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

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάν ν η Σπυριδούλα Σ. ∆ηµαρχείου 15, 

Άν ω Λιόσια, 2102475470

Αχαρν ές
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ

ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ Πάρν ηθος 102, 2102476440

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος,
2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια           

Η θερµοκρασία από 16 έως 28
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλιος, Αχίλειος, Αχίλλειος

Παχώµιος, Παχούµιος, Πάχος, Καλή, Κάλη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραµµα ανακατασ-
κευής και διαµόρφωσης των Παιδικών Χαρών του
∆ήµου Ασπροπύργου, µε σκοπό την αναβάθµιση και

λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών.  
Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκε συντήρηση και επισκευή

των υπαρχόντων παιδικών παιχνιδιών, και αντικατάσταση
µέρους αυτών, µε νέα σύγχρονα όργανα αναψυχής από τα
Τεχνικά Συνεργεία του ∆ήµου.

Βασικός στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής είναι ο ανασχεδια-
σµός και η ανακατασκευή  των χώρων ώστε να είναι απόλυτα
ασφαλείς, λειτουργικοί και καλαίσθητοι, συµβάλλοντας στη
βέλτιστη και πνευµατική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των
παιδιών αλλά και στη δηµιουργία ενός δικτύου ασφαλών
δηµόσιων χώρων, ξεκούρασης και αναψυχής.

Τ
ην περιοχή όπου εκτελούνται
οι εργασίες της αντιπ-
ληµµυρικής µελέτης Συλλεκ-

τήρα Σ2 και ∆εξαµενής Ανάσχεσης
∆2 στο Κεντρικό Μενίδι, επισκέφθη-
κε  ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός, προκειµένου να ενηµερ-
ωθεί από τον Καθηγητή Εδαφο-
λογίας κ. Ανδρέα Αντωνίου για την
πορεία των εργασιών της Μελέτης
και την τήρηση του χρονοδιαγράµ-
µατος εργασιών και ολοκλήρωσης
της.

Οι εργασίες Μελέτης Αντιπ-
ληµµυρικών έργων στο Κεντρικό
Μενίδι πραγµατοποιούνται στο
τέρµα της οδού Κολοκοτρώνη και
στην παρούσα φάση εκτελούνται εργασίες διερ-
εύνησης γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθη-
κών για την υλοποίηση του αντιπληµµυρικού
έργου.

Μετά το πέρας της επίσκεψης του στην περιοχή
όπου εκτελούνται οι εργασίες ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:

"Η αντιπληµµυρική προστασία του ∆ήµου Αχα-
ρνών είναι ένα διαχρονικό πρόβληµα της πόλης,
που ουδέποτε αντιµετωπίστηκε συγκροτηµένα και
αξιόπιστα. Γι' αυτόν τον λόγο µέχρι σήµερα ο
∆ήµος Αχαρνών δεν διαθέτει ώριµες µελέτες και
φυσικά καµία δηµοπράτηση αντιπληµµυρικού
έργου. 

Με την µελέτη που διεξάγεται και ολοκληρώνε-
ται σύντοµα, θα αποκτήσουµε ώριµη µελέτη για
ένα σοβαρό και τόσο αναγκαίο έργο αντιπληµµυρ-
ικής προστασίας, το οποίο δύναται να λάβει
χρηµατοδότη από χρηµατοδοτικά εργαλεία της

Περιφέρειας Αττικής.
Η Αντιπληµµυρική προστασία του ∆ήµου Αχα-

ρνών είναι ένα πολύπλοκο έργο που δεν µπορεί να
προχωρήσει µε ασκήσεις επί χάρτου, προχειρότ-
ητες και ευχολόγια, αλλά απαιτούνται τεχνικά και
επιστηµονικά τεκµηριωµένες και εµπεριστατωµέ-
νες µελέτες.

Σε ένα πρόβληµα που κινδυνεύουν ανθρώπινες
ζωές και περιουσίες των συµπολιτών µας δεν χωρ-
ούν προχειρότητες, ηµίµετρα και φυσικά δεν µπο-
ρεί να είναι ένα πεδίο µικροπολιτικής αντιπαράθε-
σης.Η επιλογή µας είναι να προχωράµε µε σταθε-
ρά και αξιόπιστα βήµατα, ώστε να φτάσουµε στο
θεµιτό αποτέλεσµα, που θα δώσει οριστική λύση
στο πρόβληµα".

Η Μελέτη "Οριστική Μελέτη Συλλεκτήρα Σ2 και
∆εξαµενής Ανάσχεσης ∆2 στον Παλαιό Οικισµό
του ∆ήµου Αχαρνών"  υλοποιείται προκειµένου να
ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός της αντιπληµµυρικής 

συνεχίζεται στη σελ. 10

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ

ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ∆ΩΡΕΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

Ολοκληρώνονται οι εργασίες της Μελέτης
Αντιπληµµυρικών έργων στο Κεντρικό Μενίδι
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Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραµµα αναβάθµισης των Παιδικών

Χαρών σε όλον τον Ασπρόπυργο
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Την  Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, εξέπν ευσε η διο-
ρία που είχ ε θέσει ο Συν τον ιστής της Αποκεν -
τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής, για την  δηµιουργία

και λειτουργία της συγκεκριµέν ης µον άδας ιχ θυοκαλλι-
έργειας σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης
είκοσι (20) στρεµµάτων  στο Πόρτο Γερµεν ό, του
∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας & Ερυθρών .

Χαρακτηριστικά η απόφαση του Συν τον ιστή της
Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής µε αριθµ. Πρωτ.:
71688/694  αν αφέρει : FΗ παράγραφος δέκα (10) της
αριθµ. ΑΓΡΥΠ 406/12-6-2015 απόφασης του Γεν ικού
Γραµµατέα της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής
αν τικαθίσταται ως εξής : «Ο µισθωτής υποχ ρεούται ν α
ολοκληρώσει τις προβλεπόµεν ες εγκαταστάσεις της

µον άδας και ν α θέσει τη µον άδα σε λειτουργία, σε
ποσοστό τουλάχ ιστον  πεν ήν τα τοις εκατο (50%),
µέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών  και οκτώ (8) µην ών
από την  υπογραφή του αριθµ 84/11-9-2015 συµβο-
λαίου µίσθωσης. Σε αν τίθετη περίπτωση η σύµβαση
µίσθωσης λύεται αυτοδίκαια»F

Η προθεσµία παρήλθε, οι προβλεπόµεν ες υποχ ρ-
εώσεις του µισθωτή δεν  εκπληρώθηκαν , οπότε έλαβε
και οριστικά τέλος η συγκεκριµέν η απόπειρα.

Η ∆υτική Αττική, µετά και από την  απορριπτική
απόφαση για την  δηµιουργία λατοµείων  βωξίτη στα
Μέγαρα, µε τις προσπάθειες και τον  αγών α όλων  τον
πλευρών , σηµείωσε ακόµη µία περιβαλλον τική ν ίκη.   

Ένοπλη ληστεία 
σε πρατήριο καυσίµων 

στον Ασπρόπυργο
Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε σήµερα, στις

04.05 τα ξηµερώµατα, σε βενζινάδικο στον
Σταθµό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στον
Ασπρόπυργο.

Τρεις άγνωστοι µε την απειλή όπλου ζήτησαν
από τον υπάλληλο να τους δώσει τα χρήµατα του
ταµείου.

Εν συνεχεία διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυ-
νση. Η αστυνοµία τούς αναζητεί, αλλά µέχρι και
εχθές αργά το απόγευµα δεν είχαν εντοπισθεί. 

Ποιοι άνεργοι µπορούν 
να πάρουν δεύτερη φορά 
επίδοµα ανεργίας ΟΑΕ∆

Η
Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι µια
παροχή που χορηγείται σε µισθωτούς,
ασφαλισµένους στον κλάδο ανεργίας του

ΟΑΕ∆ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε
(σύµβαση ορισµένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε
από τον εργοδότη, µε χρονική διάρκεια από
πέντε έως 12 µήνες ανάλογα µε τις ηµέρες
εργασίας που έχουν πραγµατοποιήσει οι δικαι-
ούχοι σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα πριν
από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέ-
σης, που ορίζονται ως κρίσιµα.

Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρε-
λθόν απαιτείται:

Πραγµατοποίηση τουλάχιστον 125 ηµερών
εργασίας στο τελευταίο 14µηνο, πριν από τη λήξη
ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης, χωρίς να
υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο µήνες
πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής

Τα ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας που έχει
λάβει εντός της προηγούµενης τετραετίας, από
την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης, να µην υπε-
ρβαίνουν τα τετρακόσια (400).

Εάν εντός της τετραετίας έχει επιδοτηθεί για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τετρακοσίων
(400) ηµερήσιων επιδοµάτων, δικαιούται να επι-
δοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθµό ηµερησίων
επιδοµάτων, µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου
ορίου των τετρακοσίων (400) ηµερησίων επιδο-
µάτων.

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανε-
ργίας στους δικαιούχους απαιτείται η συνδροµή
των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων:

Να είναι ασφαλισµένοι ως εργαζόµενοι στον
κλάδο ανεργίας του ΟΑΕ∆

Να έχει  προηγηθεί  Καταγγελία Σύµβασης
Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή

Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύµβασης Ορισµένου
Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)

Να µην αυτοαπασχολούνται
Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την

αίτηση για την επιδότηση

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Όλα τα θέµατα της σηµερινής συνεδρίασης του ∆.Σ.

Συν εδριάζει σήµερα  15 Μαΐου, και ώρα
20:00 µ.µ., στην  αίθουσα συν εδριάσεων
του ∆ηµαρχ ιακού Μεγάρου, το ∆.Σ.

Ασπροπύργου για τη συζήτηση και τη λήψη
αποφάσεων , σχ ετικά µε τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης. 

