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για την προσκόµιση δικαιολογητικών που αφορά στην χορήγηση 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Συνάντηση του Χρήστου Παππού µε τους ∆ιευθυντές 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φυλής

Ληστεία µε πυροβολισµούς σε
κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ. στο Μενίδι 
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ττωωνν  ννααυυππηηγγεείίωωνν  
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  

ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά  ααππόό  ττηηνν
ααµµεερριικκααννιικκήή  ΟΟΝΝΕΕΧΧ
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος ΝΑΤΟ
218,  - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ., Εθνικής Αντιστάσεως 98

& Περσεφόνης, 2105547900

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη , 2105551232

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. 
Πηνειού 81, 2102481114

Αχαρν ές

Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆. 
Θρακοµακεδόν ων  117, 2102430204

Χαιδάρι
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Παπαν δρέου Γεωργίου 4, ∆άσος, 
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από

21 έως 33 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλήµης, Κληµεντίνη, Κληµεντίνα, 

Κλεµεντίνη, Κλεµεντίνα,  Μηνοδώρα,
Πουλχερία, Πουλχερίνα

Ο∆ήµος Ασπροπύργου µε γνώµονα τη σηµασία
της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους Νέους της
πόλης, την καλλιέργεια και την πρόοδό τους

ώστε να επηρεάσουν καταλυτικά το µέλλον του Ασπρόπ-
υργου και της Ελλάδας, διαµορφώνει στην πράξη, ένα
ουσιαστικό «ανάχωµα»  στη διαρροή φοιτητών από την
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, λόγω οικονοµικών δυσχερειών.

Αποφάσισε να προσφέρει Οικονοµική Ενίσχυση στα
παιδιά αδύναµων οικονοµικά οικογενειών, που πέτυχαν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι δηµότες του
Ασπρόπυργου, οι οποίοι εισήχθησαν σε Σχολές και Τµή-
µατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τα οποία βρίσκονται
εκτός της Περιφέρειας Αττικής. Για το λόγο αυτό, ο ∆ήµα-
ρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου  καλεί τους
νέους Φοιτητές της πόλης, να προσέλθουν στο Γραφείο
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ώστε να παρα-
λάβουν την αίτηση για την οικονοµική ενίσχυση και τον
πίνακα µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 1η Οκτω-
βρίου έως 31 Οκτωβρίου 2018.

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  θθαα
σσττηηρρίίξξεειι  οοιικκοοννοοµµιικκάά  

τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που αντιµετωπίζουν
οικονοµικές δυσκολίες και θα φοιτήσουν σε Σχολές στην επαρχία 

Βυθίστηκε πλωτή δεξαµενή 
στα ναυπηγεία Ελευσίνας
∆εν σηµειώθηκε τραυµατισµός και δεν προκλήθηκε

ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ε
νηµερώθηκε απογευµατι-
νές ώρες προχθες, το Κεν-
τρικό Λιµεναρχείο Ελευ-

σίνας από το Β΄ Λιµενικό Τµήµα
Ναυπηγείων Ελευσίνας ότι τµήµα
της πλωτής δεξαµενής Νο1, η
οποία ήταν προσδεδεµένη σε
προβλήτα σε χώρο των ναυ-
πηγείων εντός λιµενικών εγκατα-
στάσεων ναυπηγείων Ελευσίνας,
ηµιβυθίστηκε .

Άµεσα από τη Λιµενική Αρχή
Ελευσίνας τέθηκε σε άµεση
ετοιµότητα το τοπικό σχέδιο αντι-
µετώπισης περιστατικών ρύπανσης
και στην περιοχή έσπευσαν δύο
(02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., δύο (02) Ρ/Κ πλοία καθώς
και κλιµάκιο Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ µε µέριµνα των υπεύθυνων των
εγκαταστάσεων ναυπηγείων Ελευσίνας και της
ανάδοχου εταιρείας απορρύπανσης πραγµατοποι-
ήθηκε πόντιση φραγµάτων περιµετρικά της ηµιβ-
υθισµένης δεξαµενής.

Επί της δεξαµενής δεν υπήρξε πλοίο και δεν
απασχολούνταν εργαζόµενοι, ενώ από την ηµιβύθ-
ιση δεν σηµειώθηκε τραυµατισµός και δεν προκ-
λήθηκε ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Προανάκριση διενεργείται, κατά την αυτόφωρη
διαδικασία, από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευ-
σίνας.  

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ    
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Σ
ε µάστιγα έχ ουν  εξελιχ θεί τα
κρούσµατα παραβατικών  συµπερ-
ιφορών  και ειδικά στην  περιοχ ή

του Ασπροπύργου.
Όπως έγιν ε γν ωστό  2 αν ήλικοι, προ-

σπάθησαν  ν α αγοράσουν  απο µαγαζί
υποδηµάτων  προϊόν τα χ ρησιµο-
ποιών τας κλεµµέν ες πιστωτικές κάρτες.
Πιο συγκεκριµέν α προσπαθούσαν  ν α
ξεγελάσουν  τον  ιδιοκτήτη του καταστή-

µατος µε τη µέθοδο της κωλυσιεργίας,
επιµέν ων τας στη χ ρέωση διαφορετικών
προϊόν των  σε διαφορέτικές κάρτες,
αποτέλεσµα ν α έχ ουν  «φορτώσει» και 2
πιστωτικές στα 200€.

Η «απάτη» έγιν ε αν τιληπτή απο τον
ιδιοκτήτη του καταστήµατος και αυτή τη
στιγµή αν αζητούν ται απο τις αστυν οµι-
κές αρχ ές, καθώς υπάρχ ουν  αποδεικτι-
κά στοιχ εία για την  ταυτότητά τους.

Π
ρόταση εξαγοράς και των δύο µεγαλύτερ-
ων ναυπηγείων της χώρας, των ναυ-
πηγείων Ελευσίνας και ναυπηγείων Σκα-

ραµαγκά, (ΕΝΑΕ) διατύπωσε επισήµως προς την
κυβέρνηση η αµερικανικών συµφερόντων ΟΝΕΧ
Shipyards.

H δηµοσιοποίηση της πρότασης εξαγοράς
έγινε από τον επικεφαλής της ΟΝΕΧ Πάνο
Ξενοκώστα το πρωί του Σαββάτου στην ∆ΕΘ παρ-
ουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του
αµερικανού υπουργού Εµπορίου Γουίλµπουρ
Ρος, του αµερικανού πρέσβη Τζέφρεϊ Πάιατ και
του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού Οικονοµίας
Στέργιου Πιτσιόρλα.

Η en bloc πρόταση εξαγοράς για Σκαραµαγκά
και Ελευσίνα έρχεται από την αµερικανική εταιρία
η οποία ήδη αποκτά µέσω του άρθρου 106 το
Νεώριο Σύρου κατόπιν και της σχετικής συζήτ-
ησης που έγινε την Πέµπτη στο µονοµελές πρω-
τοδικείο Σύρου.

Όσον αφορά στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά 

(ΕΝΑΕ), ο επενδυτής εκδήλωσε ενδιαφέρον
τόσο για τo εµπορικό τµήµα όσο και για το στρα-
τιωτικό τµήµα των ναυπηγείων.

Η πρόταση αναµένεται να προχωρήσει µέσω
της διαδικασίας του ειδικού διαχειριστή που έχει
τοποθετηθεί στα ΕΝΑΕ.

Όσον αφορά στα ναυπηγεία Ελευσίνας, συµφε-
ρόντων του οµίλου Ν. Ταβουλάρη, η πρόταση εξα-
γοράς αναµένεται να προχωρήσει µέσω διαδι-
κασίας εξυγίανσης µε τη συναίνεση των πιστωτών,
την οποία ήδη «τρέχει» η κυβέρνηση.

Η επένδυση στο Νεώριο ανέρχεται στα 110,9
εκατ. ευρώ ενώ πολλαπλάσια αναµένεται να είναι η
αξία της en bloc συµφωνίας εφόσον αυτή ολοκ-
ληρωθεί.

Τους τελευταίους µήνες έχουν πυκνώσει οι
πληροφορίες περί επικείµενου µεγάλου ναυ-
πηγικού προγράµµατος φρεγατών και η εµπλοκή
αµερικανικών συµφερόντων, εταιρίας προσδίδει
το «νατοϊκό DNA» που απαιτείται για µια τέτοια εξέ-
λιξη.

ΤΤεελλιικκήή  ΠΠρροοθθεεσσµµίίαα  
ηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1144

ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001188
για την προσκόµιση δικαιολογητικών 

που αφορά στην χορήγηση αποζηµίωσης
οικοσκευής στους πληµµυροπαθείς της

15ης Νοεµβρίου 2017

Π
αρά τις επαν ειληµµέν ες εν ηµερώσεις και επι-
κοιν ων ίες, τόσο µε συστηµέν ες επιστολές όσο
και µε αλλεπάλληλες τηλεφων ικές κλήσεις,  που

έχ ουν  πραγµατοποιηθεί από τις δηµοτικές υπηρεσίες
στους πληµµυροπαθείς της 15ης Νοεµβρίου 2017 οι
οποίοι έλαβαν  το επίδοµα των  586€,  σηµαν τικός
αριθµός συµπολιτών  δεν  έχ ει προσκοµίσει ακόµη το
σύν ολο των  δικαιολογητικών  που απαιτούν ται για την
ολοκλήρωση του ελέγχ ου και αποστολή των  αιτηµάτων
στο Υπ. Εσωτερικών  µε σκοπό την  χ ρηµατοδότηση
για την  αποζηµίωση της οικοσκευής.

Επειδή οι διαδικασίες από την  συγκέν τρωση των
δικαιολογητικών  µέχ ρι και την  καταβολή των  αποζ-
ηµιώσεων  είν αι χ ρον οβόρες.

Επειδή η διαδικασία καταβολής της εν ίσχ υσης στους
δικαιούχ ους αποζηµίωσης πρέπει ν α ολοκληρωθεί
εν τός του 2018 

Ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµην ία προσκόµισης
των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  η Παρασκευή 14
Σεπτεµβρίου 2018. 

