«1. Η ύπαρξη και µόνο καµερών σε σχολεία και
άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι
(όπως παιδικοί σταθµοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια
κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που µια τέτοια επεξεργασία µπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριµένα,
υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της
έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από
µικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται µέσω καµερών (βλ. και Γνωµοδότηση 2/2009
της Οµάδας Εργασίας του Αρθρου 29, καθώς επίσης
και την απόφαση 77/2009 της Αρχής).
2. Το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται να
λειτουργεί µόνο κατά τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Οι ώρες λειτουργίας του συστήµατος πρέπει
να αναγράφονται µε σαφήνεια στις σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε να γνωρίζουν πλήρως όλοι
οι µαθητές και οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας
ότι καθ` όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο / φροντιστήριο δεν παρακολουθούνται. 3. Κατ`
εξαίρεση σε περιπτώσεις σχολικών εγκαταστάσεων
µεγάλης έκτασης, όπου δεν είναι πρακτικός ο έλεγχος
των αποµακρυσµένων σηµείων των εγκαταστάσεων
µε ηπιότερα µέσα (π.χ. φύλακες), είναι δυνατόν να
επιτραπεί η λειτουργία των καµερών που εστιάζουν
στα αποµακρυσµένα σηµεία και κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, µετά από έγκριση της Αρχής. 4.
Τα δεδοµένα που καταγράφουν οι κάµερες πρέπει να
διαγράφονται κατά την επόµενη εργάσιµη µέρα. Σε
περίπτωση συµβάντος εφαρµόζονται οι παράγραφοι
2, 3 και 4 του άρθρου 8. Η διαχείριση του συστήµατος µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 5. Η απόφαση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήµατος πρέπει να
λαµβάνεται από το αρµόδιο όργανο για τη διοίκηση
του σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη των
εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του
συλλόγου γονέων και των µαθητικών συλλόγων όπου
υπάρχουν. 6. Προτείνεται η λειτουργία του συστήµατος να πραγµατοποιείται κατ` αρχήν δοκιµαστικά,
αφού προηγουµένως γνωστοποιηθεί στην Αρχή,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας Οδηγίας,
προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητά
του σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και
την ιδιωτική ζωή των µαθητών. Στη συνέχεια η λειτουργία του συστήµατος πρέπει να αξιολογείται από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τακτά χρονικά διαστήµατα που δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ένα έτος,
και να σταθµίζεται κάθε φορά εκ νέου η αναγκαιότα
λειτουργίας του. Τα στοιχεία τα σχετικά µε την
αξιολόγηση του συστήµατος πρέπει να είναι διαθέσιµα στην Αρχή. Οι µαθητές, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί και οι λοιποί εργαζόµενοι στο σχολείο µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. 7. Οι παραπάνω
προϋποθέσεις ισχύουν αναλόγως και για κάθε άλλο
χώρο όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι. 8. Ειδικά γα
τις περιπτώσεις βρεφονηπιακών σταθµών είναι δυνατή κατ` εξαίρεση η λήψη εικόνας από χώρους όπου
φιλοξενούνται / κοιµούνται αποκλειστικά βρέφη, µε
την προϋπόθεση ότι γίνεται παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άµεσης
επέµβασης σε περίπτωση επέλευσης συµβάντος που
σχετίζεται µε την ασφάλεια, την υγεία ή τη σωµατική
ακεραιότητα του βρέφους. 9. ∆εν επιτρέπεται η µετάδοση εικόνων των χώρων των βρεφονηπιακών
σταθµών ή οικοτροφείων στους γονείς µέσω του ∆ιαδικτύου».
Συναφώς προς τα ανωτέρω, έχει εκδοθεί η υπ’ αρ.
77/2009 απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, σύµφωνα µε την οποία δεν
είναι επιτρεπτή η λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπι

τήρησης κατά την διάρκεια χρήσεως των εγκαταστάσεων παιδικής χαράς του ∆ήµου Αθηναίων.

Εκ των ανωτέρω προβλέπεται, ότι απαγορεύεται εν
γένει απόλυτα η λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικούς χώρους και χώρους, που δραστηριοποιούνται ανήλικοι κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. Για την τοποθέτηση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης στους χώρους µετά την λήξη της λειτουργίας τους, απαιτείται άδεια της Αρχής και απόφαση
του αρµοδίου οργάνου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη
των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του
συλλόγου γονέων και των µαθητικών συλλόγων όπου
υπάρχουν, πράγµα, που εν προκειµένω δεν φαίνεται
να συντρέχει.

[β] Από την πλευρά των σχολικών µονάδων ως
χώρων εργασίας και εφόσον έχουν τοποθετηθεί
συστήµατα σε αίθουσες διδασκαλίας το άρ. 7 της ίδιας
ως άνω Οδηγίας προβλέπει: «1. Η εφαρµογή της
αρχής της αναλογικότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία στις
περιπτώσεις λειτουργίας συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας. Το σύστηµα δεν θα πρέπει
να χρησιµοποιείται για την επιτήρηση των εργαζοµένων εντός των χώρων αυτών, εκτός από ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται από τη
φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων ή την προστασία κρίσιµων χώρων
εργασίας (π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες,
εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου). Για παράδειγµα, σε
έναν τυπικό χώρο γραφείων επιχείρησης, η βιντεοεπιτήρηση πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και
εξόδου, χωρίς να επιτηρούνται συγκεκριµένες αίθουσες γραφείων ή διάδροµοι. Εξαίρεση µπορεί να αποτελούν συγκεκριµένοι χώροι, όπως ταµεία ή χώροι µε
χρηµατοκιβώτια, ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό
κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάµερες εστιάζουν στο αγαθό
που προστατεύουν κι όχι στους χώρους των εργαζοµένων.
Επίσης, σε ειδικούς χώρους, όπως χώροι µε ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ο υπεύθυνος βάρδιας ή ο υπεύθυνος ασφαλείας µπορεί να παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο τους χειριστές µηχανηµάτων υψηλής επικινδυνότητας, µε σκοπό να επέµβει
άµεσα αν συµβεί κάποιο περιστατικό ασφαλείας. 2. Σε
κάθε περίπτωση, τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω
συστήµατος βιντεοεπιτήρησης δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια για την
αξιολόγηση της συµπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζοµένων (βλ. Οδηγία υπ` αρ. 115/2001
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των
εργαζοµένων, τµήµα Ε`, παρ. 6-8)».
Και υπό την έννοια αυτή, συνεπώς, είναι απολύτως
απαγορευµένη η χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας, όπως εν προκειµένω στις
αίθουσες διδασκαλίας.
ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που αρµόζει στο
ερώτηµα, που ετέθη.

Συνεπεία των ανωτέρω είναι απολύτως απαγορευµένη η τοποθέτηση και χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές µονάδες την ώρα, που λειτουργούν. Ακόµα δε και για τις ώρες, που δεν λειτουργεί η σχολική µονάδα και πάλι απαιτείται άδεια της
Αρχής και δικαιολόγηση της αναγκαιότητας τοποθέτησης των συστηµάτων. Τέλος, επισηµαίνεται, ότι είναι
αναγκαία η λήψη απόφασης από το αρµόδιο όργανο
διοικήσεως του Σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η
γνώµη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και των µαθητικών συλλόγων όπου υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, εκ του περισσού τονίζεται, ότι δεν είναι δυνατή η χρήση
συστηµάτων σε χώρους εργασίας.
Παραµένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2018
Η Γνωµοδοτούσα ∆ικηγόρος
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Συνάντηση µε το Συγγραφέα Μιχάλη Γκανά

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος
Μπουραντάς ενηµερώνει όλους τους Ασπροπύργιους και ειδικά τους βιβλιόφιλους της πόλης και της Αττικής πως την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018, στο Πνευµατικό
Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου , στις 18:30 στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στον 3ο
όροφο του Πνευµατικού, (Αλέκου Παναγούλη 13), θα πραγµατοποιηθεί Συνάντηση, µε ένα ακόµη καταξιωµένο Συγγραφέα, στο πλαίσιο του θεσµού «Λέσχης
Ανάγνωσης».

Παραδοσιακό Πανηγύρι
Αγίας Τριάδας Πάρνηθας

Παραδοσιακό Πανηγύρι Αγίας Τριάδας Πάρνηθας
τη ∆ευτέρα 28 Μαΐου 2018 ανήµερα του Αγίου
Πνεύµατος, στο ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας στην
Πάρνηθα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

8:00 - Όρθρος - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετά
Αρτοκλασίας
10:00 - Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας µε τη Συνοδεία
της Φιλαρµονικής Αχαρνών

11:00 - Παραδοσιακοί χοροί µε την συµµετοχή των
συλλόγων του ∆ήµου Αχαρνών: Λύκειο Ελληνίδων
Αχαρνών, Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, Σύλλογος
Κρητών Αχαρνών

12:00 - Παραδοσιακό Γλέντι µε την ορχήστρα της
∆Η.Κ.Ε.Α.