Θέµα 1ο : Έγκριση της υπ` αριθµ. 5/2ης
Συν εδρ./2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής µε τίτλο: «Σχ έδιο Καν ον ισµού Λειτο-
υργίας εµποροπαν ηγύρεων , Κυριακάτικων  Αγο-
ρών , Χριστουγέν ν ων  και Πασχ αλιν ών  Αγορών ,
και λοιπών  οργαν ωµέν ων  Αγορών , σύµφων α µε
την  υπ` αριθµ. πρωτ. 34/26-04-2018 εισήγηση
του Γρ. Αδειοδοτήσεων ».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και
Τ.Υ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 2ο :Έγκριση για την  υποβολή του αιτή-
µατος χ ρηµατοδότησης, στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, στην  Πρόσκληση µε τίτλο: «Προµήθεια µηχ αν ηµάτων
έργου και συν οδευτικού εξοπλισµού του ∆ήµου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 3ο :Λήψη απόφασης για α) Την  αποδοχ ή της χ ρηµατοδότησης ποσού 207.000,00€ από το πρόγραµµα
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών , της Πρόσκλησης µε τίτλο: «Προµήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισµού
για την  Αν αβάθµιση Παιδικών  Χαρών , των  ∆ήµων  της Χώρας» και β) Την  κάλυψη µε ίδιους πόρους ή από άλλο
χ ρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικον οµικής διαφοράς προκύψει, πλέον  των  207.000,00€, µε τα οποία ο
∆ήµος χ ρηµατοδοτείται.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 4ο :Λήψη απόφασης για α) Την  αποδοχ ή  χ ρηµατοδότησης σχ ετικά µε υποβολή πρότασης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, µε τίτλο: «Αν αβάθµιση Αν ακατασκευή Κοιν όχ ρηστών  Χώρων  µε την  Προµήθεια εγκατάσταση
παιδικών  χ αρών » στο πλαίσιο του Άξον α 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017», του χ ρηµατοδοτικού προγράµ-
µατος «∆ράσεις Περιβαλλον τικού Ισοζυγίου», του Πράσιν ου Ταµείου,

β) Την  κάλυψη µε ιδίους πόρους ή από άλλο χ ρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικον οµικής διαφοράς
προκύψει πλέον  του χ ρηµατοδοτούµεν ου ποσού µε το οποίο ο ∆ήµος χ ρηµατοδοτείται,

γ) Την  έγκριση της υπ` αριθµ. 52/2018 µελέτης µε τίτλο: «Αν αβάθµιση Αν ακατασκευή Κοιν όχ ρηστων  Χώρων
µε την  Προµήθεια Εγκατάσταση Παιδικών  Χαρών », µε ποσό 289.998,80 €.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 12

Πόρτο Γερµενό : Οριστικό τέλος έλαβε η απόπειρα 
για τη λειτουργία µονάδας ιχθυοκαλλιέργειαςF



Μέχρι τον Αύγουστο αναµένεται να
έχει κατατεθεί και ολοκληρωθεί η
διαβούλευση του νόµου που ετοιµά-
ζει το υπουργείο Περιβάλλοντος για
τις οικιστικές πυκνώσεις.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληρ-
οφορίες του Ελεύθερου Τύπου, την
περασµένη βδοµάδα επρόκειτο να
εκδικαστεί ο νόµος Τσιρώνη, ο
οποίος είχε κριθεί αντισυνταγµα-
τικός, ωστόσο το ΥΠΕΝ ζήτησε ανα-
βολή η οποία και έγινε δεκτή. Ετσι,
µέχρι τον Σεπτέµβριο που ορίστηκε
η νέα δικάσιµος, θα πρέπει είναι
έτοιµος ο νέος νόµος που θα ξεκαθ-
αρίζει τα γκρίζα σηµεία στα δασικά
αυθαίρετα.

Το σχέδιο νόµου θα περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, τη διαχείριση των
οικιστικών πυκνώσεων, ποιες ιδιοκ-
τησίες δεν πληρούν τα κριτήρια και
θα κατεδαφίζονται άµεσα, ποια
κτίσµατα θα αποκλειστούν από τη
διαδικασία ρυθµίσεων (αιγιαλούς,
δάση) αλλά και ποια είναι τα ακριβή
χαρακτηριστικά πυκνώσεων.

Αυτή τη στιγµή, η 15µελής οµάδα
εργασίας που συγκροτήθηκε τον
∆εκέµβριο συνεδριάζει µία φορά την
εβδοµάδα προσπαθώντας να λύσει
όλα τα προβλήµατα που εντόπισε το

ΣτΕ. Στις αρµοδιότητες της Επιτρο-
πής είναι να αξιολογεί ποιες είναι
πράγµατι οικιστικές πυκνώσεις και
να εφαρµόζει τη δασική νοµοθεσία
σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές
άµεσα.

Πρόβληµα από την ασυνέπεια
των ΟΤΑ

Την ίδια ώρα, πάντως, αγκάθι
παραµένει η ασυνέπεια των ΟΤΑ,
όπου ενώ η προθεσµία εκπνέει σε
µόλις 3 ηµέρες και συγκεκριµένα την
Τρίτη 15 Μαΐου, δεν έχουν κατατεθεί
τα όρια οικισµού και οι οικιστικές
πυκνώσεις σε περισσότερους από
100 δήµους. 

Σύµφωνα µάλιστα µε τον αν. υπο-
υργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτη Φάµελλο, η ηµεροµηνία
είναι καθορισµένη νοµοθετικά και
δεν τροποποιείται µε υπουργική
απόφαση.

Αν τελικά πράγµατι το ΥΠΕΝ δεν
καταφέρει να βρει τη χρυσή τοµή
δεδοµένου ότι οι ΟΤΑ είναι εκπρόθε-
σµοι, αφενός θα προκύψουν προβ-
λήµατα µε τους πολίτες που θα χρει-
αστεί τελικά να καταθέσουν αντιρρή-
σεις για να µη βρεθούν οι ιδιοκ-

τησίες τους στον αέρα και αφετέρου
η νοµοθετική ρύθµιση χωρίς τα οικι-
στικά περιγράµµατα θα είναι ηµιτε-
λής.

Σε κάθε περίπτωση υψηλόβαθµες
πηγές από το υπουργείο επι-
σηµαίνουν στον «Ελεύθερο Τύπο»
πως µέχρι τον Σεπτέµβριο θα έχουν
λυθεί τα όποια προβλήµατα και η
διαδικασία θα ολοκληρωθεί οµαλά.

Υπενθυµίζεται ότι, µε το νόµο
Τσιρώνη, ως οικιστική πύκνωση
ορίζονται τα 50 κτίρια σε έκταση έως
25 στρέµµατα και δηµιουργήθηκε
προκείµενου να δοθεί µια «έκτακτη
λύση» στο ζήτηµα της θεώρησης
δασικών χαρτών σε περιοχές που
καλύπτονται από τη δασική νοµοθ-
εσία και έχουν αυθαίρετους οικι-
σµούς.

147 δήµοι δεν έχουν καταθέσει
τα όρια οικισµού

Σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα
στοιχεία, 147 δήµοι δεν έχουν
καταθέσει τα όρια οικισµού και τις
οικιστικές πυκνώσεις, ωστόσο
υπάρχουν µερικοί ΟΤΑ, όπως για
παράδειγµα ο ∆ήµος Μάνδρας –
Ειδυλλίας, οι οποίοι τα έστειλαν
φυσικά αλλά µια ανάσα πριν από
την εκπνοή της προθεσµίας.

Οπως έχει κάνει γνωστό το ΥΠΕΝ,
τα εγκεκριµένα και άλλα σχέδια
πόλης του δήµου οριοθετούνται από
την Υπηρεσία ∆όµησής του, ενώ
από τις τεχνικές υπηρεσίες του ορι-
οθετούνται οι οικιστικές πυκνώσεις.
Από αυτούς τους 146, λοιπόν, οι 22
βρίσκονται στην Αττική.

Πρόκειται για τους ∆ήµους Αθη-
ναίων, Αµαρουσίου, Αχαρνών, Βύρ-
ωνος, Ζωγράφου, Καισαριανής,
Μεταµορφώσεως, Νέας Ιωνίας,
Παλλήνης, Παπάγου – Χολαργού,
Περιστερίου, Σαρωνικού, Φιλοθέης
– Ψυχικού, Φυλής, Χαλανδρίου,
Αγίου ∆ηµητρίου, Σαλαµίνας,
Μοσχάτου – Ταύρου, Νέας Σµύρνης,
Σπετσών, Κυθήρων και Αγκιστρίου.

4-θριάσιο Τρίτη 15 Μαΐου 2018 

ΠΟΙΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ;
∆∆αασσιικκάά  ααυυθθααίίρρεετταα::  ΠΠόόττεε  θθαα  ββγγεειι  οο  ννέέοοςς  ννόόµµοοςς  

∆
ύο άτοµα συν ελήφθησαν  για το βρέφος που είχ ε
βρεθεί ν εκρό σε κάδο απορριµµάτων  στην  Πετρ-
ούπολη.

Μία 19χ ρον η και η µητέρα της συν ελήφθησαν  την
Κυριακή ως ύποπτες για το θάν ατο βρέφους που είχ ε
βρεθεί σε κάδο απορριµµάτων  στην  Πετρούπολη,
όπως µετέδωσε ο ΣΚΑΪ.
Σχ εδόν  τρεις µήν ες µετά, η ΕΛ.ΑΣ. φαίν εται ότι κατά-

φερε ν α εξιχ ν ιάσει την  υπόθεση µε το ν εκρό βρέφος
που είχ ε βρεθεί σε κάδο στην  Πετρούπολη.
Υπεν θυµίζεται ότι στις 26 Φεβρουαρίου είχ ε βρεθεί σε

κάδο στην  Πετρούπολη ν εκρό έν α βρέφος.
Το µωρό είχ ε βρεθεί σε κάδο απορριµµάτων  από αλλο-

δαπό ρακοσυλλέκτη.

Ο άν δρας αποκάλυψε ότι το µωράκι ήταν  φιµωµέν ο µε 
χ αρτοπετσέτες για ν α µην  ακούγεται το κλάµα του.

Η γνωµάτευση του ιατροδικαστή

«Ασφυκτικός θάν ατος συν επεία περιτύλιξης του λαι-
µού δια του οµφαλίου λώρου και δια βρόγχ ου και απόφ-
ραξη της στοµατικής κοιλότητας µε κοµµάτι χ αρτί».
Αυτή ήταν  η συγκλον ιστική γν ωµάτευση της ιατροδι-

καστού Σουλτάν ας Μαριαν ού της Ιατροδικαστικής
Υπηρεσίας Αθην ών , που µίλησε τότε στο news-
beast.gr για την  αιτία θαν άτου του ν εογέν ν ητου βρέφ-
ους που βρέθηκε ν εκρό από έν αν  ρακοσυλλέκτη σε
κάδο στην  περιοχ ή της Πετρούπολης.

Συνέλαβαν µια 19χρονη και τη µητέρα της για το νεκρό
βρέφος σε κάδο στην Πετρούπολη
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Τ
ο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πει-
ραιά, στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων  του για την υπο-

στήριξη των µελών του, διοργανώνει
ενηµερωτική εκδήλωση  σε συνερ-
γασία µε το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης
Academy Skills, µε θέµα :

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  – GDPR»

Τη ∆ευτέρα 21 Μαΐου  2018, ώρα
17.00

Στο ξενοδοχείο Elefsina Hotel,  ∆ήµ-
ητρος 55, Ελευσίνα ( τηλ. 210558
9700)

Οµιλητές:

Μανώλης Σφακιανάκης , Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Ιδρυτής GDPR GREECE
∆ηµήτρης Μπούκας, ∆ικηγόρος- διαµεσολαβητής, Σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα συµµόρφωσης

µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR Compliance) και Πιστοποιηµένος Υπεύθυνος
Προστασίας ∆εδοµένων (Certified DPO Executive).

Ανδρέας Ζαφειρόπουλος, Εµπειρογνώµονας – Πληροφορικός, εξειδικευµένος σε θέµατα:Ασφάλειας
Προσώπων και Κρίσιµων Υποδοµών, Ψηφιακή Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα και Προστασία Προσω-
πικών ∆εδοµένων στις Νέες Τεχνολογίες.

Μαρία Κυριακοπούλου, ∆ικηγόρος – Εγκληµατολόγος
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία συµµόρφωσης  µε τον Νέο Κανονισµό Προ-

στασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR ο οποίος θα τεθεί σε εφαρµογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα
Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Επισηµαίνεται ότι ο νέος Κανονισµός αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς, ιδιωτικούς και δηµό-
σιους, οι οποίοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα Ευρωπαίων πολιτών.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής για ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ στο e-eggrafes.minedu.gov.gr

Έ
ως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 θα µπορούν οι
µαθητές/τριες που επιθυµούν να εγγραφούν, να
ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να µετεγγραφούν

σε οποιαδήποτε τάξη ∆ηµοσίων Ηµερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ
–ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλλουν «Ηλεκ-
τρονική Αίτηση Εγγραφής – ∆ήλωση Προτίµησης».