Για ερωτήµατα ή διευκριν ήσεις επικοιν ων ήστε µε την
υπηρεσία του ∆ήµου, είτε αυτοπροσώπως είτε  στα
τηλέφων α 213. 2014. 942 και 213. 2014. 934 (κα Βλα-
στού, κα Τατάκη)  

Μάν δρα 7 /9/2018

∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ηµοκρατία 
Σήµερα στο ∆ηµαρχείο Φυλής, µε ελεύθερη είσοδο 

Το 404 π.Χ., ο Αθη-
ν αίος Στρατηγός
Θρασύβουλος, µε αφετ-
ηρία το Αρχ αίο Φρούριο
Φυλής, οδήγησε µια
µικρή δύν αµη εξόρι-
στων  Αθην αίων ,
ν ίκησε τη φρουρά των
Σπαρτιατών , αν έτρεψε
το ολιγαρχ ικό καθεστώς
των  Τριάκον τα Τυράν -
ν ων  και αποκατέστησε
τη ∆ηµοκρατία στην
αρχ αία Αθήν α. 

Έκτοτε η Φυλή συν δέθηκε ιστορικά µε τον  ηρωϊκό Στρατηγό, που αποτελεί µια
από τις πιο σηµαν τικές φυσιογν ωµίες της αρχ αιότητας, παρόλο που το έργο του δεν
έχ ει τύχ ει της προβολής που θα του άξιζε. 

Το αρχ αίο Φρούριο αν αδείχ θηκε σε σύµβολο της ∆ηµοκρατίας και σε αν άµν ηση
αυτού του γεγον ότος, ο ∆ήµος Φυλής διοργαν ών ει, από πέρσι, Συν έδριο για τη
∆ηµοκρατία στο ∆ηµαρχ είο της ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής, σε συν εργασία µε τον
Ευρωπαϊκό Οργαν ισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Το φετιν ό Συν έδριο, στο οποίο, όπως θα λάβουν  µέρος διαπρεπείς οµιλητές από
µεγάλα παν επιστήµια του εξωτερικού, θα πραγµατοποιηθεί το απόγευµα της ∆ευ-
τέρας, 10 Σεπτεµβρίου 2018 (ώρα έν αρξης 14:30) στο ∆ηµαρχ είο Φυλής. Η είσοδος
θα είν αι ελεύθερη.

Αγόραζαν µε κλεµµένες πιστωτικές κάρτες 
σε καταστήµατα του Ασπροπύργου

ΠΠρρόότταασσηη  εεξξααγγοορράάςς  ττωωνν  ννααυυππηηγγεείίωωνν
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά  
ααππόό  ττηηνν  ααµµεερριικκααννιικκήή  ΟΟΝΝΕΕΧΧ
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ΤΟ ‘’ΚΑΛΑΘΑΚΙ’’ ΤΣΙΠΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΘ 
Προανήγγειλε φοροελαφρύνσεις από το '19 αλλά ξέχασε να αναφέρει την επικείµενη κατάργηση 
του αφορολογήτου στα 5.600 ευρώ το χρόνο για µισθωτους, συνταξιούχους και αγρότες 

Σ
ε µια οµιλία που ξεκίνησε µε ειδική µνεία για την
τιµώµενη χώρα της ∆ΕΘ, τις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός
ξεδίπλωσε τα  επιτεύγµατα της οικονοµίας το τελευταίο

διάστηµα. Ανέφερε ότι  η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σήµερα,
ξανά µετά από 9 ολόκληρα χρόνια, σε τροχιά ανάκαµψης.Προέ-
βη  σε δεκάδες εξαγγελίες για παροχές και ελαφρύνσεις προς
όλους σε βάθος 4ετίας, λησµόνησε όµως να θίξει καίρια ζητήµα-
τα όπως την επικείµενη κατάργηση του αφορολογήτου
στα 5.600 ευρώ το χρόνο για µισθωτους, συνταξιούχους
και αγρότες .

Οι εξαγγελίες του στο οικονοµικό πεδίο, µεταξύ άλλων, περ-
ιλαµβάνουν:

- Πλήρη ανασχεδιασµό των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για
την έρευνα και  την καινοτοµία και  τη σύνδεση µε την παραγωγή, τη
δηµιουργία του µεγαλύτερου ταµείου συµµετοχών πανευρωπαϊκά
για την ενίσχυση δυναµικών µικροµεσαίων και  νεοφυών επιχειρή-
σεων µε κονδύλια ύψους 500 εκατ. ευρώ αλλά και  το πρόγραµµα
Ερευνώ – ∆ηµιουργώ – Καινοτοµώ µε κονδύλια ύψους 410 εκατ. ευρώ. 

- Υλοποίηση προγραµµάτων για την εργασία 10.000 επιστηµόνων
στους κλάδους της µεταποίησης, της αγροδιατροφής και  των νέων
τεχνολογιών και  5.500 νέων επιστηµόνων  σε φορείς του δηµοσίου µε
µισθούς αντίστοιχους των προσόντων τους.

- Από το 2019 και  για τα επόµενα δύο έτη "κίνητρα µε τη µορφή
εισφοροαπαλλαγών και  φοροαπαλλαγών για τους νέους επιστήµονες
που θα επιστρέψουν στη χώρα".

- Ενίσχυση των συνεταιριστικών δοµών µε στοχευµένες ελαφ-
ρύνσεις και  την παροχή ειδικών κινήτρων.

- Επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και  αύξηση του
κατώτατου µισθού αλλά το 2019, "µετά από την ολοκλήρωση της δια-
βούλευσης µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς".

- Ενίσχυση του προϋπολογισµού για την υγεία "ώστε σε βάθος
πενταετίας να καταφέρουµε να προσεγγίσουµε τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο".

- Κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων γιατρών,
νοσηλευτών και  λοιπού προσωπικού που κενώθηκαν
κατά την καταστροφική πενταετία 2010-2014, αύξηση
των µισθών των ειδικευόµενων και  σταδιακή αποκα-
τάσταση των περικοπών στο ειδικό ιατρικό µισθολό-
γιο.

- Επαναφορά του Νοσοκοµείου "Ερρίκος Ντυνάν",
που σχεδόν εκλάπη από το ∆ηµόσιο, ξανά στο
πλαίσιο της ∆ηµόσιας Περίθαλψης, σε συνεργασία
µε το Ίδρυµα Ωνάση.

- Οι  δαπάνες για την πρόνοια µέχρι  το 2022 να αγγίξουν τα 4 δισ.
ευρώ και  τα ποσοστά φτώχειας στη χώρα µας να φτάσουν σε χαµ-
ηλότερα επίπεδα από το 2008.

- Επαναδιαπραγµάτευση της µείωσης των συντάξεων. Εκτίµησε
ότι , σύµφωνα µε τα στοιχεία και  τις προβλέψεις που έχουµε για το
2019, η θέση του ∆ΝΤ δεν επιβεβαιώνεται . Αντίθετα, "είµαι  απόλυτα
βέβαιος ότι  ο στόχος για 3,5% πρωτογενές πλεόνασµα µπορεί  να
επιτευχθεί  και  χωρίς την εφαρµογή του εν λόγω µέτρου". Επεσήµανε
ότι  "αυτήν τη θέση, αφού την επαληθεύσουµε βεβαίως από τα στατι -
στικά στοιχεία, θα την εξηγήσουµε το επόµενο διάστηµα στους Ευρω-
παίους εταίρους µας στην Κοµισιόν, όπου θα παρουσιάσουµε, όπως
όλες οι  χώρες της Ευρωζώνης, περί  τα µέσα Οκτωβρίου, τον προϋ-
πολογισµό του 2019".

- Αναφέρθηκε σε "πιθανή απόδοση µερίσµατος" για την οποία "θα
έχουµε σαφή εικόνα προς το τέλος του έτους". 

- Αναφέρθηκε στην υποχρέωση "µέχρι  το τέλος του έτους" να
καταβληθούν  "σε ένστολους των σωµάτων ασφαλείας και  των ενόπλων
δυνάµεων, καθώς και  σε δικαστικούς και  πανεπιστηµιακούς, αναδρ-
οµικά ύψους συνολικά 1  ύψους δισεκατοµµυρίων ευρώ".

- Σταδιακή µείωση του ΕΝΦΙΑ 30% µεσοσταθµικά σε δυο φάσεις,
από 1/1/19 η πρώτη και  από 1/1/20 η δεύτερη. 

Προανήγγειλε και  αλλαγή στη δοµή του φόρου "ώστε να γίνει  πιο
αναλογικός, πιο δίκαιος, ελαφρύτερος για τη λαϊκή κατοικία, άρα

περισσότερος φόρος µεγάλης
ακίνητης περιουσίας και  όχι
χαράτσι  για τα λαϊκά στρώµατα".  

- Από 1/1/19 µειώνονται  οι  ασφ-
αλιστικές εισφορές των ελεύθερων
επαγγελµατιών µειώνοντας τον
συντελεστή για την κύρια σύνταξη
από 20% σε 13,3 %. Αντίστοιχη
µείωση έως και  35% θα ισχύει  και

για τους αγρότες.

- Για όλους τους µηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, µείωση εισφο-
ρών για επικουρική σύνταξη και  εφάπαξ στο ελάχιστο που ισχύει
σήµερα, δηλαδή τα 64,5 ευρώ/µήνα.

- Αρχής γενοµένης από τη 1/1/19 και  σε βάθος τετραετίας, µείωση
της φορολογία των επιχειρήσεων κατά τέσσερις ποσοστιαίες µονά-
δες, από 29% που είναι  σήµερα, στο 25%.

- Εφαρµογή από 1/1/19 του προγράµµατος επιδότησης ενοικίου,
µε ποσά από 70 έως 200 ευρώ το µήνα, µε εισοδηµατικά κριτήρια.

- Προσλήψεις 3.000 ατόµων, µόνιµου εξειδικευµένου προσωπικού
για το πρόγραµµα "Βοήθεια στο σπίτι " και  4.500 εκπαιδευτικών και
εξειδικευµένου προσωπικού για την ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής στα
δηµόσια σχολεία.   

- Κατάργηση από 1/1/19 του φόρου επιτηδεύµατος για συνεταιρι -
σµένους αγρότες, συνεταιρισµούς και  ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και  για τις
ανενεργές επιχειρήσεις.

- Επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για νέους
µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα, έως 25 ετών, σε βάθος διετίας. 50%
από 1/1/19 και  100% από 1/1/20.

- Από 1/1/21 αλλαγή των συντελεστών του ΦΠΑ, µε µείωση κατά δύο
µονάδες του µεγάλου συντελεστή, από 24% σε 22% και  του µικρού από
13% σε 12%. 