Με απόλυτη επιτυχία
το διήµερο πρόγραµµα
πρόληψης καρδιαγγειακού
κινδύνου στα Μέγαρα

Μ

ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήµερο πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου µε δωρεάν εξετάσεις χοληστερόλης – τριγλυκεριδίων – γλυκόζης και µέτρησης αρτηριακής πίεσης του ∆ήµου Μεγαρέων σε
συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ Υγείας υπό
την αιγίδα της Ελληνικής εταιρείας Λιπιδιολογίας –
Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας, Εντεταλµένος
Σύµβουλος του ∆ήµου Μεγαρέων σε θέµατα Προαγωγής και Προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας δήλωσε:«Την ∆ευτέρα 7/5/2018 και την Τρίτη 8/5/2018
εξήντα (60) περίπου συµπολίτες µας συµµετείχαν
στο πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου.
Σκοπός µας ως ∆ιοίκηση είναι να αφυπνίσουµε
τους δηµότες µας, ώστε να προβαίνουν συχνά σε
τέτοιου είδους εξετάσεις, µιας και η πρόληψη, όπως
όλοι ξέρουµε, σώζει ζωές.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιατρό καρδιολόγο κ. Αντώνη ∆ροµπόνη, που διενήργησε της
εξετάσεις».
Ο πρόεδρος του Ε∆∆ΥΠΠΥ & της ΚΕ∆Ε, κ. Γιώργος
Πατούλης, ∆ήµαρχος Αµαρουσίου δήλωσε: «Στόχος
µας είναι ο προσυµπτωµατικός έλεγχος των
πολιτών για τη διατήρηση της καλής υγείας.
Παρέχοντας δωρεάν εξετάσεις έγκυρου διαγνωστικού ελέγχου προλαµβάνουµε την εξέλιξη των
νόσων. Είναι πολύ θετική η ανταπόκριση των
δηµοτών».

Μιχάλης Γκανάς: Την ποίηση πρέπει να τη βρεις! δεν θα σε βρει αυτή.

Τα µέλη και οι φίλοι της Λέσχης, θα έχουν την τιµή να γνωρίσουν από κοντά, το βραβευµένο και πολυγραφότατο
Συγγραφέα, κ. Μιχάλη Γκανά, ο οποίος γεννήθηκε στον Τσαµαντά Θεσπρωτίας το 1944. Από το 1962 ζει και εργάζεται στην Αθήνα, όπου ήρθε για να σπουδάσει νοµικά. Βιβλιοπώλης για µια δεκαπενταετία, συνεργάστηκε αργότερα µε
την κρατική τηλεόραση ως επιµελητής λογοτεχνικών εκποµπών και σεναριογράφος. Από το 1989 είναι κειµενογράφος σε διαφηµιστική εταιρεία. Ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, ενώ στίχοι του έχουν µελοποιηθεί από γνωστούς Έλληνες και ξένους συνθέτες: Μ. Θεοδωράκης, Ν. Μαµαγκάκης, Ν. Ξυδάκης, ∆. Παπαδηµητρίου,
Ν. Κυπουργός, G. Bregovic, A. Dinkjian κ.ά. Μετέφρασε τις "Νεφέλες" του Αριστοφάνη για το Θέατρο Τέχνης - Κάρολος Κουν και τους "Επτά επί Θήβας" του Αισχύλου για το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Πατρών. Το 1994 τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για το βιβλίο του "Παραλογή". Τον ∆εκέµβριο του 2011 τιµήθηκε µε το Βραβείο Ποίησης του Ιδρύµατος
Πέτρου Χάρη της Ακαδηµίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του. Το 2017 τιµήθηκε µε Ειδική Μνεία του περιοδικού
"Αναγνώστης" για το βιβλίο του "Οµήρου Οδύσσεια" (Μεταίχµιο, 2016).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπέυθυνη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Ασηµίνα Φούφα – Κορώνη, τηλ: 2105577191.

Προετοιµασίες για το 6ο Αττικό Σχολείο
Αρχαίου ∆ράµατος στην πόλη της Ελευσίνας

Η

ΑµΚΕ Θεατρικής
Τέχ ν ης ∆ρόµος
Με ∆έν τρα διοργαν ών ει το 6ο Αττικό
Σχ ολείο Αρχ αίου ∆ράµατος στην πόλη της Ελευσίν ας 1-10 Ιουλίου 2018,
έν α θεριν ό σχ ολείο µε
παράλληλες εκδηλώσεις
Ελλήν ων και ξέν ων καλλιτεχ ν ών και εισηγητών , µε
την καθοδήγηση της Μάρθας Φριν τζήλα.
Το Αττικό Σχ ολείο Αρχ αίου ∆ράµατος ολοκληρών ει φέτος τον δεύτερο
τριετή κύκλο εργασιών του (20132015 και 2016-2018). Στο διάστηµα
αυτό αν έπτυξε τη δράση του µέσα
από συν εργασίες µε θεσµούς, ιδρύµατα, φορείς, καλλιτέχ ν ες και οµάδες της
χ ώρας και του εξωτερικού συµβάλλον τας καθοριστικά στην δηµιουργία του
∆ιεθν ούς ∆ικτύου Αρχ αίου ∆ράµατος
που τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού από τον Ιούλιο του
2017.
Το 6ο Αττικό Σχ ολείο Αρχ αίου ∆ράµατος προγραµµατίζεται για το διάστηµα 1 έως 10 Ιουλίου και απευθύν εται σε άτοµα άν ω των 18 ετών ,
επαγγελµατίες και µη, µε εν διαφέρον
για το Αρχ αίο ∆ράµα και την σύγχ ρον η απόδοσή του.
Το σχ ολείο θα φιλοξεν ήσει 50 µαθητές στο εν τατικό θεριν ό πρόγραµµά
του, όπου θα διδάξουν καθηγητές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επιπροσθέτως, η οµάδα τον Αύγουστο του 2018 θα παρουσιάσει στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχ ύλεια την
τραγωδία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ∆ΕΣΜΩΤΗΣ.
Η
παράσταση
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
∆ΕΣΜΩΤΗΣ σε σκην οθεσία Μάρθας
Φριν τζήλα αν εβαίν ει από τον θίασο
της ΑΜΚΕ ∆ρόµος µε ∆έν τρα ως αποτέλεσµα της ετήσιας εργασίας του Αττι

5 πειραµατικές παραστάσεις αρχ αίου δράµατος
3 θεατρικά / µουσικά
δρώµεν α
4 κιν ηµατογραφικές προβολές
5 ακροάσεις µουσικών και
θεατρικών έργων
1 εκπαιδευτική εκδροµή
1 γεύµα καλωσορίσµατος
1 αποχ αιρετιστήρια τελετή

κού Σχ ολείου Αρχ αίου ∆ράµατος µε
τη συµµετοχ ή καταξιωµέν ων ηθοποιών σε συµπαραγωγή µε το Φεστιβάλ Αθην ών Επιδαύρου 2018.
6ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου ∆ράµατος - TEASER

Στόχ ος των ετήσιων και θεριν ών
πειραµατικών εργαστηρίων είν αι και
παραµέν ει η εκπαίδευση των συµµετεχ όν των . Το Αττικό Σχ ολείο
Αρχ αίου ∆ράµατος έχ ουν µέχ ρι στιγµής παρακολουθήσει 250 µαθητές
από 18 έως 60 ετών από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Τις παραστάσεις της
πεν ταετούς λειτουργίας του Αττικού
Σχ ολείου Αρχ αίου ∆ράµατος έχ ουν
παρακολουθήσει πάν ω από 8.000
θεατές. Η περίοδος 2013-2015 ήταν
αφιερωµέν η στις Βάκχ ες του Ευριπίδη, τον Αίαν τα του Σοφοκλή και
τους Πέρσες του Αισχ ύλου. Η περίοδος 2016-2018 είν αι αφιερωµέν η στον
Ίων α του Ευριπίδη, τον Φιλοκτήτη
του Σοφοκλή και τον Προµηθέα
∆εσµώτη του Αισχ ύλου.
Το θεριν ό πρόγραµµα των σπουδαστών όπως έχ ει µέχ ρι στιγµής διαµορφωθεί θα περιλαµβάν ει:
70 ώρες µαθηµάτων
2 διαλέξεις
2 εκθέσεις διάρκειας δέκα ηµερών

KAΘΗΓΗΤΕΣ 2018

ΑΚΥ ΛΛΑΣ
ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ
–
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ “Εργαστήριο”
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ
–
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ "Προσεγγίζον τας τον
ρόλο"
ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΜΕ∆ΙΑΚΗ
–
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ “Ιερά Οδός 2”
ΜΑΡΘΑ
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ
–
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ “∆έκα λεπτά τραγωδία”

CAMILO
BENTANCOR
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΟΡΟΥ "Εγώ. Εσύ.
Εµείς. Αυτοί."
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ – ΦΩΝΗΤΙΚΗ
"Circle-Singing"
ΑΘΩΣ ∆ΑΝΕΛΛΗΣ - ΘΕΑΤΡΟ
ΣΚΙΩΝ “Υπηρετών τας µια Σκιά”
ΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡ∆ΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ
”Ta-ketsakDi-KiNa-tsakTomJ.tsak?”
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΕΓ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΕΜΜΑΝΟΥ ΕΛΑ
ΚΟΡΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ “Ο Κόσµος είν αι το
Σώµα σου”

ΧΑΡΑ ΚΟΤΣΑΛΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΧΟΡΟΣ “Το σώµα που αν τιστέκεται,
το σώµα που επιµέν ει, αυτό που ξέρει
που πατά κι ας µην ξέρει που
πηγαίν ει.”