Οι αιτήσεις γίνονται µέσω της εφαρµογής e-εγγραφές στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,
συµπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ενηµέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής –
∆ήλωση Προτίµησης», µαθητών/τριών για το σχολικό έτος
2018-2019. ΣΧΕΤ: Η µε αρ. πρωτ. 10645/Γ∆4/23-01-2018
(ΦΕΚ 120,Β’) Υπουργική Απόφαση.

Οι µαθητές/τριες που επιθυµούν να εγγραφούν, να ανα-
νεώσουν την εγγραφή τους ή να µετεγγραφούν σε οποιαδή-
ποτε τάξη ∆ηµοσίων Ηµερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ.
για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική
Αίτηση Εγγραφής – ∆ήλωση Προτίµησης», µέσω της εφαρµο-
γής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-
eggrafes.minedu.gov.gr, συµπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα
στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου
2018 και ώρα 14:00. 

Στην περίπτωση ανήλικων µαθητών/τριών την ηλεκτρονική
δήλωση προτίµησης καταθέτουν οι κηδεµόνες τους. Επι-
σηµαίνεται ότι α) αναφορικά µε τα Γ/σια, Ηλεκτρονική Αίτηση
Εγγραφής – ∆ήλωση Προτίµησης υποβάλλουν οι
γονείς/κηδεµόνες των ανήλικων µαθητών οι οποίοι φοιτούν
στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 και β) ανα-
φορικά µε τις ΣΜΕΑΕ Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – ∆ήλω-
ση Προτίµησης υποβάλλουν οι γονείς/κηδεµόνες των ανήλικων
µαθητών που τώρα φοιτούν στη Γ’ τάξη Ειδικού Γυµνασίου ή
∆’ τάξη Γυµνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου και
επιθυµούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – ∆ήλωση Προτίµησης υπο-
βάλλουν και οι γονείς/κηδεµόνες των ανήλικων µαθητών που
φοιτούν στη Γ΄ Τάξη Γυµνασίου , στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄
Λυκείου σε Πειραµατικά, Πρότυπα, Μουσικά και Καλλιτεχνικά
Σχολεία κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18.

Από τη 14η έως την 23η Μαΐου 2018 οι ∆ιευθυντές/ντριες
των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να καταχωρίσουν τον συνολικό αριθµό
των Τµηµάτων της Α’ Τάξης, των Τµηµάτων των Τοµέων της
Β’ Τάξης και των Τµηµάτων των Ειδικοτήτων της Γ’ Τάξης που
δύναται να φιλοξενήσει η σχολική τους µονάδα βάσει των αιθ-
ουσών διδασκαλίας θεωρητικών µαθηµάτων που διαθέτει.
Κατά την παραπάνω διαδικασία, πρέπει να ληφθεί υπόψη η
δυνατότητα κάλυψης της διδασκαλίας των εργαστηριακών
µαθηµάτων από τα Εργαστηριακά Κέντρα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Πραγµατοποιήθηκε η 38η Μαραθώνια Πορείας Ειρήνης 
στα βήµατα του Γρηγόρη Λαµπράκη.

Στο πλαίσιο της πανελλα-
δικής ηµέρας δράσης της Επι-
τροπής για τη ∆ιεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ), πραγµα-
τοποιήθηκε η 38η Μαραθώνια
Πορείας Ειρήνης στα βήµατα
του Γρηγόρη Λαµπράκη.

Λίγο µετά τις 18.30 οι
Μαραθωνοδρόµοι κατέληξαν
στο υπουργείο Εθνικής
Άµυνας, όπου τους υπο-
δέχθηκαν πλήθος κόσµου µε
συνθήµατα και χειροκροτή-
µατα.

Τη συγκέντρωση άνοιξε µε
χαιρετισµό του ο Στέλιος
Μαρκάκης, εκ µέρους του
Μετώπου Αγώνα Σπουδα-
στών, ενώ ο Νίκος Παπανα-
στάσης, αντισυνταγµατάρχης ε.α., µέλος του Εθνικού Συµβουλίου της ΕΕ∆ΥΕ έκανε την κεντρική οµιλία.

Η συγκέντρωση τελείωσε µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα από το συγκρότηµα του ΠΑΜΕ.
Οι συγκεντρωµένοι απαίτησαν:
• Καµία συµµετοχή της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και επεµβάσεις - Επιστροφή όλων των στρ-

ατιωτικών από τις ευρωΝΑΤΟικές αποστολές στο εξωτερικό.
• Καµία αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.
• Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.
• Να κλείσουν τώρα όλες οι ΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις και τα στρατηγεία.
• Να σταµατήσουν οι πολεµικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
• Να αποδεσµευτούµε από ΕΕ - ΝΑΤΟ, µε το λαό νοικοκύρη στον τόπο µας.
• Να σταµατήσει η έρευνα των πανεπιστηµίων να είναι υποταγµένη στα δολοφονικά σχέδια του ΝΑΤΟ.

Ενηµερωτική εκδήλωση του Β.Ε.Π για την
προστασία προσωπικών δεδοµένων-GDPR 

Τη ∆ευτέρα 21 Μαΐου στην Ελευσίνα

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΙΣ 17/5/2018

Πληρωµή των προνοιακών 
επιδοµάτων για το δίµηνο 
Μαρτίου – Απριλίου 2018 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας ενηµερώνει
ότι η πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων για
το δίµηνο Μαρτίου – Απριλίου 2018 θα πραγµα-
τοποιηθεί την Πέµπτη 17 Μαΐου 2018.
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Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, στη σηµεριν ή
του συν εδρίαση, κατά πλειοψηφία αποφάσισε
ότι η κατάθεση του Σχ εδίου Νόµου Κλεισθέν ης Ι

«αν οίγει εκ των  πραγµάτων  µια συζήτηση που ως βάση
µπορεί και πρέπει ν α έχ ει µόν ο τις αν άγκες τις Αυτο-
διοίκησης, η κάλυψη των  οποίων  περν άει µέσα από
την  ικαν οποίηση των  κατατεθειµέν ων  σκέψεων  και
προτάσεων ». 

Ακολουθεί το πλήρες Ψήφισµα του ΠΕ.ΣΥ:
«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη Συν εδρία-

ση του στις 10.05.2018 συζήτησε το υπό διαβούλευση
Νοµοσχ έδιο του Υπουργείου Εσωτερικών  «Μεταρρύθ-
µιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
– Εµβάθυν ση της ∆ηµοκρατίας – Εν ίσχ υση της Συµµε-
τοχ ής – Βελτίωση της οικον οµικής και αν απτυξιακής
λειτουργίας των  ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»]. 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής σηµειών ει τα
παρακάτω:

Το Σχ έδιο Νόµου για την  Αυτοδιοίκηση που δόθηκε
για διαβούλευση, επιχ ειρεί ν α παρέµβει στο υπάρχ ον
προβληµατικό θεσµικό πλαίσιο του Καλλικράτη. Έν α
πλαίσιο που δεν  έλυσε αλλά πρόσθεσε καιν ούργια
προβλήµατα στον  χ ώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρ’ όλα αυτά, το εύρος των  επιχ ειρούµεν ων
αλλαγών  δεν  είν αι τέτοιο που ν α διαµορφών ει έν α ν έο
ριζικά αν αθεωρηµέν ο θεσµικό πλαίσιο ώστε ν α απαν -
τάει στις αν άγκες της κοιν ων ίας και της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, εν ώ δεν  αν ατρέπει το υφιστάµεν ο µον τέλο
των  µον οπρόσωπων  εκπροσωπήσεων .

Την  ίδια στιγµή εισάγει την  απλή αν αλογική που
ακόµη και σε αυτή της τη µορφή, αποτελεί δηµοκρατι-
κή τοµή κόν τρα στο υφιστάµεν ο πλειοψηφικό σύστηµα
που φαλκιδεύει τη λαϊκή ψήφο.

Ως Περιφερειακό Συµβούλιο θεωρούµε ότι η κοιν ή
αν τιµετώπιση των  2 βαθµών  Αυτοδιοίκησης δεν  λαµ-
βάν ει υπόψη της, τις αν άγκες και τις ιδιαιτερότητες του
κάθε βαθµού.

Τα κεν τρικά στοιχ εία µιας µεταρρύθµισης που θα
αν ταποκρίν εται στις αν άγκες της κοιν ων ίας και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει ν α:

1. Εξασφαλίζουν  θεσµικά τη διάκριση των  σχ έ-
σεων  µεταξύ κρατικού και τοπικού/αυτοδιοικητικού,

προωθών τας παράλληλα τις αν αγκαίες αλλαγές µέσω
της Συν ταγµατικής αν αθεώρησης. 

2. Οδηγούν  στην  κατάργηση της Αποκεν τρω-
µέν ης ∆ιοίκησης και τη µεταφορά των  αρµοδιοτήτων
της στην  Αυτοδιοίκηση, σύµφων α µε την  αρχ ή της επι-
κουρικότητας.  

3. ∆ροµολογούν  την  κατάργηση του Παρατηρη-
τηρίου Οικον οµικής Αυτοτέλειας, του οποίου η δοµή και
οι αρµοδιότητες έχ ουν  µον όπλευρη και παρεµβατική
λειτουργία και στοχ εύουν  στην  επιτροπεία των  Περιφ-
ερειών .  

4. Προωθούν  την  αποκέν τρωση αρµοδιοτήτων
και την  εν ίσχ υση των  Περιφερειών  µε πόρους και
προσωπικό, κατ’ εφαρµογή και των  Συν ταγµατικών
προβλέψεων .

5. Επιλύουν  τα γραφειοκρατικά προβλήµατα των
Περιφερειών , την  αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων  και
θέµατα που αφορούν  την  οικον οµική τους αυτοτέλεια.

6. Εν ισχ ύουν  την  εν δοπεριφερειακή αποκέν τρ-
ωση µεταξύ άλλων  µε τη θέσπιση διαδικασίας εκλογής
των  χ ωρικών  αν τιπεριφερειαρχ ών .

7. Επιτρέπουν  την  αν τιµετώπιση των  ν έων  κοι-
ν ων ικών  αν αγκών  (αν θρωπιστική κρίση, προσφυγικό
κ.α.), και την  αξιοποίηση των  σύγχ ρον ων  αν α-
πτυξιακών  εργαλείων  (τεχ ν ολογίες πληροφορικής και
επικοιν ων ιών ). 

8. Εξειδικεύουν  περαιτέρω τις Μητροπολιτικές 

λειτουργίες σε ό,τι αφορά στη
θεσµική τους υπόσταση και το περ-
ιεχ όµεν ο και τη βαρύτητα αυτής της
έν ν οιας στην  άσκηση πολιτικής.
Σηµαν τικό ρόλο σε αυτό µπορεί ν α
παίξει η αν αθεώρηση του άρθρου
102 του Συν τάγµατος, το οποίο πρέ-
πει ν α περιλαµβάν ει την  καθιέρωση
Μητροπολιτικών  Αυτοδιοικητικών
θεσµών  στα µεγάλα πολεοδοµικά
συγκροτήµατα της Αττικής και της
Θεσσαλον ίκης. 

9. Αν τιµετωπίζουν  τις πιεστι-
κές αν άγκες του χ ωροταξικού ζητή-
µατος που αφορούν  τον  Α΄ Βαθµό

Αυτοδιοίκησης.
Θεωρούµε ότι  η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει ν α λειτο-

υργήσει ως έν ας πυλών ας λαϊκής εξουσίας και συµµε-
τοχ ής των  πολιτών .