∆ΕΘ 2018: Άγρια επεισόδια, 
συλλήψεις και καταγγελία για χρήση
όπλου από διαδηλωτή

Ά
γρι α επει σόδι α έλαβαν χώρα στους δρόµους του κέντρ-
ου της Θεσσαλονί κης το Σάββατο, µε φωτορεπόρτερ,
µάλι στα, να καταγγέλλει  ότι  δι αδηλωτής που συµµετεί χε

στο συλλαλητήρι ο ενάντι α στη συµφωνί α των Πρεσπών, το
οποί ο δι οργανώθηκε µε αφορµή την 83η ∆ΕΘ, απεί λησε µε
όπλο συναδέλφους του.

Ο φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι  το περι στατι κό
σηµει ώθηκε την ώρα που βρί σκονταν σε εξέλι ξη τα επει σόδι α
µε ρί ψει ς αντι κει µένων και  χηµι κών από την πλευρά των
αστυνοµι κών.

Συγκεκρι µένα, κοντά στον Λευκό Πύργο δι αδηλωτής προσπά-
θησε να αρπάξει  κάµερα από γυναί κα ει κονολήπτη που κάλ-
υπτε τηλεοπτι κά τη δι αδήλωση. Φωτορεπόρτερ που βρί σκονταν
στο σηµεί ο και  αντι λήφθηκαν το περι στατι κό επενέβησαν και
ακολούθησε φραστι κή αντι παράθεση. 

Τότε επενέβη δεύτερος δι αδηλωτής, ο οποί ος έβγαλε από

µι κρή τσάντα, δεµένη στη µέση, όπλο και  τους απεί λησε, χωρί ς
να το στρέψει  εναντί ον τους. Το γεγονός προκάλεσε τι ς έντονες
δι αµαρτυρί ες των φωτορεπόρτερ, ωστόσο το επει σόδι ο έληξε
εκεί  µε την αποχώρηση του άγνωστου οπλοφόρου.

Ο φωτορεπόρτερ υποστηρί ζει  ότι  απευθύνθηκε σε δι µοι ρί ες
της αστυνοµί ας που βρί σκονταν στο σηµεί ο και  κατήγγει λε το
περι στατι κό, αλλά ο φερόµενος ως οπλοφόρος, εν τω µεταξύ,
εί χε ήδη χαθεί  µέσα στο πλήθος.

Συλλήψεις και τραυµατίες
Οκτώ συλλήψει ς -εκ των οποί ων δύο ανήλι κοι - έκανε η

αστυνοµί α γι α τα άγρι α επει σόδι α που σηµει ώθηκαν στην

πόλη. Ανάµεσα στους συλληφθέντες, από τους 28 που προ-
σήχθησαν αρχι κά, εί ναι  επτά άνδρες και  µί α γυναί κα, η τελευ-
ταί α γι α κατοχή ναρκωτι κών.Σε βάρος τους σχηµατί στηκε δι κο-
γραφί α γι α δι ατάραξη κοι νής ει ρήνης, και  κατά περί πτωση
γι α δι ακεκρι µένες φθορές, απρόκλητες σωµατι κές βλάβες,
αντί σταση κ.ά., µε την οποί α οδηγούνται  στον ει σαγγελέα
πληµµελει οδι κών Θεσσαλονί κης.

Συνολι κά 15 αστυνοµι κοί  τραυµατί στηκαν και  χρει άστηκε η
παροχή των πρώτων βοηθει ών.

Εκτεταµένα επεισόδια
Η ένταση και  τα επει σόδι α επι κράτησαν επί  αρκετές ώρες

στο κέντρο της πόλης, κυρί ως περι οχή γύρω από το δηµα-
ρχι ακό µέγαρο, στη δι άρκει α των συλλαλητηρί ων. 

Η ένταση ξεκί νησε όταν οµάδα δι αδηλωτών αποσπάστηκε
από την πορεί α που δι οργάνωσαν οι  Παµµακεδονι κές Ενώσει ς
και  οι  Επι τροπές Αγώνα γι α την Μακεδονί α, και  επι χεί ρησε να
προσεγγί σει  το δηµαρχι ακό µέγαρο. 

Οι  άνδρες της αστυνοµί ας τους παρεµπόδι σαν µε δακρυγόνα
και  χει ροβοµβί δες κρότου λάµψης, µε τους δι αδηλωτές να
ρί χνουν τα οδοφράγµατα της ΕΛ.ΑΣ.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                                                                     
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ  6/09/2018             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Σας καλούµε να πάρετε µέρος στο συλλαλητήριο
των ταξικών σωµατείων της Αττικής , στις 13
Σεπτέµβρη ώρα 7.00 το απόγευµα στην Οµό-

νοια.
Πούλµαν θα αναχωρήσει από το ∆ηµοτικό Παρκινγκ

Ελευσίνας ώρα 06.00 το απόγευµα
Κύριο σύνθηµα µας είναι:    ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ Τις

ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ.
∆ίνουµε απάντηση στον εµπαιγµό κυβέρνησης –

αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Από κανένα µνηµόνιο δεν
βγαίνουµε αφού όλοι οι αντεργατικοί νόµοι που
ψηφίστηκαν από την Ν∆- ΠΑΣΟΚ παλαιότερα και την
σηµερινή κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  παραµένουν σε
πλήρη ισχύ. Κάθε µέρα στα κανάλια µας εµπαίζουν
πως τάχα θα δώσουν µάχη να µην κοπούν οι συντά-
ξεις.

Πρώτο: όλες οι νέες συντάξεις βγαίνουν πετσοκοµµέ-
νες µε βάση τον νόµο Κατρούγκαλου.

∆εύτερο: η προσωπική διαφορά που προβλέπει ο
νόµος Κατρούγκαλου έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και
είναι σε πλήρη ισχύ.

Τρίτο: και αν ακόµα δεν κάνουν τίποτα , είναι ζήτηµα
χρόνου να λείψουν οι παλιές συντάξεις , αφού σταδια-
κά θα λείψουν οι συνταξιούχοι.

Τέταρτο: µε την µείωση του αφορολόγητου θα µας
πάρουν άλλη µία σύνταξη.

ΖΗΤΑΜΕ:  Να καταργηθεί άµεσα ο νόµος Κατρούγκα-
λου και να αποκατασταθούν οι συντάξεις µας στα προ
κρίσης επίπεδα. ∆ιαφορετικά τα µνηµόνια είναι εδώ.

Το παρήγορο είναι ότι οι εργαζόµενοι µε τους αγώνες
τους επέβαλλαν συλλογικές συµβάσεις (ΚΟΣΚΟ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΎ) .

Η κυβέρνηση συνεχίζει το µεγάλο ψέµα για δήθεν
επέκταση των συλλογικών συµβάσεων που ισχύουν.
Είναι ψέµα γιατί όλο το νοµικό καθεστώς που υπάρχει
απαλλάσσει τους εργοδότες από την υποχρέωσή τους
να τηρήσουν τις συµβάσεις. 

Εργολάβοι – ελαστικές σχέσεις εργασίας – γραφεία
ευρέσεως εργασίας σκλαβοπάζαρα  ανθούν σε όλο
τους το µεγαλείο και οι κυβερνώντες κάνουν πως δεν τα
ξέρουν .

Αν η κυβέρνηση πραγµατικά νοιάζεται για τις συλλο-
γικές συµβάσεις δεν έχει παρά να ψηφίσει στη Βουλή
και να γίνει νόµος η πρόταση που κατέθεσαν πέρσι
περισσότερες από 500 συνδικαλιστικές οργανώσεις
οµοσπονδίες και εργατικά κέντρα και την απέρριψαν η
κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόµµατα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ             ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

∆ηµιουργία γραφείου ψυχολογικής
– συµβουλευτικής στήριξης 
για τους ηλικιωµένους 

Τ
α τελευταία χρόνια τα αιτήµατα για στήριξη και συµβουλευτι-
κή από ηλικιωµένους κατοίκους αυξάνονται συνεχώς γιατί
οι νέες συνθήκες οικονοµικές και κοινωνικές (ανεργία,

προβλήµατα στην παιδεία κλπ) πιέζουν την οικογένεια η οποία
«στηρίζεται» τελικά στον ηλικιωµένο συνταξιούχο ή εγκαταλείπει
το µέλος που δεν µπορεί να την στηρίξει και είναι ευάλωτο.

Με τα δεδοµένα αυτά και στόχο την ποιοτική στήριξη των ηλι-
κιωµένων προχωρήσαµε στη δηµιουργία γραφείου ψυχολογικής – συµβουλευτικής στήριξης για
τους ηλικιωµένους συµπολίτες µας.

Ο ψυχολόγος θα δέχεται µε ραντεβού κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 09:00 έως τις 12:00 στο Γρα-
φείο Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ Κέντρου, επί της οδού Καρδίτσης 5), µετά από τηλεφωνική συνεννόηση
στο 2105812080.

Ο ∆ήµος έχει την δυνατότητα δωρεάν µεταφοράς των ηλικιωµένων από τις περιοχές Γρηγορούσα,
∆άσος και ∆αφνί εφόσον υπάρχει δυσκολία και µετά από συνεννόηση.

Ληστεία µε πυροβολισµούς σε κατάστηµα
των ΕΛ.ΤΑ. στο Μενίδι 

Λ
ηστεία µε πυροβολισµούς σηµειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε υποκατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ.
στο Μενίδι. Πρόκειται για µία πολύ επικίνδυνη επίθεση, καθώς την ώρα της ληστεία υπήρχε
στο κατάστηµα κόσµος.

∆ύο µαυροντυµένα άτοµα µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στο κατά-
στηµα, απείλησαν τους υπαλλήλους και µάλιστα πυροβόλησαν εντός του καταστήµατος. Τελικά αφαίρ-
εσαν χρήµατα, βγήκαν έξω, επιβιβάστηκαν σε µοτοσικλέτα µεγάλου κυβισµού και τράπηκαν σε φυγή
µε κατεύθυνση προς την Αττική Οδό. Εκεί τα ίχνη τους χάθηκαν.
Και οι δύο ληστές κρατούσαν πιστόλια και οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κάµερες ασφαλείας.
Σε 40 δευτερόλεπτα όλα έχουν τελειώσει. Οι δύο ληστές  αρπάξαν  ό,τι µπορούν και αποχώρησαν .
Αµέσως ξεκίνησαν  έρευνες από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισµό και τη σύλληψή τους.
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Σε ετοιµότητα τα σχολικά κτήρια
της Β/θµιας Εκπαίδευσης του

∆ήµου Φυλής να υποδεχθούν
µαθητές κι εκπαιδευτικούς για την
νέα σχολική χρονιά 2018-2019.