6-θριάσιο
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Γλύπτες, κεραµίστες και ζωγράφοι

άνοιξαν την ψυχή τους και κατέθεσαν την έµπνευσή τους, στην
έκθεση των εικαστικών εργαστηρίων του ∆ήµου Φυλής

∆

εκάδες πανέµορφα έργα περιλαµβάνει η έκθεση
των εικαστικών εργαστηρίων του ∆ήµου Φυλής,
η οποία φιλοξενείται στο ∆ηµοτικό Ωδείο και
άνοιξε τις πύλες της στο κοινό το Σάββατο 19 Μάϊου.
Μικροί και µεγάλοι γλύπτες, κεραµίστες και ζωγράφοι που
αφιερώνουν σιωπηλά αµέτρητες ώρες µοναξιάς στην
τέχνη, άνοιξαν την ψυχή τους και κατέθεσαν τον κόπο και
την έµπνευσή τους, στην έκθεση που παρέµεινε ανοιχτή
µέχρι και εχθές ∆ευτέρα 21 .
«∆ύναµη, έµπνευση, δηµιουργία και χαµόγελο»
ευχήθηκε ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» Γιώργος Μαυροειδής, σε καθηγητές και µαθητές κατά την
παρουσία του στα εγκαίνια της έκθεσης. Ο Γιώργος
Μαυροειδής συνεχάρη τους εκθέτες, και υπογράµµισε
πως µέσα από τα έργα τους και τις λεπτοµέρειές τους
φαίνεται ξεκάθαρα µε πόση αγάπη έχουν δηµιουργηθεί
όλα τα εκθέµατα.
Συγχαρητήρια σε καθηγητές και εκθέτες έδωσε ο αντι-

δήµαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας ο οποίος
παρέστη στα εγκαίνια, ενώ ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος εξέφρασε
την ικανοποίηση του υπογραµµίζοντας «είµαστε ιδιαίτερα
χαρούµενοι όταν µας ζητείται να διαθέσουµε το ∆ηµοτικό
Ωδείο για τέτοιες εκδηλώσεις γιατί εδώ είναι ο φυσικός
χώρος µιας τέτοιας έκθεσης µε τόσο προσεγµένα και
καλοδουλεµένα έργα».
Τα έργα που εκτίθενται δηµιούργησαν το τµήµα γλυπτικής και ελεύθερου σχεδίου στο οποίο διδάσκει ο ζωγράφος και γλύπτης Άγγελος Ζάβαλης και το τµήµα κεραµικής στο οποίο διδάσκει ο κεραµίστας ∆ηµήτρης Ξυδιάς.
Η έκθεση χωρίζεται σε δυο θεµατικές ενότητες. Οι
περίπου 30 ενήλικες σπουδαστές του τµήµατος κεραµικής έχουν δηµιουργήσει µε την καθοδήγηση του ∆ηµήτρη
Ξυδιά απίστευτα όµορφα έργα, όπως κούκλες, εντυπωσιακά αυτοκίνητα, όλων των ειδών τα αγγεία, προτοµές
και θρησκευτικές εικόνες ενώ µας ταξιδεύουν στο διαλο-

Βιωµατικό Θέατρο και ψυχοθεραπεία

Στο 23ο Μάθηµα Λαϊκού Πανεπιστηµίου Ελευσίνας

Τ

ην Τετάρτη 23 Μάι ου 2018, σας καλούµε να παρακολουθήσετε το µάθηµα σύµφωνα µε το πρόγραµµα της
Έκτης Θεµατι κής ενότητας: Βι ωµατι κό Θέατρο και
ψυχοθεραπεί α- Αναζητώντας τον εαυτό µας-3ο Θεατρι κό Βι ωµατι κό εργαστήρι ο η κα. Άννα Μαυρολέων θα αναφερθεί µε
θέµα : «Η θεατρι κή σκηνή ως µονοπάτι αυτογνωσί ας και κάθαρσης». Οι εκπαι δευόµενοι στο σύνολό τους θα συµµετάσχουν
ενεργά στο εργαστήρι ο µε στόχο την παρουσί αση ενός µι κρού
θεατρι κού δρωµένου. Εί ναι το 23ο µάθηµα του Λαϊ κού Πανεπι στηµί ου, του Ακαδηµαϊ κού έτους 2017-2018, που συνεχί ζει γι α
3η συνεχή χρονι ά και που αποτελεί τον επι τυχηµένο θεσµό του
Τµήµατος Πολι τι σµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου
Ελευσί νας.
Βιογραφικό Σηµείωµα Άννας Μαυρολέων:
Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας,

∆ι δάκτορας Επι κοι νωνί ας Μέσων και Πολι τι σµού Θεατρολογι κής κατεύθυνσης, του Παντεί ου Πανεπι στηµί ου. Επι στηµονι κά πεδί α: Ζητήµατα Πρόσληψης Αρχαί ου Θεάτρου, Μεθοδολογί α της Θεατρολογι κής Έρευνας, Κοι νωνι ολογί α Θεάτρου,
Πολι τι στι κή δι αχεί ρι ση Επι κοι νωνί α και Τουρι στι κή Αξι οποί ηση. Μέλος του ∆Σ της ΑΕ Πολι τι στι κή Πρωτευουσα της
Ευρώπης Ελευσί να 2021.
Εντεταλµένη δι δάσκουσα (π.δ. 407 αντι στοι χί α
επί κουρου) στο τµ. Θεατρι κών Σπουδών του Εθνι κού και Καποδι στρι ακού Πανεπι στηµί ου Αθηνών.
Έχει δι δάξει επί σει ρά ετών στο Τµήµα Επι κοι νωνί ας
Μέσων & Πολι τι σµού του Παντεί ου Πανεπι στηµί ου τα µαθήµατα: «Ιστορί α θεάτρου» και «Θεατρι κό Αναλόγι ο» (1992-2004 &
2008), στο Τµήµα Θεατρι κών Σπουδών Σχ. Καλών Τεχνών Πανεπι στήµι ο Πελοποννήσου και στο Μεταπτυχι ακό πρόγραµµα
του ί δι ου τµήµατος, τα µαθήµατα «Μεθοδολογί α της έρευνας»
(2009-2013), «Σκηνοθετι κά Ρεύµατα: Θεωρί α & εφαρµογές»
(2012), «Σκηνοθετι κές Προσεγγί σει ς Αρχαί ου ∆ράµατος»
(2007, «Ζητήµατα Πρόσληψης Αρχαί ου ∆ράµατος» (2006-2010).
Έχει δι δάξει στα προγράµµατα «Ακαδηµί α Πλάτωνος»
(Αι σθητι κή ως ζητούµενο δηµι ουργί ας) και «Κωστής Παλαµάς»
(Πολι τι σµός και τουρι στι κή αξι οποί ηση – Θέατρο και Επι κοι νωνί α) του Εθνι κού και Καποδι στρι ακού Πανεπι στήµι ου.
∆ι δάσκουσα στο πρόγραµµα E-learning (ΕΚΠΑ) στο πρόγραµµα «Τουρι στι κή προβολή, επι κοι νωνί α και δραστηρι ότητα:
πολι τι στι κά δρώµενα, φεστι βάλ, αναβι ώσει ς και και νοτόµες

καλλι τεχνι κές δράσει ς» (2016-2017). ∆ι οργανώτρι α προγράµµατος σπουδών & δι δάσκουσα του Λαϊ κού Πανεπι στηµί ου
Ελευσί νας (2015-2016).
Τα τελευταί α 20 χρόνι α εργαζόταν στο Κέντρο Μελέτης και
Έρευνας του Ελληνι κού Θεάτρου ως υπεύθυνη της ψηφι ακής
βάσης του θεατρολογι κού αρχεί ου. Μέλος του ∆ι εθνούς Ινστι τούτου Θεάτρου και µέλος του συλλόγου Ελλήνων Κοι νωνι ολόγων. Πι στοποι ηµένη από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαι δεύτρι α ενηλί κων.
Αρθρογραφεί στην στήλη της θεατρι κής κρι τι κής στο περι οδι κό Νέα Ευθύνη. Συγγραφέας των βι βλί ων:
•
Περί Αναβί ωσης, εκδ. Ι. Σι δέρης (2016)
•
Η Έρευνα στο Θέατρο-Ζητήµατα Μεθοδολογί ας, εκδ.
Ι. Σι δέρης (2010),
•
µέλος της συγγραφι κής επι στηµονι κής οµάδας του
βι βλί ου Στα ί χνη του ∆ι ονύσου – Παραστάσει ς Αρχαί ας Τραγωδί ας στην Ελλάδα 1867-2000, εκδ. Ι. Σι δέρης, (2005).

Το 2012 δι ακρί θηκε µε το δεύτερο βραβεί ο θεατρι κής γραφής µονόπρακτου στο δι αγωνι σµό που οργάνωσε η Θεατρι κή
Επι χεί ρηση Λεµεσού (ΕΘΑΛ) στην µνήµη του µεταφραστή
Κωστή Κολώτα µε το έργο, «Η ι στορί α δεν µας αγάπησε. Κυρι άκος» το οποί ο παραστάθηκε στην σκηνή της ΕΘΑΛ τον
Απρί λι ο 2013.
Το καλοκαί ρι του 2014 παραστάθηκε στα πλαί σι α του δι αδηµοτι κού Φεστι βάλ Αττι κής το έργο της «Η Υπόσχεση» (δραµατουργι κή επεξεργασί α της παραλογής Του Νεκρού αδερφού)
από το θεατρι κό εργαστήρι «Εν δράσει » του δήµου Ταύρου Μοσχάτου. Το 2015 εργάστηκε ως σύµβουλος δραµατουργί ας
στην παράσταση «Ηλέκτρα – τελευταί ο αί µα» σε σκηνοθεσί α
Κ. Ντέλλα στο πλαί σι ο του Φεστι βάλ Αθηνών.

γισµό και µας υπογραµµίζουν βασικές έννοιες όπως η
πίστη, η αγάπη, και η ελπίδα.
Το τµήµα γλυπτικής και ελεύθερου σχεδίου έχει χωρίσει
τα έργα που εκθέτει σε θεµατικές ενότητες. Ο ζωγράφος
και γλύπτης Άγγελος Ζάβαλης διδάσκει 34 άτοµα εκ τω
οποίων και πολλά παιδιά. Τα εκθέµατα που παρουσιάζουν είναι θεαµατικά, αφού ακόµα και ο πιο αδαής µε την
τέχνη επισκέπτης δεν µπορεί να ξεκολλήσει το βλέµµα
του από τα γεωµετρικά αγγεία που έχουν σχεδιάσει και
φιλοτεχνήσει µαθητές του δηµοτικού, του γυµνασίου και
του λυκείου. Το τµήµα γλυπτικής και ελεύθερου σχεδίου
µας ταξιδεύει στο διάστηµα µε µια ελεύθερη σύνθεση µε
το συγκεκριµένο θέµα. Η σπουδή στον αητό και τις Ταναγραίες κόρες, ακόµα αποτελούν έργα απίστευτου κάλλους αλλά και αξιοζήλευτης τεχνικής.
Το τµήµα κεραµικής λειτουργεί περισσότερο από 30
χρόνια και αυτή τη χρονική στιγµή στεγάζεται στον οικισµό Γεννηµατά ενώ το τµήµα γλυπτικής και ελεύθερου
σχεδίου στεγάζεται στο νηπιαγωγείο Ζωφριάς. Όσοι
δηµότες έχουν καλλιτεχνικές τάσεις και ανησυχίες και
θέλουν να βελτιώσουν την τεχνική τους ή να διδαχθούν
εξ΄ αρχής σχέδιο, γλυπτική ή κεραµική, µπορούν να απευθυνθούν στο Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού και Αθλητισµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» .