Η υποτίµηση του θεσµού της Αυτοδιοίκησης που
υπάρχ ει όχ ι αδικαιολόγητα, εξαιτίας φαιν οµέν ων  µετα-
φοράς του κεν τρικού πολιτικού σκην ικού στα τοπικά
πράγµατα, θα έχ ει ως φυσικό αποτέλεσµα το τέλος
εν ός δυν άµει λαϊκού θεσµού. 

∆υστυχ ώς, σε αυτήν  την  κατεύθυν ση κιν ούν ται και
οι ηγεσίες των  συλλογικών  της οργάν ων  (ΚΕ∆Ε –
ΕΝΠΕ), που αρν ούν ται πεισµατικά ν α συν εισφέρουν
στη δηµόσια συζήτηση µε ουσιαστικές και πολιτικές
προτάσεις για έν αν  ν έο Αυτοδιοικητικό Νόµο-Πλαίσιο.
Αµφότερες έχ ουν  επιδοθεί σε µία κεν τρικοπολιτικού
και µικροκοµµατικού ή µικροπαραταξιακού χ αρακτήρα
αν τιπαράθεση γύρω από το εκλογικό σύστηµα και δεν
αρθρών ουν  ούτε λέξη για όλα τα υπόλοιπα µείζον α
ζητήµατα της Αυτοδιοίκησης που δεν  περιλαµβάν ον ται
στο Νοµοσχ έδιο.

Εν  κατακλείδι, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
θεωρεί πως η κατάθεση του Σχ εδίου Νόµου αν οίγει εκ
των  πραγµάτων  µια συζήτηση που ως βάση µπορεί και
πρέπει ν α έχ ει µόν ο τις αν άγκες τις Αυτοδιοίκησης, η
κάλυψη των  οποίων  περν άει µέσα από την  ικαν ο-
ποίηση των  αν ωτέρω κατατεθειµέν ων  σκέψεων  και
προτάσεων ». 

Τ
ο Εικαστικό Εργαστήριο της
∆Η.Κ.Ε.Α. εγκαινιάζει  την
Πέµπτη 17 Μαΐου, ώρα

19:30 στην Αίθουσα Εκθέσεων του
∆ηµαρχείου Αχαρνών, µία έκθεση
«εφ ‘όλης της ύλης», που συγκεν-
τρώνει τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα
µιας δυνατής οµάδας των τµηµάτων
ενηλίκων των δύο τελευταίων ιδιαίτε-
ρα παραγωγικών ετών!

Συµµετέχουν: Αµαλία Γλιγλή,
Παγώνα Γουρνά, Σαβίνα ∆ηµητριάδη,
Όλγα Κηρύκου, Άννα Κουλλάου,
Βίκυ Κρεβατά, Άννα-Μαρία Λάλα,
Άννα Ληµνίου, Αννέζα Λούκου,
Μαρίνα Μαγγιώρου, Σοφία Μαλισιό-
βα, Ελευθερία-Μαρία Μασσέλου,
Μαίρη Μονιούδη, Χαρά Παπαδέδε,
Σταυρούλα Ρέκκα, Μαρία Σιαφλιάνη,
Βίκυ Σταυροπούλου, Μαγδαληνή
Φώτου, Ελευθερία Χαλκιά, Ιωάννα
Χατζοπούλου.

∆ιδασκαλία: Νάντια Βλαχοπούλου,
Ζωγράφος

Το Εικαστικό Εργαστήριο ∆ήµου
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς»
ιδρύθηκε το 1993 από το γνωστό
λαϊκό ζωγράφο και περιλαµβάνει τµή-
µατα Ζωγραφικής όλων των
βαθµίδων και ηλικιών. Οι µαθητές
του Εργαστηρίου εισάγονται  στις
πρωταρχικές έννοιες, τα υλικά, τα
εργαλεία και τις τεχνικές της ζωγραφ-
ικής και του σχεδίου. 

Το σύνολο των εργασιών, λόγω
µεγάλης συµµετοχής, θα παρουσια-
στεί φέτος σε δύο ξεχωριστές µεγά-
λες εκθέσεις, µία για τα παιδικά –
εφηβικά τµήµατα και µία τώρα για τα
τµήµατα ενηλίκων.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών                                  
Γιάννης Κασσαβός                                     

Η Πρόεδρος
της ∆Η.Κ.Ε.Α.

Μαρία Χρ.   
Ναυροζίδου

Αίθουσα Εκθέ-
σεων ∆ηµαρχείου
Αχαρνών, Φιλαδε-
λφείας 87 και Αθ.
Μπόσδα

∆ιάρκεια: 17 –
19 Μαΐου 2018

Εγκαίνια: Πέµ-
πτη 17 Μαΐου
2018, ώρα 19:30

Ωράριο λειτο-
υργίας: Πέµπτη
1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 ,
Παρασκευή-Σάβ-
βατο 11:00-13:00 & 18:00-21:00

Είσοδος ελεύθερη
∆ιεύθυνση εργαστηρίου: Αρχαίου

Θεάτρου 42 (Σαλαµίνος) & Λιοσίων,
1ος όροφος

Τηλέφωνο:  210 2404730, 210
2478507.

Ψήφισµα του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για το ν/σ Κλεισθένης ΙΨήφισµα του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για το ν/σ Κλεισθένης Ι

∆∆ιιάάρρκκεειιαα::  1177  ––  1199  ΜΜααΐΐοουυ  22001188∆∆ιιάάρρκκεειιαα::  1177  ––  1199  ΜΜααΐΐοουυ  22001188
ΑΧΑΡΝΕΣ: Το Εικαστικό Εργαστήριο

της ∆Η.Κ.Ε.Α. εγκαινιάζει 
µία έκθεση «εφ ‘όλης της ύλης» 
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Την  Τετάρτη 16 Μάιου 2018, σας
καλούµε ν α παρακολουθήσετε το
µάθηµα σύµφων α µε το πρόγραµ-

µα της Έκτης Θεµατικής εν ότητας: Βιω-
µατικό Θέατρο και ψυχ οθεραπεία- Αν αζ-
ητών τας τον  εαυτό µας-3ο Θεατρικό
Βιωµατικό εργαστήριο η κα. Άν ν α Μαυρ-
ολέων  θα αν αφερθεί µε θέµα  : «Η θεα-
τρική σκην ή ως µον οπάτι αυτογν ωσίας
και κάθαρσης». 

Οι εκπαιδευόµεν οι στο σύν ολό τυς θα
συµµετάσχ ουν  εν εργά στο εργαστήριο
µε στόχ ο την  παρουσίαση εν ός µικρού
θεατρικού δρωµέν ου.

Είν αι το 20ο µάθηµα του Λαϊκού Παν ε-
πιστηµίου, του Ακαδηµαϊκού έτους 2017-
2018, που συν εχ ίζει για 3η συν εχ ή χ ρο-
ν ιά και που αποτελεί τον  επιτυχ ηµέν ο
θεσµό του Τµήµατος Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου
Ελευσίν ας.

Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό
Σηµείωµα Άν ν ας
Μαυρολέων : 

Πτυχ ιούχ ος Κοι-
ν ων ιολογίας, 

∆ιδάκτορας Επι-
κοιν ων ίας Μέσων
και Πολιτισµού Θεα-
τρολογικής κατεύθυ-

ν σης, του Παν τείου Παν επιστηµίου.
Επιστηµον ικά πεδία: Ζητήµατα Πρό-
σληψης Αρχ αίου Θεάτρου, Μεθοδολογία
της Θεατρολογικής Έρευν ας, Κοιν ων ιο-
λογία Θεάτρου, Πολιτιστική διαχ είριση
Επικοιν ων ία και Τουριστική Αξιοποίηση.
Μέλος του ∆Σ της ΑΕ Πολιτιστική Πρω-
τευουσα της Ευρώπης Ελευσίν α 2021.

Εν τεταλµέν η διδάσκουσα (π.δ.
407 αν τιστοιχ ία επίκουρου) στο τµ.
Θεατρικών  Σπουδών  του Εθν ικού και
Καποδιστριακού Παν επιστηµίου Αθη-
ν ών . Έχ ει διδάξει επί σειρά ετών  στο
Τµήµα Επικοιν ων ίας Μέσων  & Πολιτι-
σµού του Παν τείου Παν επιστηµίου τα
µαθήµατα: «Ιστορία θεάτρου» και «Θεα-
τρικό Αν αλόγιο» (1992-2004 & 2008),
στο Τµήµα Θεατρικών  Σπουδών  Σχ .
Καλών  Τεχ ν ών  Παν επιστήµιο Πελοπον -
ν ήσου και στο Μεταπτυχ ιακό πρόγραµ-
µα του ίδιου τµήµατος, τα µαθήµατα
«Μεθοδολογία της έρευν ας» (2009-2013),

«Σκην οθετικά Ρεύµατα: Θεωρία & εφαρ-
µογές» (2012), «Σκην οθετικές Προσεγ-
γίσεις Αρχ αίου ∆ράµατος» (2007, «Ζητή-
µατα Πρόσληψης Αρχ αίου ∆ράµατος»
(2006-2010). Έχ ει διδάξει στα προγράµ-
µατα «Ακαδηµία Πλάτων ος» (Αισθητική
ως ζητούµεν ο δηµιουργίας) και «Κωστής
Παλαµάς» (Πολιτισµός και τουριστική
αξιοποίηση – Θέατρο και Επικοιν ων ία)
του Εθν ικού και Καποδιστριακού Παν ε-
πιστήµιου. ∆ιδάσκουσα στο πρόγραµµα
E-learning (ΕΚΠΑ) στο πρόγραµµα
«Τουριστική προβολή, επικοιν ων ία και
δραστηριότητα: πολιτιστικά δρώµεν α,
φεστιβάλ, αν αβιώσεις και καιν οτόµες
καλλιτεχ ν ικές δράσεις» (2016-2017). ∆ιο-
ργαν ώτρια προγράµµατος σπουδών  &
διδάσκουσα του Λαϊκού Παν επιστηµίου
Ελευσίν ας (2015-2016). 

Τα τελευταία 20 χ ρόν ια εργαζόταν  στο
Κέν τρο Μελέτης και Έρευν ας του
Ελλην ικού Θεάτρου ως υπεύθυν η της
ψηφιακής βάσης του θεατρολογικού
αρχ είου. 

Μέλος του ∆ιεθν ούς Ιν στιτούτου
Θεάτρου και µέλος του συλλόγου Ελλή-
ν ων  Κοιν ων ιολόγων . Πιστοποιηµέν η
από τον  ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδεύτρια
εν ηλίκων .

Αρθρογραφεί στην  στήλη της θεατρι-
κής κριτικής στο περιοδικό Νέα Ευθύν η.

Συγγραφέας των  βιβλίων :
Περί Αν αβίωσης, εκδ. Ι. Σιδέρης

(2016)
Η Έρευν α στο Θέατρο-Ζητήµατα Μεθ-

οδολογίας, εκδ. Ι. Σιδέρης (2010), 
µέλος της συγγραφικής επιστηµον ικής

οµάδας του βιβλίου Στα ίχ ν η του
∆ιον ύσου – Παραστάσεις Αρχ αίας Τρα-
γωδίας στην  Ελλάδα 1867-2000, εκδ. Ι.
Σιδέρης, (2005).

Το 2012 διακρίθηκε µε το δεύτερο βρα-
βείο θεατρικής γραφής µον όπρακτου στο
διαγων ισµό που οργάν ωσε η Θεατρική
Επιχ είρηση Λεµεσού (ΕΘΑΛ) στην
µν ήµη του µεταφραστή Κωστή Κολώτα
µε το έργο,  «Η ιστορία δεν  µας αγάπ-
ησε. Κυριάκος» το οποίο παραστάθηκε
στην  σκην ή της ΕΘΑΛ τον  Απρίλιο
2013. 