Με την λήξη της προηγούµενης
σχολικής χρονιάς, η ∆ευτεροβάθ-
µια Σχολική Επιτροπή σε συνερ-
γασία µε τους διευθυντές των
Γυµνασίων και Λυκείων του ∆ήµου
Φυλής, προγραµµάτισε και προέβη

στη προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπ-
λισµού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
laptops, βιντεοπροβολείς, φωτοτ-
υπικά µηχανήµατα, κλιµατιστικά κ.α)
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών ενόψει της νέας εκπαιδευ-
τικής χρονιάς.

Κατά την διάρκεια των θερινών
διακοπών πραγµατοποιήθηκαν
εργασίες συντήρησης και  επισ-
κευών των σχολικών κτηρίων, 

απολυµάνσεις και εργασίες καθα-
ρισµού, προκειµένου να καλυφθ-
ούν οι λειτουργικές κτηριακές ανάγ-
κες.  

Επιπλέον έγινε ανακατασκευή
προαύλιων χώρων, αιθουσών
διδασκαλίας, αιθουσών µουσικής
και  φυσικής αγωγής καθώς και
δηµιουργήθηκαν νέα σύγχρονα
γήπεδα µπάσκετ. 

Σε τέσσερα σχολεία τοποθετήθη-
κε ενσύρµατο δίκτυο ίντερνετ σε
κάθε αίθουσα διδασκαλίας για την
σύγχρονη εκπαίδευση µε την
χρήση του διαδικτύου και προγραµ-
µατίζεται η καινοτόµα αυτή εφαρµο-
γή και στα υπόλοιπα σχολεία.

Στους λογαριασµούς των σχο-
λείων ήδη πιστώθηκε  αυξηµένη
χρηµατική επιχορήγηση για την κάλ-
υψη των αναγκών και την εύρυθµη
λειτουργεία των σχολείων.

Ευχόµαστε σε όλους τους µαθη-
τές, εκπαιδευτικούς και γονείς καλή
σχολική χρονιά και δεσµευόµαστε
να συνεχίσουµε µε συνέπεια, υπε-
υθυνότητα και αποτελεσµατικότητα
το έργο µας.

Ο Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε Β/θµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Φυλής
Νίκος Χατζητρακόσιας

ΤΤΕΕΛΛΕΕΥΥΤΤΑΑΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΗΗ  1100ΗΗ  ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  
Για την υποβολή δικαιολογητικών για τους Για την υποβολή δικαιολογητικών για τους 
υποψηφίους από τις πληγείσες περιοχές υποψηφίους από τις πληγείσες περιοχές 

Μάνδρα & Νέας Περάµου Μάνδρα & Νέας Περάµου 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων υπενθυµίζεται ότι
οι υποψήφιοι πανελλαδικών εξετά-

σεων 2018 από περιοχές της ∆υτικής Αττικής,
όπως καθορίστηκαν µε την αριθ.
Φ.253.2/137341/Α5/21-8-2018 ΥΑ (ΦΕΚ
3637 Β΄), που επλήγησαν από φυσικές κατα-
στροφές πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά
δικαιολογητικά µέχρι και τη ∆ευτέρα 10-9-
2018 στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, οι
υποψήφιοι από τις περιοχές της Μάνδρας και
της Νέας Περάµου θα έχουν ειδικό ποσοστό θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Κατάθεση στεφάνου απο την 
ΤΕ Μενιδίου Φυλής του ΚΚΕ 

για τα 74 χρόνια απο τις εκτελέσεις
αγωνιστών στη Χασιά 

Τους εκτελεσµένους Χασιώτες αγωνιστές από τους
Γερµανούς ναζί στις 14 Σεπτέµβρη του 1944

τίµησαν την Κυριακή η ΤΕ Μενιδίου - Φυλής του
ΚΚΕ και το αντίστοιχο ΤΣ της ΚΝΕ.

Εκ µέρους της ΤΕ Μενιδίου - Φυλής του ΚΚΕ 
στεφάνι κατέθεσε ο Αλέξανδρος Καµπάς, µέλος της
ΠΕ ∆υτικής Αθήνας του ΚΚΕ και εκ µέρους του ΤΣ
Μενιδίου - Φυλής της ΚΝΕ ο Πέτρος Καράµπελας

γραµµατέας του ΤΣ Μενιδίου - Φυλής της ΚΝΕ.
Αµέσως µετά έγινε προσκλητήριο νεκρών, ενώ στο
τέλος της σεµνής τελετής ακούστηκε ο ύµνος της

Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.∆.∆.ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                    
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Σε ετοιµότητα τα σχολικά κτήρια της Β/θµιας
 Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φυλής να υποδεχθούν µαθητές
& εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019.
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Μ
ε τους διευθυντές όλων των Γυµνασίων και
Λυκείων και των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων
Άνω Λιοσίων , Ζεφυρίου και Χασιάς, συναν-

τήθηκε το πρωί της Πέµπτης 6 Σεπτεµβρίου ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς µε αφορµή την έναρξη της
νέας Σχολικής Χρονιάς. 

Ο ∆ήµαρχος έκανε λόγο για πολύ καλή συνεργασία κι
εξέφρασε την απόλυτη εµπιστοσύνη του στο πρόσωπο
του Προέδρου της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
Νίκου Χατζητρακόσια. «Έχουµε πάει καλά και µε τη δική
σας συνεργασία µπορούµε ακόµη καλύτερα» επεσήµανε
ο ∆ήµαρχος, δίνοντας τη δέσµευση για ολόπλευρη
στήριξη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του δύσκο-
λου έργου των δασκάλων και των καθηγητών. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε  και η τοποθέτηση
του Νίκου Χατζητρακόσια ο οποίος έκανε ένα επιγραµ-
µατικό  απολογισµό της σχολικής χρονιάς που πέρασε
υποσχόµενος οι επιχορηγήσεις να καταβάλλονται κανο-
νικά και το ενσύρµατο δίκτυο ίντερνετ σε κάθε αίθουσα
διδασκαλίας να γίνει πολύτιµο εργαλείο σε όλα τα
Γυµνάσια και Λύκεια του δήµου Φυλής, κάτι που ήδη
έχει γίνει σε τέσσερα Σχολεία. 

Εξάλλου τόσο ο ∆ήµαρχος όσο και ο Πρόεδρος της
∆ευτεροβάθµιας Σχολικής επιτροπής αναφέρθηκαν στο
Πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος»  που ο ∆ήµος Φυλής πέτυχε
από το Υπουργείο Εσωτερικών χάρις στις µεθοδικές
κινήσεις και τις εµπεριστατωµένες µελέτες της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

Πρόκειται όπως τόνισαν για ένα πρόγραµµα σε πρώτη
φάση επιχορήγησης 250 χιλ ευρώ για την βελτίωση και
τον εκσυγχρονισµό των προαύλιων χώρων των Σχο-
λείων . 

Στη συνέχεια της συνάντησης οι ∆ιευθυντές κατέθε-
σαν τις δικές τους απόψεις για την  εύρυθµη λειτουργία
των σχολείων και τη συνέχιση της καλής συνεργασίας
µε τον ∆ήµο . 

Αξίζει να σηµειωθεί πως στο τέλος της συνάντησης
προσφέρθηκε σε όλους από ένα πολύτιµο βαλιτσάκι
«Πρώτων Βοηθειών» για το κάθε διδακτήτιο , µε την
ευχή «Να είναι αχρείαστο!» 

Ύµνος στην Ελληνική Παράδοση η
2η βραδιά για τα “ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2018” 

Αφιερωµένη στην ελληνική Παράδοση µε Πρωταγωνι-
στές µερικούς από τους κορυφαίους φορείς και Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους του ∆ήµου Φυλής ήταν η δεύτερη µέρα
των εκδηλώσεων “Ζεφύρεια 2018”. 

Ανοίγοντας την πολιτιστική βραδιά της Πέµπτης 6
Σεπτεµβρίου  ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροει-
δάκος, καλωσόρισε τον κόσµο που είχε κατακλείσει το
Πάρκο “Κώστας Λιάρος” και αναφέρθηκε στο πολύτιµο
έργο των Συλλόγων. 

Ο Αντιδήµαρχος ευχαρίστησε όλους εκείνους µέλη και
χορευτές που και φέτος ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του
Ζεφυρίου συµµετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις
προς τιµήν της Πολιούχου Παναγίας Γρηγορούσας, επι-
σηµαίνοντας την ουσιαστική συµβολή τους στην πολιτιστι-
κή ανάπτυξη του τόπου. 

Από κει και ύστερα το “λόγο” είχαν η µουσική και οι χοροί
µε την εξαιρετική παραδοσιακή ορχήστρα του Κώστα
Μήτση που συνόδευσε µε τον δικό του µοναδικό τρόπο τα
παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήµατα που εµφανίστηκαν.

Τους χορούς άνοιξαν οι κυρίες των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων –
Ζεφυρίου, και συνεχίστηκαν µε τους:

• Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου
• Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων 
• Παραδοσιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών

Φυλής “ΦΥΛΑΣΙΑ” 
• Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής “Ο

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ”
• Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Φυλής
• ενώ τους χορούς έκλεισε ο Σύλλογος Κρητών Άνω

Λιοσίων – Ζεφυρίου “Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ” συνοδευόµενος
από τη δική του παραδοσιακή ορχήστρα, που στη συνέχεια
κράτησε συντροφιά στον κόσµο µε γνήσια κρητικά
ακούσµατα ως τις µικρές ώρες. 

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Συνάντηση του Χρήστου Παππού µε τους ∆ιευθυντές 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φυλής
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ΗΗΗΗ
Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης σας προσκαλεί την  Τρίτη
11 Σεπτεµβρίου 2018 στις 8 µ.µ. στον
κήπο του Παλαιού Σιδηροδροµικού
Σταθµού της Ελευσίν ας σε συζήτηση

που θα διεξαχ θεί αν άµεσα στον  καλλιτέχ ν η Ελευθέρ-
ιο Κεχ αγιόγλου και το ∆ήµαρχ ο της Ελευσίν ας Γιώργο
Τσουκαλά σε συν τον ισµό της δηµοσιογράφου Τζέν ης
Τσιροπούλου. H συζήτηση θα λάβει χ ώρα στο πλαίσιο
του προγράµµατος «Έν ας αιρετός και έν ας καλλι-
τέχ ν ης -τεχ ν ίτης» σε συν εργασία µε το Γαλλικό Ιν στι-
τούτο Eλλάδος.