∆υναµικό πέρασµα του
εναλλακτικού µουσικού Σπύρου
Κορδερά από το πανηγύρι
των Άνω Λιοσίων

Η

εµφάνιση του Σπύρου Κορδερά στις
εκδηλώσεις για το πανηγύρι των Άνω Λιοσίων
είχε διπλό µήνυµα: Πρώτον, ότι οι ντόπιες
µουσικές δυνάµεις δηλώνουν παρούσες, καθώς ο
Σπύρος είναι συντοπίτης µας.
∆εύτερον, ότι παρόλο που το πανηγύρι είναι ένα
παραδοσιακό πολιτιστικό γεγονός, χωράει και την
εναλλακτική ελληνική σκηνή.
Ο Σπύρος µε ένα δυνατό σχήµα άφησε, το βράδυ
της Κυριακής 20 Μαΐου 2018, τη σφραγίδα του,
ερµηνεύοντας ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο, που
άρεσε ιδιαίτερα στους νέους οι οποίοι τον καταχειροκρότησαν.
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Με αριστοτεχνικά καλάθια έπεσε η αυλαία του 26ου Τουρνουά
Καλαθοσφαίρισης των ∆ηµοτικών Σχολείων Φυλής

θριάσιο-7

Μ

Το Τουρνουά ήταν αφιερωµένο στην τήρηση των κανόνων ευζωίας των δεσποζοµένων ζώων συντροφιάς.

ε µεγάλη επιτυχία και σε πανηγυρικό κλίµα
ολοκληρώθηκε στο Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Ζωφριάς το 26ο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης δηµοτικών σχολείων που οργάνωσαν το Ν.Π.∆.∆.
Πολιτισµού και Αθλητισµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» και ο Γυµναστικός Αθλητικός Σύλλογος «ΕΥΝΙΚΟΣ». Νικητές του 26ου
Τουρνουά αναδείχθηκαν στα αγόρια το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση και
στα κορίτσια το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συµµετείχαν αλλά
και στους γονείς τους που ωθούν τα παιδιά στον αθλητισµό έδωσε ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Πολιτισµού και Αθλητισµού Γιώργος Μαυροειδής. «Θέλω να
ευχαριστήσω τους εθελοντές, την ιστορική οµάδα του
Εύνικου και το φίλο µου το Βασίλη τον Ντάκουρη» είπε ο
κ. Μαυροειδής πριν την βράβευση των νικητών και ζήτησε ακόµη ένα χειροκρότηµα για τα παιδιά που έλαβαν
µέρος στη διοργάνωση.Στο 26 Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης ∆ηµοτικών Σχολείων συµµετείχαν 15 οµάδες.
Εκπροσωπήθηκαν το ∆ηµοτικό Σχολείο Φυλής, δέκα σχολεία από τα Άνω Λιόσια, τρία από το Ζεφύρι και µια
µεικτή οµάδα από τον Εύνικο και το Ζεφύρι.
Ιδιαίτερη στιγµή κατά την απονοµή των κυπέλων ήταν όταν η πρώτη Αντιδήµαρχος για τον Αθλητισµό στα
Άνω Λιόσια Στέλα Καλαφάτη και εκ των ιδρυτών του θεσµού, απένειµε το κύπελο της νίκης στην µικρή εγγονή της, η οποία ήταν η αρχηγός της νικήτριας οµάδας του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων.
Το Τουρνουά ήταν αφιερωµένο στην τήρηση των κανόνων ευζωίας των δεσποζοµένων ζώων συντροφιάς.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΣΕ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟ ΖΑΠΕΙΟ

Τ

ιµητική πρόσκληση από την Πρεσβεία της ∆ηµοκρατίας του Καζακστάν για το Athens Military
Music Festiv al, που διοργαν ώθηκε στο Ζάππειο
Μέγαρο στις 18 και 19 Μαΐ ου 2018, έλαβε ο δήµαρχ ος
Αχ αρν ών , όπου και παρέστη. Στην εκδήλωση συµµετείχ αν κορυφαίες στρατιωτικές ορχ ήστρες, δεκάδες
έν στολοι µουσικοί, σολίστ, χ ορευτές και χ ορωδίες
από διάφορες χ ώρες.
Έν α µον αδικό θέαµα µε την Επίσηµη Mπάν τα του
Προέδρου του Καζακστάν , τη γυν αικεία Ορχ ήστρα
Τυµπαν ιστών "Y erev an Drums" της Αρµεν ίας, τη
Χορωδία Κοζάκων της Μόσχ ας, τη National Guard
Band της Ρωσίας και τους µον αδικούς στο είδος τους
Σηµαιοφόρους από το Κόρι της Ιταλίας.
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8-θριάσιο

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 2018:

Πώς θα διαµορφωθούν οι βάσεις

Ξ

εκίν ησε η αν τίστροφη µέτρηση για
τις Παν ελλαδικές Εξετάσεις, η έν αρξη των οποίων έχ ει προγραµµατιστεί για την Παρασκευή 8 Ιουν ίου.
Περισσότεροι από 100.000 υποψήφιοι
έχ ουν ήδη µπει στο τελευταίο στάδιο της
προετοιµασίας τους. Ιδιαίτερο γν ώρισµα
των φετιν ών εξετάσεων αποτελεί η παρουσία του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής και η απουσία των ΤΕΙ Αθήν ας και
Πειραιά, η κατάργηση του επιστηµον ικού
πεδίου των Παιδαγωγικών Επιστηµών ,
αλλά και η αύξηση του αριθµού των
εισακτέων
Τα ΑΕΙ θα δεχθούν σχεδόν 4.000
περισσότερους εισακτέους,
από πέρυσι.

.
Σηµειών εται ότι φέτος, αν ακοιν ώθηκε
ότι τα ΑΕΙ θα δεχ θούν 74.692 εισακτέους, σχ εδόν 4.000 περισσότερους από
πέρυσι.
Έτσι, µαζί µε τις αποδόσεις των υποψηφίων , τα παραπάν ω χ αρακτηριστικά
των φετιν ών εξετάσεων , δίν ουν τη
δυν ατότητα για ν α εξαχ θούν συµπερά-

σµατα για την τάση των βάσεων .
Συν ολικά, όπως τον ίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο εκπ αιδευτικός αν αλυτής Χρήστος
Κάτσικας, τρεις είν αι οι βασικοί παράγον τες που µπορούν ν α δείξουν το πώς
θα κιν ηθούν φέτος οι βάσεις.
Πρώτον , ο βαθµός δυσκολίας ή
ευκολίας των θεµάτων και οι επιδόσεις
των υποψηφίων σε σχ έση µε τις προηγούµεν ες χ ρον ιές και ιδιαίτερα σε σχ έση
µε την τελευταία χ ρον ιά µε την οποία
γίν ον ται οι βασικές συγκρίσεις.
«Ο βαθµός ευκολίας-δυσκολίας των
θεµάτων εκτιµώ ότι δεν µπορεί ν α διαφέρει σηµαν τικά από πέρσι. Και αυτό
κυρίως διότι τα τελευταία χ ρόν ια µε τα
λεγόµεν α διαβαθµισµέν α θέµατα (απλά,
εύκολα, δύσκολα, δυσκολότερα) έχ ει
βρεθεί έν ας τρόπος βαθµολογικής διασποράς και καταν οµής των υποψηφίων ,
κον τολογίς µια "στρατηγική διαχ είρισης"
του µαθητικού πληθυσµού.
Κι αν έν α µάθηµα έχ ει πιο αυξηµέν ο
βαθµό δυσκολίας από τον περσιν ό, έν α
άλλο θα έχ ει σίγουρα µικρότερο, µε αποτέλεσµα ν α έχ ουµε έν α στατιστικό
ισοδύν αµο», σχ ολίασε ο κ. Κάτσικας.

∆εύτερον , ο αριθµός των υποψηφίων
σε σχ έση µε τον αριθµό των εισακτέων ,
αφού, έχ ουµε αύξηση εισακτέων κατά
3.996 (από 70.726 το 2017 σε 74.692
φέτος), εν ώ ο αριθµός των υποψηφίων
δεν αν αµέν εται ν α είν αι µεγαλύτερος
απ ό τον π ερσιν ό, δηλαδή π ερίπ ου
105.000.
Παράλληλα όσον αφορά στον αριθµό
των τµηµάτων αν ά επιστηµον ικό πεδίο,
ισχ ύουν τα εξής:
Oι 461 Σχ ολές, τα Τµήµατα και οι Εισαγωγικές Κατευθύν σεις Τµηµάτων των
Παν επ ιστηµίων ,
των
Αν ωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών , των ΤΕΙ,
των ΑΣΤΕ, των Στρατιωτικών Σχ ολών ,
των Σχ ολών της Αστυν οµικής και Πυρο-

σβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και της
Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού κατατάσσον ται σε τέσσερα (4) Επιστηµον ικά
Πεδία, που κατατάσσον ται ως εξής:
135 τµήµατα στο 1ο Επιστηµον ικό
Πεδίο, 247 τµήµατα στο 2ο Επιστηµον ικό Πεδίο, 133 τµήµατα στο 3ο Επιστηµον ικό Πεδίο και 172 τµήµατα στο 4ο
Επιστηµον ικό Πεδίο.