Το καλοκαίρι του 2014 παραστάθηκε
στα πλαίσια του διαδηµοτικού Φεστιβάλ
Αττικής το έργο της «Η Υπόσχ εση»
(δραµατουργική επεξεργασία της παρα-
λογής Του Νεκρού αδερφού) από το θεα-
τρικό εργαστήρι «Εν  δράσει» του δήµου
Ταύρου - Μοσχ άτου. 

Το 2015 εργάστηκε ως σύµβουλος δρα-
µατουργίας στην  παράσταση «Ηλέκτρα
– τελευταίο αίµα» σε σκην οθεσία Κ.
Ντέλλα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθη-
ν ών .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου και το Πν ευµατικό Κέν τρο
του,σας προσκαλούν  ν α τιµήσετε, µε την  παρουσία
σας,τις Εκδηλώσεις για την  Ηµέρα Μν ήµης & Πέν θους,

για τα θύµατα της Γεν οκτον ίας των  Ελλήν ων  του Πόν -
του,τo Σάββατο, 19 Μαΐου 2018,στον  Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας & στην  πλατεία Γεν οκτον ίας,στο Συν οικισµό
Γκορυτσά Ασπροπύργου,σύµφων α µε το Πρόγραµµα
που παρατίθεται .

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                        Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
του Πνευµατικού Κέντρου                     & Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.
Μελέτιος Ι. Μπουραντάς Νικόλαος  Ι. Μελετίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

� ΩΡΑ 10:00 π.µ: Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Γκο-
ρυτσάς,

Τέλεση Επιµν ηµόσυν ης ∆έησης. 
Εν  συν εχ εία, µετάβαση  στην  κεν τρική Πλατεία Γκο-

ρυτσάς. 
Παράταξη, µπροστά από το Μν ηµείο Γεν οκτον ίας,

των    
Αρχ ών , των  Πολιτών  και των  προσκεκληµέν ων  του

∆ήµου.
� Τρισάγιο, υπέρ αν απαύσεως των  ψυχ ών  των

θυµάτων .
� Οµιλία, για τη Γεν οκτον ία του Πον τιακού

Ελλην ισµού, από τον  ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου, Κο
Νικόλαο Μελετίου.
� Κατάθεση στεφάν ων  από:

- Τον  ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου.
- Τον  Εκπρόσωπο της Ελλην ικής Κυβέρν ησης.

- Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Εν ότητας  ∆υτικής
Αττικής.

- Εκπρόσωπο των  Εν όπλων  ∆υν άµεων .
- Εκπρόσωπο των  Σωµάτων  Ασφαλείας.
- Εκπροσώπους των  Κοιν οβουλευτικών  Κοµµάτων , 
των  Νοµικών  Προσώπων  του ∆ήµου, της Πρωτο-

βάθµιας &     ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των  Συλλό-
γων  & των      Συλλόγων , Σωµατείων , Συλλογικών
Φορέων  της πόλης.

� Τήρηση εν ός λεπτού σιγής, στη µν ήµη των
θυµάτων .

� Εθν ικός Ύµν ος. Παιαν ίζει η Φιλαρµον ική του
Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου Ασπροπύργου.

� Παρέλαση Συλλόγων  & των  Σχ ολείων  του
Ασπρόπυργου

Εν εν ήν τα πέν τε (95) χ ρόν ια, από την  ολοκλήρωση
της Γεν οκτον ίας του Ελλην ισµού του Πόν του, η γρηγο-
ρούσα Μν ήµη οδηγεί τον  αγών α µας, για δικαίωση των
353.000 ν εκρών  µας, αδικοχ αµέν ων  θυµάτων  της
τουρκικής θηριωδίας. Απαιτούµε:

• Την  Παγκόσµια Καταδίκη της Τουρκίας, για τη
Γεν οκτον ία των  Ελλήν ων  του Πόν του, των  Αρµέν ιων
και των  Ασσύριων .

• Την  αν αγν ώριση της Γεν οκτον ίας, από την
Τουρκία και όλους τους ∆ιεθν είς Οργαν ισµούς.

• Τη διδασκαλία της τρισχ ιλιόχ ρον ης Ιστορίας
του Πον τιακού Ελλην ισµού, σε όλες της βαθµίδες της
Εκπαίδευσης.

• Την  κατοχ ύρωση της 19ης Μαΐου, ως
επίσηµης και µη µεταφερόµεν ης Ηµέρας Μν ήµης της
Γεν οκτον ίας.

• Τη µόν ιµη και αξιοπρεπή αποκατάσταση, σε
όλη την  επικράτεια, των  Ελλήν ων  Πον τίων  από την
πρώην  Σοβιετική Έν ωση.

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΕΠΑΛΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΑ  ΘΥΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

 Ασπρόπυργος, Σάββατο 19 Μαΐου 2018

22ο Μάθηµα Λαϊκού Πανεπιστηµίου Ελευσίνας 
Θεατρικό  Βιωµατικό εργαστήριο µε την Άννα Μαυρολέων,  

«Η θεατρική σκηνή ως µονοπάτι αυτογνωσίας και κάθαρσης». 
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Σ
ε συνεδρί αση µε µοναδι κό θέµα το νέο
σχέδι ο νόµου που φέρνει  η Κυβέρνηση
µε σκοπό να εναρµονί σει , πηγαί νοντας

ένα βήµα παραπέρα, το θεσµι κό πλαί σι ο µε
τι ς ανάγκες ενί σχυσης της καπι ταλι στι κής
κερδοφορί ας, το ∆ηµοτι κό Συµβούλι ο Χαϊ δα-
ρί ου συζήτησε και  αποφάσι σε κατά πλει οψ-
ηφί α το ψήφι σµα της ∆ηµοτι κής Αρχής, µε (18)
υπέρ και  (10) κατά. Το ψήφι σµα καταψήφι σαν
όλες οι  παρατάξει ς.

Αναλυτι κά η απόφαση:
«Με αφετηρί α το νέο κύκλο των αναδι αρθ-

ρώσεων στο χώρο της τοπι κής δι οί κησης που
φέρνει  µε το νοµοσχέδι ο “Κλει σθένης 1” η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στήνεται  δι ευρ-
υµένα ένα πλαί σι ο αποπροσανατολι σµού και
καθυπόταξης των εργατι κών λαϊ κών στρωµά-
των εν µέσω δι ευρυµένης φτώχει ας, ανεργί ας
και  γενι κευµένης ανασφάλει ας, που κλι -
µακώνεται  και  προσαρµόζεται  στι ς ανάγκες
της νέας φάσης του κύκλου της καπι ταλι στι κής
ανάπτυξης, της αναµόρφωσης του αστι κού
πολι τι κού συστήµατος.

Πέρα από αντι παραθέσει ς - υπαρκτές και
ανύπαρκτες -µε τη Ν∆, το κί νηµα αλλαγής
(πρώην ΠΑΣΟΚ), και  τα στελέχη τους σε ΚΕ∆Ε
– ΕΝΠΕ,  επι δι ώκεται  από την µερι ά της
κυβέρνησης προσπάθει α ευρύτατων συναι νέ-
σεων γι α να υπηρετηθεί  πι ο στέρεα η αντι λαϊ -
κή κατεύθυνση στους ∆ήµους όλης της
χώρας. Γι α παράδει γµα τα κυβερνητι κά επι -
τελεί α δεν βρί σκουν καµί α δυσκολί α να εί ναι
συνδαι τυµόνες στα “αναπτυξι ακά συνέδρι α”
µε τους “αντι πολι τευόµενους” Περι φερει -
άρχες - ∆ηµάρχους. Το σύνολο των αστι κών
κοµµάτων ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ και  τα
στελέχη τους σε ΚΕ∆Ε, ΕΝΠΕ δι αγκωνί ζονται
γι α το ποι ος θα σηκώσει  πι ο ψηλά την σηµαί α
“της αποκέντρωσης και  της επι χει ρηµατι κότ-
ητας”.

Απόδει ξη εί ναι  ότι  η συντρι πτι κή πλει οψ-
ηφί α των τοπι κών αρχών, πρωτοβάθµι ων και
δευτεροβάθµι ων, τα συλλογι κά τους επι τελεί α
ΚΕ∆Ε - ΕΝΠΕ που λει τουργούν µε στελέχη των
αντί στοι χων κοµµάτων και  όχι  µόνο, δι αχει -
ρί στηκαν σε πλήρη σύµπνοι α την ί δι α πολι τι -
κή. 

Υλοποί ησαν την πολι τι κή επι βολής φόρων,
των ελαστι κών σχέσεων εργασί ας, της εµπορ-
ευµατοποί ησης κοι νωνι κών τοµέων, απο-
δέχτηκαν την περι στολή της κρατι κής χρηµα-
τοδότησης, την δι εύρυνση της ανταπόδοσης, της
δι ασύνδεσης των τοπι κών οργάνων µε τι ς
επι χει ρήσει ς και  τι ς επι δι ώξει ς τους.

Με το νοµοσχέδι ο η Κυβέρνηση:
Προχωρά σε νέα ληστεία στο λαϊκό

εισόδηµα µε την ένταξη στην ανταπόδοση
και των υπηρεσιών πράσινου. Μέτρο που
θα έχει  ως άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση των
ανταποδοτι κών τελών από το 2019. Στο ∆ήµο
µας πρακτι κά σηµαί νει  ότι  το κόστος των
750.000 ετησί ως της υπηρεσί ας πρασί νου, η
κυβέρνηση θέλει  να το µετακυλήσει  µε αύξηση
της άµεσης φορολογί ας του Χαϊ δαρι ώτι κου
λαού, πάνω από 15% στα δηµοτι κά τέλη. Ένας
ακόµη αντι λαϊ κός µποναµάς που προστί θεται
σε σει ρά από ήδη ψηφι σµένα µέτρα που βου-
λι άζουν το ει σόδηµα των λαϊ κών νοι κοκυρι ών
και  που υπογραµµί ζει  ότι  η καπι ταλι στι κή
ανάπτυξη πατά πάνω στα αποκαΐ δι α των λαϊ -
κών δι και ωµάτων και  αναγκών.

Προχωρά σε σταδιακή µεταφορά νέων
φορολογικών βαρών στις πλάτες των λαϊ-
κών νοικοκυριών και νοµιµοποίηση
παλιών µέσω της Τοπικής ∆ιοίκησης. Αυτό
κατά την γνώµη µας το προαναγγέλλουν και  το
προδι κάζουν σει ρά από δι ατάξει ς, όπως
αυτές της κατηγορι οποί ησης των δήµων, καθώς
και  οι  άλλες που φέρνουν σει ρά από αλλαγές
στην κατανοµή των ΚΑΠ και  τα κρι τήρι α που
ει σάγονται  πχ “ί δι α” έσοδα, επι χει ρηµατι κότ-
ητα, κ.α. Την ώρα που µε βάση ψηφι σµένο
νόµο και  το Μεσοπρόθεσµο οι  ΚΑΠ παραµέ-
νουν καθηλωµένοι  και  µει ωµένοι  κατά 62%
έως και  το 2021 τουλάχι στον. Στο ∆ήµο µας οι
µει ώσει ς αυτές από το 2011 αφορούν δεκάδες
εκατοµµύρι α ευρώ, αφού το 2010 ο συνολι κός
προϋπολογι σµός ήταν πάνω από 65 εκατοµ-
µύρι α ευρώ, ενώ το 2018 ξεπερνούν µόλι ς τα
33 εκατοµµύρι α. Χρήµατα που θα µπορούσαν
να λύσουν τεράστι α λαϊ κά προβλήµατα της
πόλης που χρονί ζουν και  δεν υλοποι ούνταν γι α
δεκαετί ες (αναβάθµι ση στόλου καθαρι ότητας,

πρόσληψη απαραί τητου µόνι µου προσωπι -
κού, αναβάθµι ση και  ανέγερση νέων αθλητι κών
και  πολι τι κών εγκαταστάσεων, παι δι κών
χαρών, κοι νόχρηστων χώρων κλπ). 