Αποτελεί µια ασυν ήθιστη δράση αν αζήτησης, που
δίν ει τη δυν ατότητα ν α συν αν τηθούν  έν ας αιρετός
και έν ας Γάλλος καλλιτέχ ν ης-τεχ ν ίτης και ν α συζητή-
σουν  για την  πόλη, είτε ως κάτοικοι είτε ως επισκέ-
πτες. Το 2018 οι διερευν ητικές αποστολές του προ-
γράµµατος «Έν ας αιρετός και έν ας καλλιτέχ ν ης-
τεχ ν ίτης» θα πραγµατοποιηθούν  εκτός από την  Ελευ-
σίν α, στην  Κρήτη και στη Ρόδο.

Την  Ελευσίν α θα επισκεφτεί ο Γάλλος καλλιτέχ ν ης
Ελευθέριος Κεχ αγιόγλου, ∆ιευθυν τής του οργαν ισµού
Le Plus Petit Cirque du Monde για 5 ηµέρες συν αν -
τών τας το ∆ήµαρχ ο της Ελευσίν ας, Γιώργο Τσουκαλά
καθώς και τοπικούς πολιτιστικούς οργαν ισµούς. Ο
∆ήµαρχ ος της Ελευσίν ας θα ξεν αγήσει τον  καλλιτέχ ν η
σε µέρη της επιλογής του. Κάθε δίδυµο (∆ήµαρχ ος-
Καλλιτέχ ν ης) που θα συµµετέχ ει σ’ αυτό το πρόγραµ-
µα, πρέπει ν α είν αι διατεθειµέν ο ν α αποκαλύψει τους
τρόπους µε τους οποίους αν τιλαµβάν εται την  πόλη
και ν α τους αν αλύσει χ ωρίς περιστροφές.

Μέσα από σηµειώσεις, συζητήσεις και την  αν τιπα-
ράθεση υποθέσεων  ή φαν τασιώσεων , το δίδυµο
(∆ήµαρχ ος-Καλλιτέχ ν ης) αποκρυπτογραφούν  µε τη
δική τους ευαισθησία τα ν έα δεδοµέν α της ζωής στην
πόλη, τις δυσκολίες, τις χ ρήσεις -και τη φθορά- που
ταλαν ίζουν  την  καθηµεριν ότητα και το µέλλον  της

πόλης. Με διαδοχ ικές πιν ελιές και προσεγγίσεις,
ακόµα και µε εκπλήξεις, οι αποστολές αυτές αν αδεικ-
ν ύουν  πώς θα µπορούσε ν α είν αι µια πιο ευαίσθητη
και ζων ταν ή αστική αν άπτυξη που θα δίν ει µεγαλύτε-
ρη σηµασία στους πολίτες. Πώς θα είν αι η πόλη τα
επόµεν α δέκα χ ρόν ια; Πώς την  φαν ταζόµαστε και
ποιες είν αι οι προκλήσεις αυτής της µετάβασης;

Το “πείραµα” τελειών ει την  Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου µε
έν α δηµόσιο εργαστήριο-συζήτηση µε τον  Ελευθέριο
Κεχ αγιόγλου και τον  Γιώργο Τσουκαλά, σε συν τον ι-
σµό της δηµοσιογράφου Τζέν ης Τσιροπούλου προσ-
καλών τας το κοιν ό της Ελευσίν ας ν α συζητήσουν  την
εµπειρία και το περιεχ όµεν ο που παράχ θηκε κατά τη
συν άν τηση του διδύµου (∆ήµαρχ ος – Καλλιτέχ ν ης).

Το πρόγραµµα «Έν ας αιρετός και έν ας καλλι-
τέχ ν ης-τεχ ν ίτης» αποτελεί µέρος του προγράµµατος
Culture 2030 και πιο συγκεκριµέν α, εν τάσσεται στο
σκέλος των  προγραµµάτων  κατάρτισης των  πολιτών
(Citizens’ Capacity  Building).

Σύντοµα βιογραφικά:

O Ελευθέριος Κεχ αγιόγλου γεν ν ήθηκε και µεγάλωσε
στη Θεσσαλον ίκη και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι από
το 1984. Αποφοίτησε το 1987 από το Institut
d’Etudes Politiques de Paris (τµήµα διεθν ών  σχ έ-
σεων ), και ήταν  προορισµέν ος για µια καριέρα στη
διπλωµατία. Το 1990, παραιτήθηκε από το πρώτο του
πόστο και άρχ ισε µια καλλιτεχ ν ική σταδιοδροµία στο
τσίρκο και το θέατρο, ως καλλιτεχ ν ικός διευθυν τής
perf ormer, σκην οθέτης, συγγραφέας. Από το 2007,
είν αι ο διευθυν τής του Le Plus Petit Cirque du Monde
– Centre des Arts du Cirque et des Cultures
Emergentes (Bagneux, 92). Τόπος υβριδικού πειρα-
µατισµού και καλλιτεχ ν ικής εκπαίδευσης, διεθν ώς
αν αγν ωρισµέν ο, το Le Plus Petit Cirque du Monde
είν αι έν α εργοστάσιο τέχ ν ης, έν α εργαστήριο κοιν ω-
ν ικών  δεσµών , µια πλατφόρµα για διεθν είς αν ταλλαγές
και µία σχ ολή τσίρκου.

Ο Γιώργος Τσουκαλάς γεν ν ήθηκε στην  Αθήν α το
1965. Σπούδασε στην  Παιδαγωγική Ακαδηµία της
Λαµίας, όπου και εξελέγη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Συλλόγου Φοιτητών . Εξελέγη για πρώτη φορά
δηµοτικός σύµβουλος το 1990, σε ηλικία µόλις 25
ετών . 

Στις δηµοτικές εκλογές του 1994 και του 1998
κατέρχ εται ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε το
συν δυασµό «Αν θρώπιν η Ελευσίν α». Το 2002 εκλέγε-
ται µε το συν δυασµό του Γιώργου Αµπατζόγλου και για
την  τετραετία 2003-2006 γίν εται Αν τιδήµαρχ ος µε
καθήκον τα εποπτείας στα συν εργεία του ∆ήµου. Στις
εκλογές του 2006 και του 2009 επαν εκλέγεται και µάλι-
στα στις τελευταίες καταλαµβάν ει την  πρώτη θέση σε
σταυρούς προτίµησης. Κατόπιν   εξελέγη ∆ήµαρχ ος
Ελευσίν ας για την  περίοδο 2014-2019.

Η Τζέν η Τσιροπούλου είν αι απόφοιτος της Νοµικής
Σχ ολής του Αριστοτελείου Παν επιστηµίου Θεσσα-
λον ίκης και κατέχ ει µεταπτυχ ιακό τίτλο σπουδών  στα
Media και τη ∆ιεθν ή Επικοιν ων ία από το School of
Oriental and Af rican Studies (SOAS) του Univ ersity
of  London. Από το 2010 έχ ει συν εργαστεί µε διεθν ή
Μέσα όπως το Al Jazeera και το Euronews και άρθρα
της έχ ουν  δηµοσιευτεί στο Middle East Ey e, Your
Middle East, Al Haaretz, enet.gr, tv xs.gr, ΜΕΤΡΟ,
protagon.gr κ.ά. 

Έχ ει δουλέψει στο Λον δίν ο και έχ ει εργαστεί ως
f reelance αν ταποκρίτρια στην  Τυν ησία, όπου επίσης
διοργάν ωσε σεµιν άρια φωτογραφίας στα Παιδικά
Xωριά SOS. Συν εργάζεται µε το VICE Greece και είν αι
µέλος της ερευν ητικής οµάδας του ThePressProject.

Την Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου στις 8 µ.µ. στον κήπο του Παλαιού 
Σιδηροδροµικού Σταθµού της πόλης
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«Γερασµένοι» οι δηµόσιοι υπάλληλοι
στην Ελλάδα- Στοιχεία της Α∆Ε∆Υ ενόψει
του συλλαλητηρίου στην ∆ΕΘ

«Έχουµε το πιο γερασµένο ανθρώπινο
δυναµικό στο ∆ηµόσιο µεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µισοί περίπου

εργαζόµενοι αγγίζουν τα 56 έτη και αν δεν
αλλάξει κάτι µέσα σε δύο χρόνια ο µέσος
όρος ηλικίας θα κυµαίνεται στα 58 χρόν ια»
ανέφερε ο πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ, Γιάννης
Παϊδάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενόψει του
συλλαλητηρίου στην 83η ∆ΕΘ.

Ωστόσο, παρά την ηλικία, οι δηµόσιοι
υπάλληλοι στη Ελλάδα υπερτερούν  σε
ποιότητα, έναντι συναδέλφων τους από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς -όπως
σηµείωσαν οι εκπρόσωποι της Α∆Ε∆Υ-
έχουν  υψηλό επίπεδο µόρφωσης, είναι
καταρτισµένοι και διαθέτουν δεξιότητες.

Η ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού
αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήµατα της
Α∆Ε∆Υ, τόν ισε ο κ. Παϊδάς, επισηµαίνοντας
ότι την  τελευταία επταετία, εξαιτίας της
κρίσης, αποχώρησαν  από το ∆ηµόσιο
126.000 εργαζόµενοι χωρίς να
αντικατασταθούν.

«Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, κυρίως
στους νευραλγικούς χώρους της υγείας και
της παιδείας, όπου το προσωπικό
υπολείπεται κατά 30 και 40%» υπογράµµισε 

ο πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ, προσθέτοντας
ότι το µοντέλο µία πρόσληψη για κάθε µία
αποχώρηση από το ∆ηµόσιο δεν µπορεί να
λύσει το πρόβληµα αφού ο αριθµός των
δηµοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι,
ήδη, πολύ µικρότερος από τον αντίστοιχο
µέσο όρο των χωρών της ΕΕ.