Τρίτον , βασικός παράγον τας είν αι η
σχ έση ζήτησης-π ροσφοράς θέσεων ,
δηλαδή ο αριθµός των υποψηφίων που
εστιάζουν το εν διαφέρον τους στις
«σχ ολές κύρους» ή στις «σχ ολές περιορισµέν ης ζήτησης» και οι προσφερόµεν ες θέσεις στις παραπάν ω σχ ολές.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τεχνολογία αιχµής και στο Θριάσιο Νοσοκοµείο

Μετά από συντονισµένες προσπάθειες του υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Αττικής, τα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισµό τους. Συγκεκριµένα, µετά από πολύµηνη προσπάθεια και συνεργασία ανάµεσα στην Περιφέρεια Αττικής, το υπουργείο Υγείας αλλά και την 1η και 2η
∆ΥΠΕ, η προκήρυξη του διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού και µηχανηµάτων για τα νοσοκοµεία της Αττικής δηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια.
Με τη χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής από ίδιους πόρους (40,6 εκατοµµύρια ευρώ), τα νοσοκοµεία όλης της Αττικής θα ενισχυθούν µε νέο υπερσύγχρονο και αναγκαίο εξοπλισµό που θα αναβαθµίσει αισθητά τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας.
Χαρακτηριστικά ανάµεσα στα άλλα, η τοποθέτηση µαγνητικών και αξονικών τοµογράφων, ψηφιακών µαστογράφων αλλά και µηχανηµάτων τεχνολογίας αιχµής
όπως το Cyber-Knife στο ΓΝ Νίκαιας έρχονται όχι µόνο να καλύψουν υπαρκτά κενά αλλά και να αναβαθµίσουν ποιοτικά τα Νοσοκοµεία της Αττικής.
(Ο πίνακας µε τα νέα µηχανήµατα που θα τοποθετηθούν στο Νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ. )
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Επτά συλλήψεις για πλαστογραφία
εγγράφων και προώθησης αλλοδαπών

θριάσιο-9

Ε

ξ α ρ θ ρ ώθ η κ ε
από τη ∆ιεύθυν ση
Εσωτερικών Υ ποθέσεων της
Ελλην ικής Αστυν οµίας
εγκληµατική οργάν ωση,
τα µέλη της οποίας δραστηριοπ οιούν ταν στο
πεδίο της πλαστογραφίας εγγράφων και της
περαιτέρω προώθησης
αλλοδαπ ών απ ό τη
χ ώρα µας.
Για την υπ όθεση
συν ελήφθησαν επ τά
άτοµα, στο πλαίσιο συν τον ισµέν ης αστυν οµικής επιχ είρησης που πραγµατοποιήθηκε προχ θές, Παρασκευή 18 Μαΐ ου, σε διάφορες περιοχ ές της Αττικής.
Πρόκειται για δυο υπηκόους Συρίας, δυο υπηκόους Πολων ίας και τρεις ηµεδαπούς, εν ώ αν αζητούν ται άλλα δυο άτοµα.
Σε βάρος τους σχ ηµατίστηκε ποιν ική δικογραφία κακουργηµατικού χ αρακτήρα, για τα –κατά περίπτωση– αδικήµατα της σύστασης και συµµετοχ ής σε
εγκληµατική οργάν ωση, πλαστογραφίας, αν τίστασης, παράβασης του κώδικα
µεταν άστευσης και κοιν ων ικής έν ταξης και του ν όµου περί ν αρκωτικών .
Αν αφορικά µε τον τρόπο δράσης τους (modus operandi) προέκυψε ότι δραστηριοποιούν ταν το τελευταίο οκτάµην ο, µε το ηγετικό µέλος της οργάν ωσης,
υπήκοο Συρίας, ν α µεριµν ά για την κατάρτιση των πλαστών – παραποιηµέν ων
έγγραφα και ν α συν τον ίζει τις εν έργειες των υπόλοιπων µελών για την επίτευξη των σκοπών της οργάν ωσης.
Σηµαν τικό ρόλο είχ ε γυν αίκα, υπήκοος Πολων ίας, η οποία υπό τις οδηγίες
του «αρχ ηγού» αν αλάµβαν ε την περαιτέρω αν αχ ώρηση των αλλοδαπών , σε
συν εργασία µε τρεις συλληφθέν τες υπάλληλους εταιριών στο αεροδρόµιο της
Αθήν ας. Για κάθε άτοµο λάµβαν αν το χ ρηµατικό ποσό των 2.500 ευρώ εν ώ για
την αποφυγή του εν τοπισµού τους από τις διωκτικές Αρχ ές λάµβαν αν ιδιαίτερα µέτρα προφύλαξης και στις συν οµιλίες τους χ ρησιµοποιούσαν κωδικά ον όµατα και κάρτες εν εργοποιηµέν ες σε άλλα στοιχ εία αλλοδαπών υπηκόων
«ghost cards».
Κατά τις έρευν ες σε οικίες, οχ ήµατα και στην κατοχ ή τους βρέθηκαν και
κατασχ έθηκαν χ ρηµατικά πόσα, µικροποσότητα ν αρκωτικών και αν τικείµεν α
που σχ ετίζον ται µε την παράν οµη δραστηριότητα τους.
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθην ών και
παραπέµφθηκαν σε τακτικό Αν ακριτή.

Έρχονται σηµαντικές αλλαγές στον εξωδικαστικό
Εντάσσονται και τα χρέη του 2017

Έ

ρχονται σηµαντικές αλλαγές στον
εξωδικαστικό µηχανισµό, καθώς
πλέον θα µπορούν να ενταχθούν
και τα χρέη που δηµιουργήθηκαν µέχρι το
2017. Παράλληλα, στόχος είναι να µειωθεί
δραστικά η γραφειοκρατία.
Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΚΕΕ
και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, οι
αλλαγές που προωθούνται στον εξωδικαστικό, για τις οποίες δόθηκαν διαβεβαιώσεις
και από τους θεσµούς, περιλαµβάνουν και
σηµαντική µείωση της γραφειοκρατίας και
άλλες ρυθµίσεις που θα κάνουν τον µηχανισµό πιο αποτελεσµατικό.
Ο κ. Μίχαλος ερωτηθείς από δηµοσιογράφο για την
αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων του εξωδικαστικού
µηχανισµού, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Τα Επιµελητήρια εξαρχής είχαν επισηµάνει ότι για να
αποδώσουν οι ρυθµίσεις του εξωδικαστικού µηχανισµού
θα έπρεπε να υπάρξουν συγκεκριµένες τροποποιήσεις

Συγκεκριµένα, στη ρύθµιση θα ενταχθούν και
τα χρέη που δηµιουργήθηκαν το 2017, ενώ θα
µειωθούν δραστικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
σήµερα για την ένταξη στον εξωδικαστικό
µηχανισµό.

προκειµένου να µπορούν να ενταχθούν στο µηχανισµό
περισσότερες επιχειρήσεις. Στις επαφές που είχαµε τόσο
µε τους εκπροσώπους των θεσµών, όσο και µε το αρµόδιο υπουργείο, λάβαµε διαβεβαιώσεις ότι επίκεινται τροποποιήσεις της ρύθµισης προς την κατεύθυνση των προτάσεων που είχαµε υποβάλει.

Παράλληλα, στη ρύθµιση θα ενταχθεί το
σύνολο των χρεών των επιχειρήσεων, ενώ οι
τράπεζες θα οφείλουν να αιτιολογούν πλήρως
και εµπεριστατωµένα περιπτώσεις απόρριψης
των αιτήσεων για την ένταξη των επιχειρήσεων
στον εξωδικαστικό µηχανισµό.

Επιπρόσθετα, ο λογαριασµός να «ξεπαγώνει» όταν η
επιχείρηση µπαίνει στο πρώτο στάδιο της ρύθµισης και τα
χρήµατα να µοιράζονται αναλογικά, δηλαδή να κρατά ρευστότητα και η επιχείρηση. Τις βασικές αυτές θέσεις και
προτάσεις των Επιµελητηρίων, έχουµε τη διαβεβαίωση
ότι θα προωθήσει το αρµόδιο υπουργείο».
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10-θριάσιο
Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Αφετέρου, να υποχρεωθεί η Ελληνική
∆ηµοκρατία να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στον λογαριασµό «Ίδιοι πόροι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατ’ αποκοπήν ποσό
ύψους 13.000.000 ευρώ.
Ιστορικό της υποθέσεως
Με την απόφασή της 2009/610/ΕΚ, της
2ας Ιουλίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε από
την Ελληνική ∆ηµοκρατία την ανάκτηση των
ενισχύσεων C 16/04 (πρώην NN 29/04, CP
71/02 και CP 133/05) που χορήγησε η Ελλάδα στην επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ,
καθώς και να ενηµερωθεί σχετικά µε τα
µέτρα που θα λάβει κατ’ εφαρµογήν της αποφάσεως αυτής.Στη συνέχεια, η Επιτροπή,
εκτιµώντας ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν
συµµορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις που
υπέχει από την απόφαση 2009/610, άσκησε
προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου.Με την
απόφασή του της 28ης Ιουνίου 2012, Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-485/10), επί της ως
άνω προσφυγής, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η
Ελληνική ∆ηµοκρατία, παραλείποντας να
λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, όλα
τα αναγκαία µέτρα προς εκτέλεση της αποφάσεως 2009/610 και παραλείποντας να
παράσχει στην Επιτροπή, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο άρθρο 19 της αποφάσεως
αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπείχε
από τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 8, 9 και 11 έως 19
της εν λόγω αποφάσεως.Κατόπιν της εκδόσεως της αποφάσεως της 28ης Ιουνίου 2012,
Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-485/10), η Επιτροπή και η Ελληνική ∆ηµοκρατία αντάλλαξαν
σειρά επιστολών σχετικά µε την πρόοδο της
ανακτήσεως
των
µη
συµβατών
ενισχύσεων.Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, στο
πλαίσιο αυτό, έλαβε διάφορα νοµοθετικά
µέτρα σχετικά µε την ΕΝΑΕ.Στις 27 Νοεµβρίου 2014, η Επιτροπή, εκτιµώντας ότι η
απόφαση 2009/610 δεν είχε ακόµη εκτελεστεί, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή
στις ελληνικές αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο
260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, παρέχοντάς τους
προθεσµία δύο µηνών για την εκτέλεση της
εν λόγω αποφάσεως.Με την προειδοποιητική
επιστολή, η Επιτροπή επισήµανε ότι κατά την
ηµεροµηνία εκείνη οι ελληνικές αρχές ουδόλως είχαν ανακτήσει το ποσό των µη
συµβατών ενισχύσεων και δεν της είχαν
παράσχει πληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση της αποφάσεως 2009/610, προσθέτοντας ότι ούτε οι ελληνικές αρχές ούτε η ΕΝΑΕ
είχαν τηρήσει τις δεσµεύσεις που περιλαµβάνονταν στην εν λόγω επιστολή, υπενθυµίζοντας ότι, η Ελληνική ∆ηµοκρατία κατά
συνέπεια δεν είχε συµµορφωθεί προς την
απόφαση της 28ης Ιουνίου 2012, Επιτροπή
κατά Ελλάδας (C-485/10).
Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή µε επιστολή της 23ης
Ιανουαρίου 2015. Αφενός, αναφέρθηκαν
στην κωλυσιεργία και την πλήρη έλλειψη
συνεργασίας από πλευράς της ΕΝΑΕ κατά
την υλοποίηση των δεσµεύσεων που περιλαµβάνονταν στην επιστολή της 1ης ∆εκεµβρίου 2010.