Αυτό που στρατηγι κά επι δι ώκεται  εί ναι  οι
πόροι  της τοπι κής δι οί κησης να έχουν ως
κύρι α πηγή τους την ανταποδοτι κότητα και  την
επι χει ρηµατι κότητα και  η κρατι κή χρηµα-
τοδότηση να έχει  “χαρακτήρα εξι σορρόπ-
ησης”. Η κρατι κή χρηµατοδότηση να συνεπι κο-
υρεί  την επι χει ρηµατι κότητα και  την φοροει -
σπρακτι κή δει νότητα των δήµων.

Με βάση το νοµοσχέδι ο οι  φορεί ς της τοπι -
κής δι οί κησης, ∆ήµοι  και  Περι φέρει ες, δηµο-
τι κές επι χει ρήσει ς, αναπτυξι ακές Α.Ε. κάθε
εί δους, δι αδηµοτι κά δί κτυα και  οι  σύνδεσµοι
τους εξοπλί ζονται  µε νέο θεσµι κό πλαί σι ο
ώστε να συνδράµουν, σε τοπι κό και  περι φερ-
ει ακό επί πεδο, πι ο αποφασι στι κά τι ς ανάγ-
κες κερδοφορί ας και  ανταγωνι στι κότητας του
κεφαλαί ου. Να έχουν πι ο ενεργό ρόλο στην
εξει δί κευση της αντι λαϊ κής πολι τι κής στην
Περι φέρει α, να κάνουν “πι ο ελκυστι κό” το
χώρο γι α την προσέλκυση κεφαλαί ων και
επενδύσεων. Παρά τι ς αντι ρρήσει ς των ΚΕ∆Ε
- ΕΝΠΕ ότι  “δεν τρέχει  ως θα έπρεπε” την
αποκέντρωση, η κυβέρνηση - µε σει ρά από
δι ατάξει ς και  δυο κεφάλαι α του Νοµοσχεδί ου
µε τί τλο «Ενί σχυση της επι χει ρηµατι κής δρά-
σης και  της οι κονοµι κής λει τουργί ας των ΟΤΑ»
και  «Νέα πεδί α αναπτυξι ακής δράσης στην
Τ.Α. και  τα Ν.Π. των ΟΤΑ” - ανοί γει  νέα πεδί α
γι α την άνθηση της επι χει ρηµατι κότητας και
την αποφασι στι κή συνδροµή της τοπι κής
δι οί κησης σε έργα και  υποδοµές που υπηρε-
τούν στρατηγι κούς σχεδι ασµούς µονοπω-
λι ακών οµί λων. Ζητήµατα όπως αυτά της απε-
λευθέρωσης της Ενέργει ας και  της προώθη-
σης των ΑΠΕ, µεταφορές, αγροτι κή παραγω-
γή, δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων, επι χει ρ-
ηµατι κή αξι οποί ηση φυσι κών πόρων και  δηµο-
τι κής γης από το τουρι στι κό και  άλλο κεφά-
λαι ο, η ληστρι κά µακρόχρονη παραχώρηση σε
επι χει ρηµατι κούς οµί λους της δηµοτι κής
ακί νητης περι ουσί ας και  των υποδοµών µε
συνοδεί α προκλητι κών φοροαπαλλαγών και
δι ευκολύνσεων, µπαί νουν σε προτεραι ότητα.

Νοµοθετούν µι α δήθεν αυτοτελή υπηρεσί α
µε την κύρι α αρµοδι ότητα σε δι ορι σµένο και
µε θητεί α ανώτερο κρατι κό υπάλληλο που
προέρχεται  από το Μητρώο στελεχών, κάτω
από τον έλεγχο του υπουργού Εσωτερι κών και
σει ρά από άλλα δι αχει ρι στι κά όργανα
ελέγχου και  δι αµεσολάβησης, που ανεξάρτ-
ητα από ετι κέτες και  και νοφανή ονόµατα που
τους δί νουν, στόχο έχουν την απρόσκοπτη υλο-
ποί ηση της γενι κής αντι λαϊ κής πολι τι κής και
πυρήνα της την ανάκαµψη της κερδοφορί ας του
κεφαλαί ου. Το δόγµα “έλεγχος νοµι µότητας
και  όχι  σκοπι µότητας” εί ναι  και νοφανές και
αναδει κνύεται  από σει ρά ρυθµί σει ς του
νοµοσχεδί ου που στόχο έχουν, όπως δι άσπαρ-
τα αναφέρεται , “τον έλεγχο συµµόρφωσης των
ΟΤΑ” και  τη “δι αρκή αναβάθµι ση της αποτελε-
σµατι κότητας της κρατι κής εποπτεί ας κλπ”
και  αφού η τοπι κή δι οί κηση εί ναι  µέρος του
αστι κού κράτους και  υπηρετεί  συντεταγµένα
την ι δί α πολι τι κή.

Εδώ εντάσσονται  και  οι  δι ατάξει ς γι α το
Οι κονοµι κό Παρατηρητήρι ο καθώς και  αυτές
γι α το “Λογαρι ασµό εξυγί ανσης των ΟΤΑ”.
Κύρι ο εδώ εί ναι  ότι  παραµένει  η δι άταξη που
έχει  περάσει  η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι
τυχόν προσφυγή των δήµων στο Λογαρι ασµό

επι τρέπεται  µόνο αφού πρώτα έχουν εξαντλή-
σει  τα περι θώρι α αναζήτησης τραπεζι κού
δανει σµού τους. Αν οι  τράπεζες δεν βρουν
επενδυτι κό ενδι αφέρον αναλαµβάνει  το υπο-
υργεί ο Εσωτερι κών να επι βάλλει  - σε προγρ-
αµµατι κή συµφωνί α µε τον εκάστοτε ∆ήµο - το
σχέδι ο, δηλαδή, συρρί κνωσης υπηρεσι ών,
επι πλέον φόρων, απολύσει ς, ι δι ωτι κοποι ή-
σει ς κλπ!  Συνεπώς, µεταξύ “Σκύλλας και
Χάρυβδης” ο δήµος και  γνωστά τα υποζύγι α
που θα πληρώσουν.

Παραµένει  το άρθρο που επι τρέπει  να
παυτούν αι ρετοί  και  όργανα “γι α σοβαρούς
λόγους δηµόσι ου συµφέροντος” και  µένει  το
ί δι ο ασαφές και  απει λητι κό γι α όποι ον “δεν
συνεµορφώθη προς τάς υποδεί ξει ς” του αστι -
κού κράτους και  του κεφαλαί ου, γι α όποι ον
κοί ταξε προς την µερι ά των λαϊ κών αναγκών
και  δι και ωµάτων.

Καµιά ανάπτυξη για το λαό δεν µπορεί
να εξασφαλιστεί σε τοπικό και περιφερικό
επίπεδο, αν η κεντρική πολιτική είναι στα
χέρια και στην εξουσία της αστικής τάξης

και των κοµµάτων της.

Απορρί πτουµε και  την παλι ά και  την νέα
εκδοχή των αντι δραστι κών µεταρρυθµί σεων
στην τοπι κή δι οί κηση. Οι  δι οι κητι κές αναδι αρ-
θρώσει ς που έγι ναν και  εξελί σσονται , ούτε
έφεραν ούτε θα φέρουν ανάπτυξη προς όφελος
του λαού. Καµί α φι λολαϊ κή τοπι κή ή περι φερ-
ει ακή πολι τι κή δεν µπορεί  να υπάρξει , όσο η
γενι κή πολι τι κή παραµένει  αντι λαϊ κή. Καµι ά
ανάπτυξη γι α το λαό δεν µπορεί  να εξασφαλι -
στεί  σε τοπι κό και  περι φερι κό επί πεδο, αν η
κεντρι κή πολι τι κή εί ναι  στα χέρι α και  στην
εξουσί α της αστι κής τάξης και  των κοµµάτων
της.

Με αυτές τι ς θέσει ς στεκόµαστε απέναντι
στι ς αντι δραστι κές αλλαγές και  µε αυτή την
θέση που αφορά τους εργαζόµενους, τα φτωχά
λαϊ κά στρώµατα που πλήττονται , επι δι ώκο-
υµε την οργάνωση της πάλης, τη δι εκδί κηση,
την εναντί ωση στην κυβέρνηση που προσθέτει
και  νέες αντι δραστι κές ανατροπές. 

Καλούµε το ∆ηµοτι κό Συµβούλι ο να αποφ-
ασί σει  µε  αφετηρί α τον αγώνα και  τι ς
αγωνί ες του λαού και  να µην υπάρξει  εγκλω-
βι σµός στη λογι κή γι α το πώς οι  δήµοι  θα
γί νουν πι ο λει τουργι κοί  και  αποτελεσµατι κοί ,
στην προώθηση µι ας βαθει άς αντι λαϊ κής
πολι τι κής. 

Να µην υπάρξει  αποπροσανατολι σµός σε
δήθεν ι δι αι τερότητες της τοπι κής δι οί κησης, σε
ι αχές περί  χάους και  ακυβερνησί ας δήµων
και  περι φερει ών κ.α. Κάτι  τέτοι ο συσκοτί ζει
τον ταξι κό χαρακτήρα των αλλαγών που προω-
θεί  και  η σηµερι νή κυβέρνηση, το ζήσαµε µε
άλλο τρόπο - εξί σου αποπροσανατολι στι κό -
και  στην φάση που ήρθε και  ψηφί στηκε ο
“Καλλι κράτης”. 

Ρί χνει  στάχτη στα µάτι α γι α τον αντι λαϊ κό
χαρακτήρα των αλλαγών που ξεκί νησαν πολλά
χρόνι α πρι ν την καπι ταλι στι κή κρί ση και
στόχο έχουν να προσαρµόσουν πι ο πι στά την
κρατι κή και  τοπι κή δι οί κηση στι ς ανάγκες της
καπι ταλι στι κής ανάπτυξης, πι ο εχθρι κά και
αδι άφορα απέναντι  στι ς λαϊ κές ανάγκες.»

Γραφεί ο Τύπου ∆ήµου Χαϊ δαρί ου

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Μεταξύ “Σκύλλας και Χάρυβδης” οι δήµοι 



Τρίτη 15 Μαΐου 2018 θριάσιο-9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργανώνει 
επίκαιρο φορολογικό σεµινάριο µε θέµα : 
*ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1

*ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3
*Ε2  , ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ – ΒΡΑΧ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (RBNB) 

*ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 
*ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΩ∆. 049-050 

Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι στελέχη της ∆ιεύθυνσης
Φορολογίας Εισοδήµατος  του Υπουργείου Οικονοµικών :

ΣΑΦΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
ΓΙΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ  16  ΜΑΙΟΥ
2018 και ώρα 16:30 στο Αµφιθέατρο του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ , Τραπεζούντος και ∆ιγενή
Ακρίτα , Ελευσίνα. ( “ ΚΤΙΡΙΟ  TUV” ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 – 2105549191 
FAX  : 2105580000 EMAIL : mouzacas@otenet.gr.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ενας στους 4 µη µισθωτούς δεν πλήρωσε 
εισφορές. Στο 65,5% η εισπραξιµότητα ΕΦΚΑ

Ε
ν ας στους τέσσερις µη µισθωτούς δεν  κατέβαλε εισφορές στον  ΕΦΚΑ εν ώ
έν α ποσοστό 22,1% έχ ει κάν ει µερική πληρωµή, όπως έδειξε η εκκαθάρ-
ιση των  εισφορών  του 2017.