Εκτός από το ανθρώπινο δυναµικό,
βασικά αιτήµατα της Α∆Ε∆Υ είναι το
µισθολογικό, καθώς -σύµφωνα µε στοιχεία
που παρέθεσαν- την οκταετία της κρίσης οι
εργαζόµενοι απώλεσαν το 30 µε 40% του
εισοδήµατός τους, η ρύθµιση των
«κόκκινων» δανείων και οι πλειστηριασµοί.

Επίσης, για το συνταξιοδοτικό, τα µέλη του
προεδρείου της Α∆Ε∆Υ υποστήριξαν ότι µε
τον  νόµο 4387/16 δηµιουργούνται
συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων και εξέφρασαν
την  άποψη ότι το αποτέλεσµα των
επόµενων βουλευτικών εκλογών θα κριθεί
από το αν  θα περικοπούν  ή όχι οι
συντάξεις.

Για τις αξιολογήσεις τόν ισαν ότι η Α∆Ε∆Υ
δεν είναι αντίθετη, µε την προϋπόθεση ότι
τα αρµόδια για την αξιολόγηση στελέχη να
επιλέγονται αξιοκρατικά, ενώ επανέλαβαν το 

αίτηµά τους για απόσυρση της τροπολογίας
που –όπως είπαν– τους απαγορεύει τη
συµµετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σηµείο αιχµής παραµένει, επίσης, το
ζήτηµα των ελαστικών µορφών εργασίας, για
το οποίο ο κ. Παϊδάς χαρακτήρισε
«οµήρους» περίπου 80.000 συµβασιούχους
«που παρέχουν µόν ιµη εργασία εδώ και µία
εικοσαετία».

«Έχουµε µία κρυφή ελπίδα να δούµε την
κανον ικότητα που µας υποσχέθηκε ο
πρωθυπουργός από την 20ή Αυγούστου και
µετά» σηµείωσε ο πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ,
αναφερόµενος στις εξελίξεις στα εργασιακά.

«Από τους 950.000 δηµοσίους υπαλλήλους
πριν  από την κρίση απέµειναν 550.000
περίπου και τα κενά είναι τεράστια, δεν είναι
δυνατόν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των
πολιτών, ενώ τα δηµόσια και τα κοινωνικά
αγαθά δεν τα έχουν ανάγκη οι πλούσιοι»
επισήµανε ο γγ της Α∆Ε∆Υ, Σταύρος
Κουτσιουµέλης, υπογραµµίζον τας ότι η
έξοδος από τα µνηµόνια δεν θα πρέπει να
µετατραπεί σε ακατάσχετη παροχολογία.

Οι πιο «γερασµένοι» 
της Ευρώπης οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι της Ελλάδα 

Το 50% αγγίζει τα 56 έτη!
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Ν
έο τµήµα βρεφικής φρον τίδας δηµιούργησε το
Ν.Π.∆.∆. Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης και Αθλητι-
σµού «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» του ∆ήµου Μεγαρέων  µε

σκοπό την  καλύτερη εξυπηρέτηση των  εργαζόµεν ων

µητέρων  της Ν. Περάµου
καθώς είν αι ο µον αδικός
στην  πόλη που δύν αται
ν α φιλοξεν ήσει βρέφη έως
2,5 ετών  και που µέχ ρι
σήµερα µπορούσαν  ν α
εξυπηρετηθούν  µόν ο στα
Μέγαρα. 

Το τµήµα και οι απαρ-
αίτητες υποδοµές δηµιο-
υργήθηκαν  από ιδίους
πόρους του ν οµικού
προσώπου του ∆ήµου και
εξοπλίστηκε από το ΙΚΕΑ
µετά από τις σηµαν τικές
εν έργειες της προϊσταµέν -
ης κας ∆ηµακοπούλου και
του Προέδρου του συλλό-
γου γον έων  και κηδεµό-
ν ων  κ. Μιχ αλόπουλου.

Ταυτόχ ρον α ολοκ-
ληρώθηκαν  και οι εργασίες τοποθέτησης συστήµατος
πυρασφάλειας και πυρόσβεσης απαραίτητο για την
ασφάλεια των  βρεφών  και των  ν ηπίων  που φιλοξε-
ν ούν ται. 

Ο ∆ήµαρχ ος κ. Γρηγόρης Σταµούλης δήλωσε σχ ετι-
κά: «Η δηµιουργία του βρεφικού τµήµατος στον  παι-
δικό σταθµό της Ν. Περάµου είν αι έργο πολλαπλής
χ ρησιµότητας για την  πόλη και την  κοιν ων ία. Είν αι
διπλή η αξία του τόσο κοιν ων ική καθώς εξυπηρε-
τούν ται οι εργαζόµεν οι γον είς όσο και παιδαγωγική για
τα βρέφη που θα φιλοξεν ηθούν .

Αξίζουν  πολλά συγχ αρητήρια σε όλα τα µέλη του
∆Σ του Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» στην  Πρόεδρο κ.
Γιάν ν α Ρήγα για την  πρωτοβουλία της αυτή και όλο το
προσωπικό του ν οµικού προσώπου, για τα εξαιρετικά
αποτελέσµατα που καταφέρν ουν ».

Σ
ε κλίµα συγκινησιακής φόρτισης τελέστηκε
το µεσηµέρι της Παρασκευής 7 Σεπτεµβρίου
, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και

Ελένης, στα Άνω Λιόσια, το µνηµόσυνο για τα
θύµατα του καταστροφικού σεισµού της Πάρνηθ-
ας που έγινε 8σαν σήµερα πριν 19 χρόνια και
σάρωσε τα πάντα στο πέρασµά του. 

Ο ∆ήµος Φυλής τίµησε και φέτος τη θλιβερή επέτειο
µε επιµν ηµόσυν η δέηση που τελέστηκε στις 14.55
–ακριβώς την  ώρα του σεισµού- στον  Ιερό Ναό Αγίων
Κων σταν τίν ου.

«Ας ευχ αριστήσουµε την  Παν αγία που είµαστε όλοι
εδώ. Γίν αµε καλύτεροι άν θρωποι. 

Καταφέραµε ν α ξεπεράσουµε τα προβλήµατα που
άφησε πίσω του ο σεισµός», υπογράµµισε στον

σύν τοµο χ αιρετισµό του ο ∆ήµαρχ ος Φυλής ο οποίος
ευχ ήθηκε ν α µην  ξαν αζήσει ο τόπος τέτοια καταστρο-
φική τραγωδία.

Παράλληλα στον  Ι.Ν. Αγίων  Κων σταν τίν ου και
Ελέν ης εψάλη  δοξολογία για τη διάσωση της πόλης εν ώ
στη συν έχ εια τελέστηκε επιµν ηµόσυν η δέηση στο
µν ηµείο των  θυµάτων  του σεισµού στην  πλατεία
Ηρώων . 

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς κατέθεσε ως
φόρο τιµής λίγα λουλούδια στο µν ηµείο, έξω από το
∆ηµαρχ είο. 

Επίσηµοι και απλός κόσµος που δεν  ξέχ ασαν  ούτε
µια στιγµή εκείν η την  ηµέρα κράτησαν  εν ός λεπτού
σιγή για τα θύµατα του φον ικού σεισµού πριν  η φιλαρ-
µον ική παιαν ίσει τον  Εθν ικό Ύµν ο. 

∆ηµιουργία τµήµατος βρεφικής φροντίδας 
στον παιδικό σταθµό της Νέας Περάµου

1199  χχρρόόννιιαα  µµεεττάά  ......ηη  θθλλίίψψηη  κκααιι  οο  ππόόννοοςς  εείίννααιι  αακκόόµµαα  εεδδώώ    

Επιµνηµόσυνη δέηση για τα θύµατα του φονικού σεισµού 
στο µνηµείο των θυµάτων του σεισµού στην πλατεία Ηρώων. 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



Με τρεις σφαίρες δολοφόνησαν 
τον φαρµακοποιό στο Ψυχικό 
– Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.
Αδιευκρίν ιστα παραµέν ουν  τα κίν ητρα της εν  ψυχ ρώ
δολοφον ίας του 57χ ρον ου φαρµακοποιού στο Νέο
Ψυχ ικό. Ωστόσο οι αστυν οµικοί της Ασφάλειας θεωρούν
πιθαν ότερο το σεν άριο, η δολοφον ία ν α έχ ει ως αιτία
το ξεκαθάρισµα προσωπικών  ή οικον οµικών  διαφορών .

Τραπεζικούς λογαριασµούς, οικον οµικές δοσοληψίες και κάθε είδους εισροές και εκροές χ ρηµάτων  θα
αρχ ίσουν  ν α ερευν ούν  οι Αρχ ές, που ψάχ ν ουν  στις οικον οµικές διαφορές το κίν ητρο του δράστη της δολοφ-
ον ίας. Παρά το γεγον ός ότι για τους αξιωµατικούς του αν θρωποκτον ιών  είν αι πολύ ν ωρίς ακόµα για ν α αποκ-
λείσουν  οποιαδήποτε σεν άριο, οι προσωπικές διαφορές µε οικον οµική διάσταση είν αι το επικρατέστερο
εν δεχ όµεν ο. Η σύζυγος του θύµατος έδωσε µια πρώτη κατάθεση, στην  οποία σύµφων α µε αστυν οµικές
πηγές, αν έφερε  ότι ο σύζυγός της δεν  δεχ όταν  απειλές.

∆εν  ήταν  επίσης σε θέση ν α προσδιορίσει το πιθαν ό κίν ητρο του φόν ου. Ωστόσο οι επόµεν ες καταθέσεις
που θα δώσει καθώς και αυτές άλλων  µαρτύρων  εν δεχ οµέν ως ν α ρίξουν  φως στη σκοτειν ή υπόθεση.

Ο άτυχ ος φαρµακοποιός πυροβολήθηκε τρεις φορές στο κεφάλι και το σώµα το πρωί του Σαββάτου στο Νέο
Ψυχ ικό, την  ώρα που έβγαιν ε µε το αυτοκίν ητό του από το κλειστό γκαράζ του σπιτιού του στη συµβολή των
οδών  Ιων ίας και Πλαστήρα.

O δράστης πλησίασε το αυτοκίν ητο εν ώ αυτό αν έβαιν ε τη ράµπα του γκαράζ, άν οιξε την  πόρτα και πυρ-
οβόλησε σχ εδόν  εξ’ επαφής τον  57χ ρον ο. Οι κιν ήσεις του και ο τρόπος που έδρασε προδίδουν  µία ξεκάθαρα
αν θρωποκτόν ο πρόθεση, σύµφων α µε τους αστυν οµικούς που χ ειρίζον ται την  υπόθεση.