Αφετέρου, επικαλέστηκαν την ανάγκη να
παραµείνει λειτουργική η ΕΝΑΕ για δεκαοκτώ
έως είκοσι µήνες ακόµη, προκειµένου να
µπορέσει το πολεµικό ναυτικό να ολοκληρώσει, στις εγκαταστάσεις της ΕΝΑΕ, την
κατασκευή και τον εκσυγχρονισµό των υποβρύχιων που προβλέπονταν από τις συµβάσεις «Αρχιµήδης» και «Ποσειδών II».Στις 4
∆εκεµβρίου 2015, οι ελληνικές αρχές απέστειλαν στην ENΑΕ ένταλµα εισπράξεως
ύψους 523.352.889,23 ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε στο 80 % περίπου του προς ανάκτηση ποσού, συµπεριλαµβανοµένων των
τόκων έως τις 30 Νοεµβρίου 2015. Κατά τη
διάρκεια του Μαρτίου 2016, οι ελληνικές
φορολογικές αρχές προέβησαν σε ενέργειες
εκτελέσεως του εντάλµατος εισπράξεως.
Τα ελληνικά δικαστήρια απέρριψαν την
αίτηση αναστολής εκτελέσεως που άσκησε η
ΕΝΑΕ. Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση,
η Ελληνική ∆ηµοκρατία επιβεβαίωσε ότι οι
προσφυγές που ασκήθηκαν από την ΕΝΑΕ
κατά των πράξεων αυτών ήταν ακόµη εκκρεµείς.
Μόλις στις 3 Φεβρουαρίου 2017 κίνησαν οι
φορολογικές αρχές διαδικασία αναγκαστικής
εκτελέσεως κατά των περιουσιακών
στοιχείων της ΕΝΑΕ που συνδέονταν µε τις
εµπορικές της δραστηριότητες, στο πλαίσιο
της οποίας κατάσχεσαν δύο πλωτές δεξαµενές στις 21 Μαρτίου 2017.
Επιπλέον, στις 6 Φεβρουαρίου 2017, οι
ελληνικές αρχές προέβησαν σε κατασχέσεις
εις χείρας τριών τραπεζών στις οποίες διατηρούσε λογαριασµούς η ΕΝΑΕ. Εντούτοις,
ελλείψει καταθέσεων, δεν ανακτήθηκε κανένα ποσό.
Στις 29 Ιουνίου 2017, οι ελληνικές αρχές
απέστειλαν επιστολή στην ΕΝΑΕ καλώντας
την να ρυθµίσει το εναποµείναν 20 % του
ποσού της προς ανάκτηση ενισχύσεως
(συµπεριλαµβανοµένων των τόκων έως τις
30 Ιουνίου 2017), ήτοι 95.098.200,99 ευρώ.
∆εδοµένου ότι η ρύθµιση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε, οι φορολογικές αρχές ανέλαβαν
την υποχρέωση να ανακτήσουν το ποσό
αυτό µε έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών της 31ης Ιουλίου 2017.
Στις 13 Οκτωβρίου 2017, οι ελληνικές
αρχές κίνησαν διαδικασία ενώπιον των
ελληνικών δικαστηρίων προκειµένου να
υπαχθεί η ΕΝΑΕ στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως που θεσπίστηκε µε το άρθρο 68 του
νόµου 4307/2014.

Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, µε
την απόφαση 725/2018 της 8ης Μαρτίου
2018, δέχτηκε την αίτηση των ελληνικών
αρχών, υπήγαγε την ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής διαχειρίσεως και διόρισε ειδικό διαχειριστή.
Εντούτοις, η Επιτροπή, εκτιµώντας ότι δεν
είχε ακόµη επιτευχθεί συµµόρφωση προς
την απόφαση του ∆ικαστηρίου Επιτροπή
κατά Ελλάδας (C-485/10), άσκησε στις 22
Φεβρουαρίου 2017 την υπό κρίση προσφυγή.
Προτάσεις του γεν. εισαγγελέα
Με τις σηµερινές του προτάσεις, ο γενικός
εισαγγελέας M. Wathelet, συµπεραίνει ότι
πρέπει να γίνει δεκτή η ασκηθείσα προσφυγή
της Επιτροπής και προτείνει στο ∆ικαστήριο
τα εξής:Πρώτον, η Ελληνική ∆ηµοκρατία,
παραλείποντας να λάβει τα αναγκαία µέτρα
για την εκτέλεση της αποφάσεως της 28ης
Ιουνίου 2012, Επιτροπή κατά Ελλάδας (C485/10), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει
από την απόφαση αυτή και από το άρθρο
260, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ.∆εύτερον, η
Ελληνική ∆ηµοκρατία να καταβάλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον λογαριασµό
«Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», από
την ηµεροµηνία εκδόσεως της αποφάσεως
στην υπό κρίση υπόθεση µέχρι την εκτέλεση
της αποφάσεως της 28ης Ιουνίου 2012, Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-485/10), εξαµηνιαία
χρηµατική ποινή ύψους 9.500.000 ευρώ,
που θα αυξάνεται κατά 2 εκατοµµύρια ευρώ
για κάθε εξάµηνο που ακολουθήσει το πρώτο
εξάµηνο κατόπιν της εκδόσεως της αποφάσεως στην υπό κρίση υπόθεση µέχρι την
εκτέλεση της αποφάσεως της 28ης Ιουνίου
2012, Επιτροπή κατά Ελλάδας (C485/10).Τρίτον, η Ελληνική ∆ηµοκρατία να
καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον
λογαριασµό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους
13.000.000 ευρώ.Γίνεται υπόµνηση ότι οι
προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν
δεσµεύουν το ∆ικαστήριο. Έργο του γενικού
εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση για
την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο. Η
απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

Πέθανε ο Χάρρυ Κλυνν

Μια από τις σηµαντικότερες µορφές της ελληνικής σάτιρας,
ο κωµικός που περιέγραψε -αλλά και ανέδειξε- τη µορφή
του ελαφρύ Νεοέλληνα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών

Μια από τις σηµαν τικότερες προσωπικότητες της ελλην ικής σάτιρας, ο
Χάρρυ Κλυν , δεν είν αι πια εδώ. Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ,
χ τυπηµέν ος από τα σοβαρά προβλήµατα υγείας που αν τιµετώπιζε το
τελευταίο διάστηµα.
Ο Χάρρυ Κλυν , κατά κόσµον Βασίλης Τριαν ταφυλλίδης, ήταν η επιτοµή του σατιρικού λόγου στη δεκαετία του 1970 και κυρίως του 1980, την εποχ ή δηλαδή που µας προέκυψε η εικόν α του ν εόπλουτου Νεοέλλην α αλλά και η εποχ ή της πολιτικής αν τιπαράθεσης αν άµεσα στον Κων σταν τίν ο Καραµαν λή και τον Αν δρέα Παπαν δρέου. Αργότερα συν έχ ισε ν α σατιρίζει, αλλά όχ ι µε την ίδια επιτυχ ία –είχ αν αλλάξει οι εποχ ές, είχ ε αλλάξει και το ύφος. Η κηδεία του θα γίν ει την Πέµπτη
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ΑΝΑΡΤ ΗΤ ΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤ ΥΟ
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ΣΤ Ο

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

Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
14ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για α)
Την αποδοχή χρηµατοδότησης
ποσού 176.500,00 ευρώ από το
Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II»,
του Υπουργείου Εσωτερικών , µε
τίτλο πρόσκλησης «Επισκευή,
συν τήρηση σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις» και
β) Την κάλυψη µε ιδίους πόρους
ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικον οµικής
διαφ οράς προκύψει πλέον των
176.500,00 € µε τα οποία ο
∆ήµος χρηµατοδοτείται.
Αρ. Απόφ .: 263

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 15η
Μαΐου 2018, ηµέρα Τ ρίτη και ώρα
20:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική

ΑΝΑΡΤ ΗΤ ΕΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤ ΥΟ

ΣΤ Ο

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

Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
14ης / 2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για α)
Την αποδοχή χρηµατοδότησης
σχετικά µε υποβολή πρότασης
του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε
τίτλο: «Αν αβάθµιση Αν ακατασκευή Κοιν όχρηστών Χώρων µε
την Προµήθεια εγκατάσταση
παιδικών χαρών » στο πλαίσιο
του Άξον α 2 «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος
«∆ράσεις Περιβαλλον τικού Ισοζυγίου», του Πράσιν ου Ταµείου,
β) Την κάλυψη µε ιδίους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα της όποιας οικον οµικής διαφ οράς προκύψει
πλέον του χρηµατοδοτούµεν ου
ποσού µε το οποίο ο ∆ήµος
χρηµατοδοτείται,
γ) Την έγκριση της υπ` αριθµ.
52/2018 µελέτης µε τίτλο: «Αν αβάθµιση Αν ακατασκευή
Κοιν όχρηστων Χώρων µε την
Προµήθεια Εγκατάσταση Παιδικών Χαρών », µε ποσό
289.998,80 €.
Αρ. Απόφ .: 262