Ειδικότερα, το 22,1% των  µη µισθωτών  επαγγελµατιών  και αγροτών  έχ ει κάν ει
µερικές καταβολές και το 25,6% δεν  έχ ει καταβάλει καθόλου εισφορές.  Πάν τως
σύµφων α µε το υπουργείο Εργασίας  «η εκκαθάριση των  εισφορών  του 2017 των
µη µισθωτών  από τον  ΕΦΚΑ και την  Η∆ΙΚΑ µε το ν έο σύστηµα υπολογισµού
καταρρίπτει το “αφήγηµα” ότι οι ν έες εισφορές, µε βάση το πραγµατικό εισόδηµα,
προκάλεσαν  εκτεταµέν η απόκρυψη εισοδηµάτων .

Καταρρίπτει, επίσης, και τους αν υπόστατους ισχ υρισµούς ότι το πλεόν ασµα
του ΕΦΚΑ προήλθε από την  επιβολή δήθεν  εξον τωτικών   εισφορών  στους
ελεύθερους επαγγελµατίες, στους  αυτοαπασχολούµεν ους και στους αγρότες. 

Η εκκαθάριση η οποία έγιν ε µε βάση το ν έο τρόπο υπολογισµού των  εισφο-
ρών , τις διαφορές των  εισοδηµάτων  µεταξύ των  ετών  2015 (όταν  δεν  ήταν  γν ω-
στός ο Ν. 4387/16) και 2016 (όταν  τέθηκε σε εφαρµογή ο Ν. 4387/16) καθώς και
τις εισφορές που έχ ουν  καταβληθεί έως και τους πρώτους µήν ες του 2018, κατέ-
δειξε ακριβώς τα αν τίθετα. 

Οπως προκύπτει από την  επεξεργασία των  στοιχ είων  και τα ειδοποιητήρια τα
οποία αν αρτήθηκαν  στην  ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για 1.155.354 µη µισθωτούς,
που έχ ουν  υποχ ρέωση ν α καταβάλλουν  εισφορές αποκλειστικά από εισοδήµα-
τα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, αν εξάρτητα αυτοαπασχ ολούµεν οι και αγρότες:

Η εισπραξιµότητα των  εισφορών  ως προς το εισπραχ θέν  ποσό, σε αν τίθεση
µε τα χ αµηλά ποσοστά που υπήρχ αν  µε το παλιό καθεστώς και δεν  υπερέβαι-
ν αν  το 53% κατά µέσο όρο, άγγιξε το 65,5% των  απαιτητών  εισφορών , δηλαδή
βελτιώθηκε η εισπραξιµότητα κατά 24%.

Το ποσοστό των  ασφαλισµέν ων  µε µερική ή πλήρη συµµόρφωση έφτασε στο
74,4%. Το 23,7% των  µη µισθωτών  δεν  έχ ει ούτε χ ρεωστικό ούτε πιστωτικό
υπόλοιπο. Το 28,6% έχ ει πιστωτικά εκκαθαριστικά. Το 22,1% έχ ει κάν ει µερικές
καταβολές και το 25,6% δεν  έχ ει καταβάλει καθόλου εισφορές.

ΣΣττοονν  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροοµµοο
ΜΜεεγγάάρρωωνν  οο  ΚΚυυρριιάάκκοοςς

ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς
Για να τονίσει την ανάγκη να µαθαίνουν 
από νωρίς τα παιδιά βασικόύς κανόνες 

οδήγησης και ασφάλειας

Σ
τον αυτοκινητόδροµο των Μεγάρων βρέθηκε το Σάββατο ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά του φονικού τροχαίου
στον Κηφισό µε τους δύο νεκρούς.

Ο κ. Μητσοτάκης στο µήνυµά του στο Instagram όπου ανέβα-
σε φωτογραφίες µε µικρούς οδηγούς καρτ, τονίζει ότι «έχει
καθοριστική σηµασία να µαθαίνουµε από παιδιά τους βασικούς
κανόνες οδήγησης και ασφάλειας».
Ο πρόεδρος της Ν∆ τόνισε, επίσης, ότι «κεντρική προτεραι-

ότητα να µειώσουµε τα ατυχήµατα στους ελληνικούς δρόµους.
Και αυτό θα γίνει και µέσα από την οδική εκπαίδευση στα σχο-
λεία που προβλέπει το σχέδιό µας για την ασφάλεια στους
δρόµους».
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 Συνεχίζεται από τη σελ. 2 

προστασίας του Παλαιού Οικισµού του ∆ήµου
Αχαρνών δηλαδή της περιοχής που περικλείεται
από τον δακτύλιο της οδού Αριστοτέλους, ώστε η
πόλη να αποκτήσει άµεσα δίκτυο σε ένα µεγάλο
µέρος τουλάχιστον του κεντρικού τοµέα της
πόλης, να περιοριστεί το πρόβληµα και να µην
υπάρξει εκ νέου κίνδυνος ανθρώπινες ζωές και
περιουσίες.

Για να προστατευθούν οι κατάντη περιοχές από
τις πληµµυρικές παροχές του κεντρικού Μενιδίου
που θα εκβάλλουν προς το ρέµα Εσχατιάς, 

απαιτούνται οι δεξαµενές ανάσχεσης λίγο πριν
την τελική εκβολή των συλλεκτήρων στο ρέµα.

Η χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης Μελέτης
δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου
Αχαρνών καθώς αποτελεί δωρεά της µη κερδοσ-
κοπικής εταιρείας πολιτισµού και κοινωφελούς
έργου "ΑΙΓΕΑΣ" του κ. Αθανασίου Μαρτίνου, η
οποία έχει γίνει αποδεκτή από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Αχαρνών µε την απόφαση
5/23-01-2018.

ΣΕΕΠΕ: Γιατί οι τιµές των καυσίµων µένουν στο0 ύψος τους

"Οι χαµηλές τιµές που πουλούν πρατήρια στην Αττική κινούνται σε µη νόµιµα επ ίπεδα"

«Οι τιµές τον  καυσίµων  αν εβαίν ουν
στις διεθν είς κρίσεις, αλλά όταν
υποχ ωρούν  δεν  πέφτουν  γρήγορα
στην  αν τλία γιατί κάποιοι προσπαθούν
ν α κερδίσουν  περισσότερα», αν έφερε
µιλών τας στο ραδιόφων ο του ΣΚΑΪ
100,3 ο πρόεδρος του Συν δέσµου
Εµπορίας Εταιρειών  Πετρελαιοειδών
Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), Βασίλης Σεραφειµάκ-
ης .
Ο κ. Σεραφειµάκης υποστήριξε για τις

χ αµηλές τιµές που πουλούν  πρατήρια
στην  Αττική ότι κιν ούν ται σε µη ν όµιµα
επίπεδα, γεγον ός που καταδεικν ύει την
Αττική ν α πουλάει φθην ά και την  υπό-
λοιπη χ ώρα ακριβά, δείχ ν ον τας µεγάλες
αποκλίσεις µεταξύ περιφέρειας και Αθή-
ν ας.

Επιστολή Σκουρλέτη στα κόµµατα για την
κατάτµηση της Β' Αθηνών και της Αττικής

Ο υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τα κόµµατα σε συνάντηση την Πέµπτη 17 Μαϊου
µε αντικείµενο την συζήτηση της πρότασης της κυβέρνησης για κατάτµηση 

των πολύ µεγάλων εκλογικών περιφερειών, ενώ έχει ήδη απορρίψει 
το αίτηµα της Ν∆ για σπάσιµο της Β' "πακέτο" µε ψήφο Ελλήνων που διαµένουν

στο εξωτερικό . Σε διακοµµατική συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση της πρό-
τασης για την κατάτµηση των πολύ µεγάλων εκλογικών περιφερειών, 

όπως η Αττική (πρώην «υπόλοιπο») και η Β' Αθηνών, καλεί τα 
κοινοβουλευτικά κόµµατα (πλην Χρυσής Αυγής), ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος
Σκουρλέτης. Η συνάντηση ορίστηκε για την προσεχή Πέµπτη 17 Μαΐου στις 13:00,

στο υπουργείο Εσωτερικών.
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Μ
ε νέα ταυτότητα, µε προσθήκη και τρίτης
ηµέρας αλλά και µε σηµαντικές ανα-
βαθµίσεις στο σχεδιασµό του ξεκίνησε η

αντίστροφη µέτρηση για το ράλι Ακρόπολις 2018
που θα διεξαχθεί στις 1-3 Ιουνίου στη χώρα µας
και θα αποτελέσει για άλλη µια φορά αφορµή για
να γραφτούν χρυσές σελίδες στο χώρο του µηχα-
νοκίνητου αθλητισµού.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος για τη διεξα-
γωγή του θα συµβάλλουν τα µέγιστα οι δήµοι
Θήβας, Μώλου - Αγ.Κωνσταντίνου, ∆ελφών,
Μακρακώµης και Αµφίκλειας - Ελάτεια. 

Ο πρόεδρος της ΟΜΑΕ και πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα, ∆ηµήτρης
Μιχελακάκης, εκφράζει την αισιοδοξία του ότι και
φέτος το ράλι θα στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία,
ενώ επεσήµανε την ανάγκη να τηρηθούν από
όλους οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Σύµφωνα µε τον αλυτάρχη των αγώνων, Νίκο
Μανώλη µετά την τελετή εκκίνησης στην Ακρό-
πολη στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 1 Ιου-
νίου το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας θα διεξαχθεί
(στις 15:26) η Υπερειδική ∆ιαδροµή στον Ιππό-
δροµο Μαρκοπούλου και το απόγευµα (17:29) η
Ειδική σε µια κλασσική και άκρως δηµοφιλή δια-
δροµή, στο πεδίο βολής της Θήβας.

Η δεύτερη µέρα (2/6) περιλαµβάνει έξι ειδικές
διαδροµές (3 επαναλαµβανόµενες) - Νέα Άµφισ-
σα, ∆ροσοχώρι, Παλαιοχώρι-Μενδενίτσα- και η
τρίτη µέρα άλλες δύο επαναλαµβανόµενες, τη
Γραµµένη και τη ∆ίβρη.

Ο τερµατισµός το αγώνα είναι προγραµµατι-
σµένος για τις 15:04 το ίδιο απόγευµα, στην
Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας.

«Ο θεσµός, πέρα από το αθλητικό του σκέλος,
είχε και τα αποτελέσµατα που προσδοκούσαµε τα
προηγούµενα δύο χρόνια: το άνοιγµα της Στερε-
άς Ελλάδας σε ό,τι υγιές µπορεί να µας πηγαίνει
µπροστά σε όλα τα επίπεδα. 