Ο άγν ωστος αµέσως µετά τους πυροβολισµούς έφυγε µε τα πόδια, καθώς όλα δείχ ν ουν  ότι είχ ε σταθµεύσει
κάπου πιο µακριά το αυτοκίν ητο του ή τη µηχ αν ή, µε την  οποία εξαφαν ίστηκε.

Από το ΕΚΑΒ: Πρώτες βοήθειες σε 60 ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη

Σε περίπου 60 αν θρώπους χ ρειάστηκε ν α δώσουν  τις πρώτες βοήθειες διασώστες του ΕΚΑΒ χ θες το βράδυ,
κατά τη διάρκεια των  επεισοδίων  στο κέν τρο της πόλης, όπως αν αφέρει αν ακοίν ωση που εξέδωσε το ΕΚΑΒ
Θεσσαλον ίκης. Οκτώ από αυτά τα άτοµα χ ρειάστηκε ν α διακοµιστούν  στο εφηµερεύον  ν οσοκοµείο.

«Αυτά αφορούσαν  κυρίως σε αν απν ευστικά προβλήµατα και µικροτραυµατισµούς. Η πλειον ότητα αν τιµε-
τωπίστηκε επιτόπου µε παροχ ή πρώτων  βοηθειών  και µόν ο 8 από αυτά διακοµίστηκαν  στην  εφηµερία του
Ιπποκράτειου Γ.Ν.» επισηµαίν εται στην  αν ακοίν ωση.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ συν έδραµαν  µε τέσσερα ασθεν οφόρα, µία κιν ητή µον άδα, δύο µηχ αν ές, όλα εξοπλι-
σµέν α µε αν τιασφυξιογόν ες µάσκες.

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν δύο γυναίκες την ώρα που προσπαθούσαν να
ρίξουν λιπαρή ουσία σε εκθέµατα στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής

Ε
π’ αυτοφώρω συν ελήφθησαν  δύο γυν αίκες την  ώρα που προ-
σπαθούσαν  ν α ρίξουν  λιπαρή ουσία σε εκθέµατα στο κτήριο
της Παλαιάς Βουλής. Οι συλληφθείσες θεωρούν ται ύποπτες για

αν άλογες εν έργειες που είχ αν  γίν ει το προηγούµεν ο διάστηµα σε εκθ-
έµατα του Βυζαν τιν ού Μουσείου και του Μουσείου Μπεν άκη.

Η σύλληψη τους στην  Παλαιά Βουλή έγιν ε όταν  ο φύλακας θεώρησε
ύποπτες τις κιν ήσεις τους και εν ηµέρωσε αστυν οµικούς της οµάδας
«∆έλτα» και «Ζ». Οι αστυν οµικοί «εγκλώβισαν » τις 

δύο γυν αίκες αποκλείον τας κάθε έξοδο διαφυγής τους και αφού τις
έλεγξαν  εν τόπισαν  µπουκάλια µε λάδι στις τσάν τες τους. Οι συλληφθ-
είσες οδηγήθηκαν  στη ΓΑ∆Α.
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Πρόστιµα από 1η Οκτώβρη για
όσους δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ

Τρεις εβδοµάδες έχ ουν  όσοι
θέλουν  ν α αποφύγουν  το επιπ-
λέον  πρόστιµο των  150 ευρώ,
επειδή παρέλειψαν  ν α περά-
σουν  το αυτοκίν ητο ή τη µοτο-
σικλέτα τους από ΚΤΕΟ.

Από την  1η Οκτωβρίου τίθε-
ται σε ισχ ύ ο ν όµος 4530/2018,
ο οποίος προβλέπει τα πρόστι-
µα εν ώ απλοποιεί τη διαδικασία
εν τοπισµού όσων  δεν  έχ ουν
περάσει τα οχ ήµατά τους από ΚΤΕΟ.

Στο υπουργείο Υποδοµών  υποστηρίζουν  πως όλα
τα ΚΤΕΟ, δηµόσια και ιδιωτικά, είν αι συν δεδεµέν α
online µε τις υπηρεσίες του, που µε αυτόν  τον  τρόπο
γν ωρίζουν  ποιο όχ ηµα πέρασε ΚΤΕΟ και πότε.

Υπολογίζεται ότι σήµερα έν α περίπου 20% των
οχ ηµάτων , δηλαδή περίπου 1 εκατοµµύριο οχ ήµατα
που κυκλοφορούν , δεν  έχ ουν  περάσει ΚΤΕΟ.

Ο ν όµος προβλέπει πως το πρόστιµο θα βεβαιών ε-
ται ταµειακά από τη φορολογική διοίκηση, που
σηµαίν ει πως ο ιδιοκτήτης του οχ ήµατος που παρέ-
λειψε ν α το περάσει από τεχ ν ικό έλεγχ ο στο ΚΤΕΟ θα
το βλέπει στο Taxisnet, εν ώ δεν  θα υπάρχ ουν  δια-
κρίσεις σε αυτοκίν ητα, δίκυκλα ή φορτηγά (ο ν όµος 

αν αφέρεται σε οχ ήµατα). Όλα δείχ ν ουν  πως προς
το τέλος του µήν α θα δηµιουργηθούν  ουρές από
όσους προσπαθήσουν  την  τελευταία στιγµή ν α απο-

φύγουν  το πρόστιµο. Όπως είν αι
γν ωστό, ΚΤΕΟ περν ούν  όλα τα
οχ ήµατα (αυτοκίν ητα και µηχ αν ές)
στα 4 χ ρόν ια από την  πρώτη τους
κυκλοφορία και έπειτα κάθε δύο
χ ρόν ια (εξαιρούν ται τα ταξί και τα
βαρέα οχ ήµατα που περν ούν  κάθε
χ ρόν ο).

Αν  έν α όχ ηµα δεν  περάσει στην
ώρα του ΚΤΕΟ, επιβαρύν εται µε
πρόστιµο που για τα επιβατικά

αυτοκίν ητα για τον  πρώτο µήν α καθυστέρησης είν αι
16 ευρώ, για µέχ ρι έξι µήν ες 33 ευρώ και για πάν ω
από έξι µήν ες 65 ευρώ. Τα οχ ήµατα (αυτοκίν ητα και
µηχ αν ές) που θα εν τοπιστούν  ν α µην  έχ ουν  περά-
σει ΚΤΕΟ θα επιβαρυν θούν  πρόσθετα από τα παρα-
πάν ω ποσά µε πρόστιµο 150 ευρώ, που θα αν αρτ-
ηθεί στην  καρτέλα τους στο Taxis.

Ο εν τοπισµός των  οχ ηµάτων  θα γίν ει µέσω ηλεκ-
τρον ικής διασταύρωσης της βάσης δεδοµέν ων  των
οχ ηµάτων  που έχ ουν  περάσει ΚΤΕΟ, η οποία
υπάρχ ει στο Υπουργείο Μεταφορών  και της βάσης
του Υπουργείου Οικον οµικών  στην  οποία είν αι κατα-
γεγραµµέν α όλα τα οχ ήµατα. Η ίδια διαδικασία ακολο-
υθήθηκε και στο θέµα των  αν ασφάλιστων  οχ ηµάτων .
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

23ης / 2018 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης Αναµόρφω-
σης προϋπολογισµού ∆ήµου

Ασπροπύργου, 
οικονοµικού έτους 2018, και 

τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράµµατος.
Αρ.Απόφ.: 393

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 30 Ιου-
λίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα
20:00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ  ̀ αριθµ. 18539/25 -7-
2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. Καραµ-
πούλα, 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 άρθρ-
ου 67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α )̀.
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-

σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου παρόντα ήταν  τα   23, απόντα
10   και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   

3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ         
6 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 5 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 2 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

2)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
3)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
4)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, δεν παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

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 1ο θέµα της Ηµε-
ρήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο: 
«Έγκριση 6ης Αναµόρφωσης

προϋπολογισµού ∆ήµου 

Ασπροπύργου, οικονοµικού
έτους 2018, και τροποποίηση
Τεχνικού Προγράµµατος», έθεσε
υπόψη των µελών του συµβουλίου,
την υπ’ αριθµ.  394/2018 απόφα-
σης της  Οικονοµικής Επιτροπής , η
οποία έχει ως εξής

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ  Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ.

38ης  / 2018    
συνεδρίασης της Οικονοµικής

Επιτροπής του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 394 Θ Ε Μ Α :
Λήψη απόφασης για την «6η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού &
Tροποποίηση Τεχνικού Προγράµ-
µατος οικ. έτους 2018», σύµφωνα
µε την υπ’ αρ. πρωτ. 660/24-07-
2018   Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικ/κής Υπηρεσίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα στις 30
Ιουλίου 2018   ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε τακτι-
κή δηµόσια συνεδρίαση, η Οικονο-
µική  Επιτροπή  του  ∆ήµου
Ασπροπύργου κατόπιν  της υπ’
αριθµ. 18536/24-07-2018 έγγραφ-
ης πρόσκλησης του Προέδρου
αυτής κ. Νικολάου Ι.  Μελετίου -
∆ηµάρχου, που κοινοποιήθηκε
νόµιµα µε ∆ηµοτικό κλητήρα την
25-07-2018  σε καθένα των
συµβούλων σύµφωνα µε τα άρθρα
72, 74, 75 και 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκ-
τονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και το
Ν.3463/2006 «Κ.∆.Κ.».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε
σύνολο µελών (9) παραβρέθηκαν
(6).

Π Α ΡΟ Ν Τ Α   Μ Ε Λ Η  Τ Η Σ   Ο
Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π
Η Σ

1.ΤΣΙΓΚΟΣ  ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 
2. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ. 
3 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΙΛΗΣ

5. ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ
6. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Α  ΜΕΛΗ
1.  ΗΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓ.

(Αν και προσκλήθηκαν  νόµιµα
δεν παραβρέθηκαν )
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 2ο Θέµα της Ηµερήσιας διάταξ-
ης: Θέτει υπόψη των µελών:
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 660/24-07-

2018   Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσίας που έχει
ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε  την υπ  ́ αρ.