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 15η

δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ` αριθµ. 11744/105-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε
όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και
στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις, του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παρόντα ήταν τα
24, απόντα 9, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛ ΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μαΐου 2018, ηµέρα Τ ρίτη και ώρα
20:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ` αριθµ. 11744/105-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε
όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και
στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις, του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παρόντα ήταν τα
τα 24, απόντα 9, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛ ΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24)
Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
24)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
4) ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
6)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8 ) ΤΣ Ι Γ Κ Ο Σ – Κ Ω Ν Σ ΤΑ Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 5ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο: «Λήψη
απόφ ασης για α) Την αποδοχή
χρηµατοδότησης
ποσού
176.500,00 ευρώ από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών , µε τίτλο
πρόσκλησης
«Επισκευή,
συν τήρηση σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις» και β) Την κάλυψη µε
ιδίους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας
διαφ οράς
οικον οµικής
προκύψει πλέον των 176.500,00
4) ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
5) ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
6)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8 ) ΤΣ Ι Γ Κ Ο Σ – Κ Ω Ν Σ ΤΑ Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 4ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για α) Τ ην αποδοχή
χρηµατοδότησης σχετικά µε υποβολή πρότασης του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε τίτλο: «Αναβάθµιση
Ανακατασκευή
Κοινόχρηστών
Χώρων µε την Προµήθεια εγκατάσταση παιδικών χαρών» στο
πλαίσιο του Άξονα 2 «ΑΣΤ ΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος
«∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Πράσινου Τ αµείου,
β) Τ ην κάλυψη µε ιδίους πόρους
ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικονοµικής
διαφοράς προκύψει πλέον του
χρηµατοδοτούµενου ποσού µε το
οποίο ο ∆ήµος χρηµατοδοτείται,
γ) Τ ην έγκριση της υπ` αριθµ.
52/2018 µελέτης µε τίτλο: «Αναβάθµιση Ανακατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων µε την Προµήθεια
Εγκατάσταση Παιδικών Χαρών»,
µε ποσό 289.998,80 €», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβουλίου, την υπ` αριθµ. 11920/11
Μαΐου 2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας και Τ εχνικών
Υπηρεσιών κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούµε όπως λάβετε
απόφαση για:

€ µε τα οποία ο ∆ήµος χρηµατοδοτείται», έθεσε υπόψη των
µελών του συµβουλίου, την υπ`
αριθµ. 11893/11 Μαΐου 2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας και Τ εχνικών Υπηρεσιών
κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η
οποία έχει ως εξής:

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις, του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.
3852/2010 και
άρθρου
75
του
του
Παρακαλούµε
Ν.3463/2006,
όπως λάβετε απόφαση για:
Α. Αποδοχή χρηµατοδότησης
ποσού 176.500,00 ευρώ από το
Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II»,
του Υπουργείου Εσωτερικών,
άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές
και δραστηριότητες των δήµων»,
µε τίτλο πρόσκλησης «Επισκευή,
συντήρηση σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
Β. Κάλυψη µε ιδίους πόρους ή
από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικονοµικής διαφοράς προκύψει πλέον των
176.500,00 € µε τα οποία ο
∆ήµος χρηµατοδοτείται»
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 11893/11 Μαΐου
2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,

Α. Αποδοχή χρηµατοδότησης
ποσού, σχετικά µε υποβολή πρότασης του ∆ήµου Ασπροπύργου
µε τίτλο: «Αναβάθµιση Ανακατασκευή Κοινόχρηστών Χώρων
µε την Προµήθεια εγκατάσταση
παιδικών χαρών» στο πλαίσιο
του
Άξονα
2
«ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος
«∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Πράσινου Ταµείου.
Β. Κάλυψη µε ιδίους πόρους ή
από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικονοµικής διαφοράς προκύψει πλέον του
χρηµατοδοτούµενου ποσού µε το
οποίο ο ∆ήµος χρηµατοδοτείται.
Γ. Την υπ. αριθµ 52/2018 έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Αναβάθµιση Ανακατασκευή Κοινόχρηστων
Χώρων µε την Προµήθεια Εγκατάσταση Παιδικών Χαρών» µε
ποσό: 289.998,80»
Καθώς και την υπ αριθµ
52/2018 µελέτη µε τίτλο: «Ανακατασκευή και Βελτίωση Κοινόχρηστων Χώρων µε την προµήθεια
εγκατάσταση Παιδικών Χαρών
και
Αναζωογόνηση Χώρων
Πρασίνου»,
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη:
Την υπ’ αριθµ. 11920/11 Μαΐου
2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών κου Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
Την υπ αριθµ 52/2018 µελέτη µε
τίτλο:
«Ανακατασκευή
και
Βελτίωση Κοινόχρηστων Χώρων
µε την προµήθεια εγκατάσταση
Παιδικών Χαρών και Αναζωογόνηση Χώρων Πρασίνου
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «α)Αποδοχής
χρηµατοδότησης σχετικά µε
υποβολή πρότασης του ∆ήµου

Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «α) Αποδοχής
χρηµατοδότησης
ποσού
176.500,00 ευρώ από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών , µε τίτλο
«Επισκευή,
πρόσκλησης
συν τήρηση σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις» και β)Κάλυψης µε ιδίους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας
οικον οµικής
διαφ οράς
προκύψει πλέον των 176.500,00
€ µε τα οποία ο ∆ήµος χρηµατοδοτείται», τάχθηκαν είκοσι τέσσερα (24) µέλη του συµβουλίου,
και ον οµαστικά οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ασπροπύργου, µε τίτλο: «Αν ακατασκευή
και
Βελτίωση
Κοιν όχρηστων Χώρων µε την
προµήθεια εγκατάσταση Παιδικών Χαρών και Αν αζωογόν ηση Χώρων Πρασίν ου» στο
πλαίσιο του Άξον α 2 «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος
«∆ράσεις Περιβαλλον τικού Ισοζυγίου», του Πράσιν ου Ταµείου,
β) Κάλυψης µε ιδίους πόρους ή
από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικον οµικής
διαφ οράς προκύψει πλέον του
χρηµατοδοτούµεν ου ποσού µε
το οποίο ο ∆ήµος χρηµατοδοτείται,
γ) της υπ` αριθµ. 52/2018 µελέτης µε τίτλο: «Αν ακατασκευή και
Βελτίωση
Κοιν όχρηστων
Χώρων µε την προµήθεια εγκατάσταση Παιδικών Χαρών και
Αν αζωογόν ηση
Χώρων
Πρασίν ου», µε ποσό 289.998,80
€.», τάχθηκαν είκοσι τέσσερα
(24) µέλη του συµβουλίου, και
ον οµαστικά οι κ.κ. :
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 )Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛ ΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24)
Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
23)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛ ΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24)
Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ει

Α) Την αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 176.500,00 ευρώ
το
Πρόγραµµα
από
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών , άξον ας προτεραιότητας «Κοιν ων ικές και
πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων », µε
τίτλο πρόσκλησης «Επισκευή,
συν τήρηση σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις» και

Β) Την κάλυψη µε ιδίους πόρους
ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικον οµικής
διαφ οράς προκύψει πλέον των
176.500,00 € µε τα οποία ο
∆ήµος χρηµατοδοτείται.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 263.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ει

Α) Την αποδοχή της χρηµατοδότησης σχετικά µε υποβολή
πρότασης του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε τίτλο: «Αν ακατασκευή και Βελτίωση Κοιν όχρηστων Χώρων µε την προµήθεια
εγκατάσταση Παιδικών Χαρών
και Αν αζωογόν ηση Χώρων
Πρασίν ου» στο πλαίσιο του
Άξον α
2
«ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος
«∆ράσεις Περιβαλλον τικού Ισοζυγίου», του Πράσιν ου Ταµείου,

Β) Την κάλυψη µε ιδίους πόρους
ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικον οµικής
διαφ οράς προκύψει πλέον του
χρηµατοδοτούµεν ου ποσού µε
το οποίο ο ∆ήµος χρηµατοδοτείται,

Γ) Την έγκριση της υπ` αριθµ.
52/2018 µελέτης µε τίτλο «Αν ακατασκευή
και
Βελτίωση
Κοιν όχρηστων Χώρων µε την
προµήθεια εγκατάσταση Παιδικών Χαρών και Αν αζωογόν ηση Χώρων Πρασίν ου», µε
ποσό 289.998,80 €, η οποία επισυν άπτεται στην
παρούσα
απόφ αση.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 262.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ

Στις 25 Μαΐου θα ανοίξει το Α21
για τα επιδόµατα παιδιού

Σ

τις 25 Μαίου θα αν αµέν εται ν α αν οίξει η εφαρµογή Α21 για το οικογεν ειακό επίδοµα, η πρώτη
δόση του οποίου θα υπολογίζεται ν α καταβληθεί
στις 25 Ιουλίου.
Αυτό προκύπτει από δηλώσεις της αν απληρώτριας
υπουργού Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, Θεαν ώ Φωτίου
στον ΑΝΤ1. Μετά από µεγάλη καθυστέρηση το Α21 θα
αν οίξει την Παρασκευή και είν αι απαραίτητη η υποβολή από τους δικαιούχ ους για την καταβολή του οικογεν ειακού επιδόµατος του 2018 από τον ΟΠΕΚΑ.
Η κ. Φωτίου σηµείωσε ότι ζητήθηκε από το υπουργείο
Εργασίας ν α αν οίξει την συγκεκριµέν η ηµεροµην ία
ώστε ν α έχ ουν υποβάλλει περισσότεροι δικαιούχ οι,
φορολογικές δηλώσεις προκειµέν ου ν α πληρωθούν οι
δικαιούχ οι.
Σύµφων α µε την αν απληρώτρια υπουργό Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης η ν έα πλατφόρµα θα βγάζει σε µόλις 5
ηµέρες η ν έα πλατφόρµα αφού θα έχ ουν γίν ει οι απαραίτητες διασταυρώσεις και θα ξέρουν οι δικαιούχ οι το
ποσό του επιδόµατος που θα λάβουν .

19 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Πάνω από 100 εκατ. τα κέρδη της
σπείρας µε τα καπνικά προϊόντα

Πάν ω από 100 εκατοµµύρια ευρώ υπολογίζον ται τα
κέρδη της εγκληµατικής οργάν ωσης που ειδικευόταν
στην παρασκευή και διακίν ηση λαθραίων καπν ικών
προϊόν των και την οποία εξάρθρωσε η ∆ιεύθυν ση
Οικον οµικής Αστυν οµίας, έπειτα από συν τον ισµέν η
επιχ είρηση στο Κορωπί Αττικής.
Έως αυτή την ώρα έχ ουν συλληφθεί 19 άτοµα ηλικίας
από 21 έως 82 ετών µεταξύ των οποίων και οι εγκέφαλοι της οργάν ωσης, εν ώ ταυτοποιήθηκαν και αν αζητούν ται ακόµη δύο άτοµα.
Η υπόθεση αν αµέν εται ν α παρουσιαστεί σήµερα
από την ∆ιεύθυν ση Οικον οµικής Αστυν οµίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Το αλκοόλ ευθύνεται για το 20%30% των τροχαίων ατυχηµάτων

Σ

ηµαν τική µείωση παρουσιάζουν τα τελευταία
χ ρόν ια τα τροχ αία δυστυχ ήµατα και ατυχ ήµατα
στην Αττική, σύµφων α µε τα επίσηµα στοιχ εία
της Τροχ αίας, εν ώ είν αι χ αρακτηριστικό το γεγον ός, ότι
το αλκοόλ ευθύν εται για το 20% έως 30% των θαν ατηφόρων τροχ αίων .
Εν δεικτικά, το 2017 σε σχ έση µε το 2010, οι ν εκροί

ήταν λιγότεροι κατά 43,51%, οι σοβαρά τραυµατίες κατά
49,76% και οι ελαφρά τραυµατίες κατά 26,86%.
«Η µείωση αυτή είν αι πολύ µεγάλη, αλλά εάν δούµε
τους πραγµατικούς αριθµούς, πίσω από τα ποσοστά,
δηλαδή 174 ν εκροί, 210 σοβαρά τραυµατίες και 6.300
ελαφρά τραυµατίες το 2017, συµπεραίν ουµε ότι έχ ουµε
πάρα πολύ δουλειά µπροστά µας, τόσο εµείς, όσο και
οι λοιποί εµπλεκόµεν οι φορείς», τον ίζει ο διευθυν τής
της ∆ιεύθυν σης Τροχ αίας Αττικής, ταξίαρχ ος Νίκος
Σπαν ουδάκης.
Μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχ αίων
είν αι η οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Είν αι γν ωστό ότι η οδήγηση υπό την επίδραση
οιν οπν εύµατος, φαρµάκων ή τοξικών ουσιών αποτελεί
µία από τις παραβάσεις οι οποίες είν αι συν δεδεµέν ες
άµεσα µε την πρόκληση τροχ αίων . Μάλιστα, όπως
προκύπτει από τα στοιχ εία µας, αιτία για το 20% έως
30% των θαν ατηφόρων τροχ αίων είν αι το αλκοόλ. Όσο
µεγαλών ει η συµµετοχ ή οδηγών υπό την επίδραση του
οιν οπν εύµατος, τότε αυξάν ει και η βαρύτητα του
τροχ αίου», επισηµαίν ει ο κ. Σπαν ουδάκης.
Το γεγον ός αυτό έχ ει αυξήσει τους ελέγχ ους της
Τροχ αίας. «Από τις Υ πηρεσίες Τροχ αίας διεν εργούν ται
προληπτικοί έλεγχ οι αλκοτέστ σε καθηµεριν ή βάση,
ιδίως κατά τις ν υχ τεριν ές ώρες, πιο εν τατικά τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τις εορταστικές περιόδους», υπογραµµίζει ο ταξίαρχ ος.
«∆υστυχ ώς, πρέπει ν α επισηµάν ω ότι τα αποτελέσµατα των ελέγχ ων αυτών δείχ ν ουν ότι η συγκεκριµέν η παραβατική συµπεριφορά οδηγών , εξακολουθεί
ν α υφίσταται. Και για τον σκοπό αυτό οι έλεγχ οί µας θα
συν εχ ίζον ται, ακόµη πιο συστηµατικοί και εν τατικοί».
Η τροχ αία αστυν όµευση αποτελεί βασικό στοιχ είο
της πρόληψης δυστυχ ηµάτων και ατυχ ηµάτων . Καν όν ες οδικής συµπεριφοράς, όπως για παράδειγµα ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) έχ ουν υιοθετηθεί από
όλες τις χ ώρες, προκειµέν ου ν α καθορίζουν την οδική
συµπεριφορά των οδηγών , η πλειον ότητα των οποίων
συµµορφών ον ται και ακολουθούν τους καν όν ες
αυτούς. «Ωστόσο, κάποιοι οδηγοί δεν θα συµµορφών ον ταν εάν δεν υπήρχ ε ο "φόβος" ότι θα εν τοπιστούν και θα επιβληθούν σε βάρος τους κυρώσεις»,

αν αφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Σπαν ουδάκης.

«Ακριβώς στο σηµείο αυτό επεµβαίν ει η τροχ αία
αστυν όµευση. Κατά συν έπεια αποδοτικές στρατηγικές
αστυν όµευσης πρέπει ν α είν αι εκείν ες µέσω των
οποίων θα αυξάν εται η αίσθηση των οδηγών ότι θα
ελεγχ θούν και όχ ι εκείν ες οι οποίες αποβλέπουν στην
αύξηση των παραβάσεων που βεβαιών ον ται.

Η συχ ν ότητα των τροχ ον οµικών ελέγχ ων αν τικειµεν ικά είν αι αυτή που καθορίζει κυρίως την πιθαν ότητα
ελέγχ ου των οδηγών . Βασιζόµεν οι, λοιπόν , σε αυτή
την αν τικειµεν ική πιθαν ότητα, αλλά και από προσλαµβάν ουσες από άλλες πηγές, όπως για παράδειγµα ΜΜΕ,
φίλους και γν ωστούς, οι οδηγοί προσµετρούν τη δική
τους πιθαν ότητα ν α ελεγχ θούν . Όταν προσµετρήσουν
αυτή την υποκειµεν ική πιθαν ότητα ως αρκετά υψηλή,
τότε θα αποφύγουν τη διάπραξη τροχ αίων παραβάσεων . Οµολογουµέν ως, η επιβολή της τροχ αίας ν οµοθεσίας είν αι έν α πολύ αποδοτικό µέσο για την εν ίσχ υση
της οδικής ασφάλειας».
Σηµειών εται, ότι πάγια τακτική και δράση των Υ πηρεσιών Τροχ αίας είν αι ν α σχ εδιάζουν και ν α υλοποιούν
αστυν οµικούς τροχ ον οµικούς ελέγχ ους οι οποίοι:
*Λαµβάν ουν χ ώρα για µεγάλες χ ρον ικές περιόδους.

*Είν αι απρόβλεπτοι και δύσκολο ν α αποφευχ θούν .

*Συν δυάζουν ορατές (περιπολικά) και µη ορατές
(συµβατικά περιπολικά) δράσεις.

*Εστιάζουν σε οδικές συµπεριφορές οι οποίες έχ ουν
άµεση συσχ έτιση µε την πρόκληση τροχ αίων ή την
σοβαρότητα αυτών . Για π αράδειγµα, υπ ερβολική
ταχ ύτητα, οδήγηση υπό την επίδραση οιν οπν εύµατος,
µη χ ρήση ζών ης ασφαλείας ή προστατευτικού κράν ους, κόκκιν ος σηµατοδότης, µη τήρηση αποστάσεων ,
χ ρήση κιν ητού τηλεφών ου και αν τικαν ον ικό προσπέρασµα,
*Γίν ον ται σε σηµεία και ώρες που θα έχ ουν την
µεγαλύτερη επίδραση στην οδική ασφάλεια.

14-θριάσιο
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 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 Ασπροπύργου, 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 νεόδµητη πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα, 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. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή

mini market.
6977982173

Τιµή συζητήσιµη.

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (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 (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή '65,
,
µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-

νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
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 ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου

400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977646768.

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ6986712390. Κα Βάσω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικήςΑττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ. 6994948553.

Ιδιωτικόςσεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και
υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει
τη φύλαξη χώρων και σπιτιών. Τηλ.
επικοινωνίας 6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.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 εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

Ζητείται 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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΝΕΓΚΡΙΛΑ ΑΝΤΙΡΑΝ - ΙΟΝΟΥΤ ΤΟΥ ΜΙΧΑΪ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΝΙΛΑ (DANILA) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΑΣΙ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΜΕΘΑΝΩΝ

Ασπρόπυργος: πωλούνται 7,5
στρέµµατα θέση Κατσουλιέρη κοντά
στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη
κοντά στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

Ασπρόπυργος: πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοινωνίας: 6948560208
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

Συνταγογράφηση Φαρµάκων ∆ήµος Χαϊδαρίου
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(∆ΑΦΝΙΟΥ - ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ). ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ
∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2105322181 (∆ΑΦΝΙ)
2130441347 (ΆΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ)
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΟΥΑΦ ∆ΑΟΥΑΧΕΡ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
· Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι ΓυµνασίουΑπόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ
3DΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, 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 υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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