25595/28-7-17 Κ.Υ.Α. µε θέµα:
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτι-
ση του προϋπολογισµού των
δήµων, οικονοµικού έτους 2018»,
την υπ΄αρ.  23976/22-07-2016
Κ.Υ.Α - τροποποίηση της υπ΄αριθµ.
7028/03.02.2004  και τις υπ΄αρ.
26945/31-07-2015, 29530/25-07-
2014, 30842/01.08.2013 και
47490/18.12.2012 Κ.Υ.Α., όπου
τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη
άσκησης περιοριστικής πολιτικής
στις δαπάνες και η εγγραφή
δαπανών – µόνο - αυτών που ανα-
µένεται να πληρωθούν κατά την
διάρκεια του οικονοµικού έτους
και  παρισταµένης της ανάγκης για
εγγραφή , ενίσχυση καθώς και
µείωση  κονδυλίων  από αυτά που
είχαν προβλεφθεί στον προϋπολο-
γισµό, πρέπει να προβούµε σε
αναµόρφωση του προϋπολογι-
σµού, η οποία έχει ως εξής: 

Σχέδιο Αναµόρφωσης Προϋπο-
λογισµού
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
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Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
74.400,00+ 0,00 – 0,00 =
74.400,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
836.740,00+ 682.860,21–
1.445.200,21= 74.400,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ -
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
287.499,66+ 423.260,21– 0,00=
710.759,87

Κατόπιν  των  αν ωτέρω τροπο-
ποιείται το ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)

Η παρούσα αναµόρφωση
συντάχθηκε για τους λόγους που
αναφέρουµε παραπάνω και αναλ-
υτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

Εγγράφηκε ο κωδικός εσόδων µε
αυξ. αρ. 1 και αντίστοιχα εγγρά-
φηκε στο σκέλος των εξόδων ο
κωδ. µε αυξ. αρ.4, καθώς σύµφω-
να µε την υπ’ αρ. 150/2018 (Α∆Α
ΩΘ8Ζ7Λ7-9ΟΗ) απόφαση του
περιφερειακού συµβουλίου Αττι-
κής εγκρίθηκε η σκοπιµότητα
εκτέλεσης της σχετικής υπηρ-
εσίας, η χρηµατοδότηση αυτής
και οι όροι της προγραµµατικής
σύµβασης.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

Εγράφησαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. 1,2,3,5,6 και από 12 έως
και 21 λόγω αναγκών που προέκ-
υψαν κατά την εκτέλεση του
τρέχοντος προϋπολογισµού. 

Εγράφησαν οι κωδ. εξόδων µε
αυξ. αρ. από 7 έως και 11,
αυξήθηκαν οι κωδ. εξόδων µε αυξ.
αρ. 9 & 10 και παράλληλα
µειώθηκαν ισόποσα οι κωδ. εξό-
δων µε αυξ. αρ. από 43 έως και
60 προκειµένου να διατηρηθεί η
ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας
20 (υπηρεσία Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισµού).

Αυξήθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 5, οι κωδι-
κοί µε αύξ. αρ. 7,8 και από 11 έως
και 13 λόγω αναγκών που προέκ-
υψαν.

Αυξήθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αυξ. αρ. 6 ώστε (βάσει της υπ’ αρ.
49/2018 απόφασης της ΚΕ∆Α)
να υπάρχει εξασφαλισµένη πίστω-
ση, πριν την έγκριση της, από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Μειώθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 19, από
22 έως και 31, από 33 έως και 42,
από 63 έως και 75 λόγω πλεονά-
ζουσας πίστωσης που προέκυψε

από συµβάσεις που υπεγράφη-
σαν, είτε από τη µη εκτέλεση της
εγγεγραµµένης δαπάνης.

Μειώθηκαν οι κωδικοί  εξόδων µε
αυξ. αρ. 20,21,32,43,44,61 και
τέλος 62, µετά από εκτίµηση της
∆/νσης Ανθρωπίνων πόρων για τις
πιστώσεις που θα απαιτηθούν
µέχρι 31/12/2018. 

Αυξήθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αυξ. αρ. 14 (Αποθεµατικό) προ-
κειµένου να ισοσκελισθεί η παρ-
ούσα αναµόρφωση. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο
Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής ο οποίος ανέφερε ότι, µε
αφορµή τα τραγικά γεγονότα
που διαδραµατίστηκαν την προη-
γούµενη εβδοµάδα στη Ανατολι-
κή Αττική προτείνεται η δηµιο-
υργία Νέου Κωδικού, στα έξοδα,
µε το ποσό των 30.000,00€ το
οποίο θα διατεθεί στην ΚΕ∆Ε µε
σκοπό την ενίσχυση των πληγέν-
των ∆ήµων από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν
την 23.07.2018.   

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλε-
σε τα µέλη να αποφασίσουν.
Τα µέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο
και αφού έλαβαν υπόψη:
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 660/24-07-
2018  Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικ/κής Υπηρεσίας.
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Τ ις διατάξεις της υπ’ αρ.
25595/28-7-17 Κ.Υ.Α.
Τ ις διατάξεις της υπ’ αρ.
23976/22-07-2016  Κ.Υ.Α-
τροπ/ση της υπ’ αρ.
7028/03.02.2004  
Τ ις διατάξεις των  υπ’αρ.
26945/31-07-2015, 29530/25-07-
2014, 30842/01.08.2013 και
47490/18.12.2012  Κ.Υ.Α
Την παρέµβαση του Προέδρου 

α π ο φ  α σ ί ζ ο υ ν
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίν ουν  την  «6η
Αν αµόρφ ωση Προϋπολογισµού
& Τροποποίηση Τεχν ικού Προ-
γράµµατος οικ. έτους 2018» ως
κατωτέρω:
Σχέδιο Αν αµόρφ ωσης Προϋπο-
λογισµού

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 
–email: ifonitonamea@gmail.com  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
74.400,00+ 0,00 – 0,00 =

74.400,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
866.740,00+ 652.860,21–
1.445.200,21= 74.400,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ -
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
287.499,66+ 393.260,21– 0,00=
680.759,87

Κατόπιν  των  αν ωτέρω τροπο-
ποιείται το ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018)

Η παρούσα αν αµόρφ ωση
συν τάχθηκε για τους λόγους που
αν αφ έρουµε παραπάν ω και
αν αλυτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

2.Εγγράφηκε ο κωδικός εσόδων
µε αυξ. αρ. 1 και αντίστοιχα εγγρά-
φηκε στο σκέλος των εξόδων ο
κωδ. µε αυξ. αρ.4, καθώς σύµφω-
να µε την υπ’ αρ. 150/2018 (Α∆Α
ΩΘ8Ζ7Λ7-9ΟΗ) απόφαση του
περιφερειακού συµβουλίου Αττι-
κής εγκρίθηκε η σκοπιµότητα
εκτέλεσης της σχετικής υπηρεσίας,
η χρηµατοδότηση αυτής και οι
όροι της προγραµµατικής σύµβα-
σης.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

Εγράφησαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. 1,2,3,5,6 και από 12 έως

και 21 λόγω αναγκών που προέκ-
υψαν κατά την εκτέλεση του
τρέχοντος προϋπολογισµού. 
Εγγράφηκε  ο κωδικός εξόδων µε
αύξ. αρ. 22, στα πλαίσια της έµπρ-
ακτης υποστήριξης και ενίσχυσης
των πληγέντων συνανθρώπων
µας, από τις φονικές πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν την
23/07/2018 στην Αττική.

Εγράφησαν οι κωδ. εξόδων µε
αυξ. αρ. από 7 έως και 11,
αυξήθηκαν οι κωδ. εξόδων µε αυξ.
αρ. 9 & 10 και παράλληλα µειώθη-
καν ισόποσα οι κωδ. εξόδων µε
αυξ. αρ. από 43 έως και 60 προ-
κειµένου να διατηρηθεί η ανταπο-
δοτικότητα της υπηρεσίας 20
(υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκ-
τροφωτισµού).

Αυξήθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 5, οι κωδι-
κοί µε αύξ. αρ. 7,8 και από 11 έως
και 13 λόγω αναγκών που προέκ-
υψαν.

Αυξήθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αυξ. αρ. 6 ώστε (βάσει της υπ’ αρ.
49/2018 απόφασης της ΚΕ∆Α) να
υπάρχει εξασφαλισµένη πίστωση,
πριν την έγκριση της, από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Μειώθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αρ. από 1 έως και 19, από 22
έως και 31, από 33 έως και 42,
από 63 έως και 75 λόγω πλεονά-
ζουσας πίστωσης που προέκυψε
από συµβάσεις που υπεγράφη-
σαν, είτε από τη µη εκτέλεση της
εγγεγραµµένης δαπάνης.

Μειώθηκαν οι κωδικοί  εξόδων µε
αυξ. αρ. 20,21,32,43,44,61 και
τέλος 62, µετά από εκτίµηση της
∆/νσης Ανθρωπίνων πόρων για τις
πιστώσεις που θα απαιτηθούν
µέχρι 31/12/2018. 

Αυξήθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αυξ. αρ. 14 (Αποθεµατικό) προκει-
µένου να ισοσκελισθεί η παρούσα

αναµόρφωση. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθη-
κε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα
αριθµό 394».       

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη
Την υπ’ αριθµ.  393/2018 απόφα-
σης της  Οικονοµικής Επιτροπής,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της  «Έγκρισης
6ης Αν αµόρφωσης προϋπολο-
γισµού ∆ήµου Ασπροπύργου,
οικον οµικού έτους 2018, και
τροποποίησης Τεχν ικού Προ-
γράµµατος», τάχθηκαν  δέκα
οχτώ (18) µέλη του συµβουλίου
και ον οµαστικά οι κ.κ. 

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

4)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ         
6)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
7 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
10)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
13)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 5 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατά  ταχθηκαν   πέν τε (5) µέλη
του συµβουλίου και ον οµαστικά
οι κ.κ.

1)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

καιΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει, την  6η Αν αµόρφω-

ση προϋπολογισµού ∆ήµου
Ασπροπύργου, οικον οµικού
έτους 2018, και τροποποίηση
Τεχν ικού Προγράµµατος, σύµφ-
ων α µε την  υπ’ αριθµ.
394/2018 απόφασης της  Οικο-
ν οµικής Επιτροπής , ως άν ωθ-
εν .
Αφού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-

ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 393.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ .ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων 
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου

(µε θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

48

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178
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