Το Ράλι Ακρόπολις ανήκει σε όλο τον κόσµο,
αλλά η καρδιά του πάντα θα χτυπά στην Στερεά
Ελλάδα και γι αυτό θα συνεχίσουµε να είµαστε
εµπράκτως δίπλα του», τόνισε κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου ο περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης για να
συµπληρώσει ο δήµαρχος Λαµίας, Νίκος Σταυρ-
ογιάννης: «Με µεγάλη χαρά και ενθουσιασµό,
καλωσορίζουµε για µία ακόµα φορά στη Λαµία το
ράλι και είµαστε περήφανοι που φιλοξενούµε για
τρίτη χρονιά αυτό το συναρπαστικό και παγκο-
σµίως γνωστό αθλητικό γεγονός».

ΡΡάάλλιι  ΑΑκκρρόόπποολλιιςς  22001188::
Έρχεται µε νέα ταυτότητα και προσθήκη τρίτης ηµέρας

48

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΤΤσσοούύχχττρρεεςς  έέκκαανναανν  
ήήδδηη  ττηηνν  εεµµφφάάννιισσήή  ττοουυςς  
σσττοονν  ΚΚοορριιννθθιιαακκόό  

Πρόβληµα µε τσούχτρες αντιµετωπίζουν και
φέτος οι κάτοικοι στον ανατολικό Κορινθιακό
Κόλπο.
Σύµφωνα µε ανάρτηση του περιφερειακού

συµβούλου και µέλους της Οικολογικής
κίνησης Πάτρας Γιώργου Κανελή που επ ι-
καλείται το patrastimes, οι τσούχτρες
εντοπ ίστηκαν στην π αραλιακή π εριοχή
πριν από την Ψάθα (ανατολικός Κορινθ-
ιακός Κόλπος).
Όπως ανέφερε, πρόκειται για «βρεφοκο-

µείο» του είδους π ου εντοπ ίστηκε σε
σπηλιά.
Οι τσούχτρες ανήκουν στο είδος pelagia

noctiluca.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Θέµα 5ο : Λήψη απόφασης για α) Την απο-
δοχή χρηµατοδότησης ποσού 176.500,00 ευρώ
από το Πρόγραµµα  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II», του Υπο-
υργείου Εσωτερικών, µε τίτλο πρόσκλησης
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και

β) Την κάλυψη µε ιδίους πόρους ή από άλλο
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της όποιας οικονοµι-
κής διαφοράς προκύψει πλέον των 176.500,00
€ µε τα οποία ο ∆ήµος χρηµατοδοτείται.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και
Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 6ο : Λήψη απόφασης για την αναγκαι-
ότητα εκτέλεσης και διενέργειας του διαγωνι-
σµού της προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ», µε Κ.Α. 30.7333.032,
και ποσό 1.020.000,00€, µε ανοικτή διαδικασία
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του
Ν.4412/2016.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και 
Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 7ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτι-
κού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του
έργου µε τίτλο: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 2017-2018».

Εισηγητής: Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολε-
οδοµίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 8ο : ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικ-
ηγόρου, µε σκοπό να παραστεί ενώπιον του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – 6ο Τµήµα
Μονοµελές- για την προσφυγή που άσκησε η
Ο.Σ.Ε. Α.Ε. κατά του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 9ο : ∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών
Καθαριότητας και  Φωτισµού, και  ∆ηµοτικού
Φόρου, για τον κ. Αϊβαλιώτη Χαράλαµπο, του
Στυλιανού, και επαναβεβαίωση στην εταιρεία
ΑΦΟΙ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ Ο.Ε. 

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 10ο : ∆ιαγραφή ανείσπρακτων ∆ηµο-
τικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού, και
∆ηµοτικού Φόρου της ∆ΕΗ Α.Ε., για τον κ. Βρετ-
τό Χαράλαµπο, του Γεωργίου, και επαναβεβαίω-
ση στην εταιρεία ∆. ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 11ο : Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων ορι-
στικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύµφ-
ωνα µε την υπ` αριθµ. 447/ΟΙΚ.ΥΠ./11-5-2018,
εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας.

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 12ο : Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης
Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

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

Θέµα 13ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Π
ολύ µεγαλύτερες διαστάσεις
από ό,τι είχ ε αρχ ικά υπο-
λογιστεί φαίν εται ότι έχ ει

αποκτήσει η υπόθεση της παρα-
κράτησης από τα ΕΛΤΑ των
χ ρηµάτων  καταν αλωτών  από
πληρωµές λογαριασµών  της ∆ΕΗ.

Σύµφων α µε πηγές των  εργαζο-
µέν ων  της ∆ΕΗ, η «τρύπα» που
έχ ει δηµιουργηθεί από τη µη από-
δοση των  χ ρηµάτων  πληρωµέν ων
λογαριασµών  από τα ΕΛΤΑ, είν αι
µεγαλύτερη από τις αρχ ικές εκτιµή-
σεις και αν αφορές, που έκαν αν
λόγο για παρακράτηση περίπου 20
εκατ. ευρώ, και φτάν ει τα 60 εκατ.
ευρώ.

Αυτό σηµαίν ει πρακτικά ότι η
παρακράτηση χ ρηµάτων  από λογα-
ριασµούς εξελίσσεται για µεγάλο
χ ρον ικό διάστηµα.

Άλλωστε για πρώτη φορά αν έκ-
υψε θέµα µη απόδοσης χ ρηµάτων
των  λογαριασµών  από τα ΕΛΤΑ
στη ∆ΕΗ, πέρυσι την  άν οιξη, κάτι
που αν έφερε και η ∆ΕΗ στην  αν α-
κοίν ωσή της την  περασµέν η εβδο-
µάδα, λέγον τας ότι «τον  τελευταίο
περίπου χ ρόν ο έχ ει αν ακύψει
πρόβληµα µε τις εξοφλήσεις των
λογαριασµών  πελατών  της ∆ΕΗ
µέσω ΕΛΤΑ λόγω αστοχ ιών  της
εταιρείας αυτής».

Η έκταση του προβλήµατος
άλλωστε, εξηγεί και την  αυστηρή
αν ακοίν ωση της ∆ΕΗ, η οποία
µέσω δύο επίσηµων  αν α-
κοιν ώσεων  κάλεσε τους πελάτες –
καταν αλωτές ν α µη συν εχ ίσουν
ν α χ ρησιµοποιούν  την  υπηρεσία
της ταχ υπληρωµής από τα ΕΛΤΑ
και ν α προτιµούν  την  πληρωµή µε
POS.

Αίσθηση εξάλλου προκαλεί η
αν αφορά της ∆ΕΗ ότι τα ΕΛΤΑ
είν αι εισπρακτικό ίδρυµα, βάσει
ν όµου και διαθέτον τας την  απαι-
τούµεν η άδεια, που σηµαίν ει ότι
εισπράττουν  αυτοδίκαια τους λογα-
ριασµούς και της ∆ΕΗ, όπως και
άλλων  φορέων , χ ωρίς ν α χ ρειάζε-

ται ειδική σύµβαση προς τούτο.
∆ηλαδή εµµέσως η ∆ΕΗ άφησε

ν α αιωρείται ζήτηµα και για άλλους
φορείς, για τους οποίους τα ΕΛΤΑ
εισπράττουν  λογαριασµούς.

Από την  πλευρά των  ΕΛΤΑ πάν -
τως, κάποιες πληροφορίες θέλουν
εν τός της εβδοµάδας ν α απελευθε-
ρών ον ται κάποια ποσά που αφορ-
ούν  σε οφειλές του ∆ηµοσίου,
καθώς έχ ουν  ξεκιν ήσει οι σχ ετικές
διαδικασίες από το εποπτεύον
υπουργείο ψηφιακής µεταρρύθµι-
σης.

Τα χ ρή-
µατα αυτά
που υπο-
λογίζον ται
σε
περίπου
15 εκατ.
ευρώ πρό-
κειται ν α
αξιοποιηθ-
ούν  για
την  κάλ-
υψη µέρους
του
αν οίγµατος
που έχ ει
προκύψει.

Την  ίδια στιγµή, σύµφων α µε
πληροφορίες εξετάζον ται µια σειρά
από κυρώσεις τουλάχ ιστον  από
την  πλευρά του ρυθµιστή της αγο-
ράς εν έργειας. Συγκεκριµέν α,
αρχ ίζει ν α κερδίζει έδαφος στην
ολοµέλεια της ΡΑΕ η άποψη ότι «η
ώρα των  συστάσεων  παρήλθε αν ε-
πιστρεπτί» και θα πρέπει ν α ξεκι-
ν ήσουν  άµεσα ακροάσεις και ν α
επιβληθούν  κυρώσεις στους
εµπλεκόµεν ους.

Υπεν θυµίζεται ότι την  περα-
σµέν η εβδοµάδα, η αν εξάρτητη
αρχ ή που εποπτεύει τη λειτουργία
της αγοράς εν έργειας, εξέδωσε αν α-
κοίν ωση, που περιλάµβαν ε 5
συστάσεις για άµεση αποκατάστα-
ση του προβλήµατος, χ ωρίς ν α
χ ρειάζεται ν α εµπλακούν  ή ν α

ταλαιπωρηθούν  καταν αλωτές.
Ωστόσο η ∆ΕΗ από την  πλευρά

της, απάν τησε ότι είν αι πρακτικά
αδύν ατο ν α λυθεί το θέµα για
εκείν ους τους πελάτες για τους
οποίους το σύστηµα ∆ΙΑΣ καθυ-
στερεί ν α παραδώσει τα αρχ εία
στη ∆ΕΗ, προφαν ώς λόγω καθυ-
στέρησης πληρωµής από τα ΕΛΤΑ
και εν  τω µεταξύ έχ ει εκδοθεί ν έος
λογαριασµός.

Να σηµειωθεί ότι µεταξύ των
κιν ήσεων  που εξετάζον ται από τη
ΡΑΕ, είν αι ν α υπάρξει παραποµπή

της υπόθεσης στην  Επιτροπή
Αν ταγων ισµού.

Εδώ το επίµαχ ο και κρίσιµο ζήτ-
ηµα είν αι εάν  η προσωριν ή δια-
κράτηση των  χ ρηµάτων  των  λογα-
ριασµών  διοχ ετεύτηκε στα ταµεία
για εν ίσχ υση ρευστότητας ή ακόµη
και εάν  επηρέασε τη διαµόρφωση
των  τιµολογίων  των  ΕΛΤΑ (αν  και
κάτι τέτοιο εκτιµάται ως µη πιθαν ό
εν δεχ όµεν ο).

Μέχ ρι στιγµής η εικόν α που
εκπέµπεται πάν τως είν αι ότι τα
χ ρήµατα που εισπράχ θηκαν  για
λογαριασµό της ∆ΕΗ, χ ρησιµοποι-
ήθηκαν  για ν α καλυφθούν  άµεσες
λειτουργικές αν άγκες των  ΕΛΤΑ,
λόγω των  σοβαρών  ταµειακών
δυσκολιών  που αν τιµετωπίζουν  τα
ταχ υδροµεία.

Έως 60 εκατ. ευρώ η «τρύπα»
στην υπόθεση ΕΛΤΑ – ∆ΕΗ

Συνελήφθη 53χρονος  συνταξιούχος για
τη  δολοφονία της άστεγης στο Σχιστό

Έ
ν ας 53χ ρον ος συν ταξιούχ ος, πρώην  δηµοτικός
υπάλληλος, συν ελήφθη από την  αστυν οµία για
την  αν θρωποκτον ία της 41χ ρον ης άστεγης,

που βρέθηκε σήµερα το απόγευµα µε µώλωπες και
χ τυπήµατα, έξω από τροχ όσπιτο στη βιοµηχαν ική
ζών η Σχ ιστού.

Ο 53χ ρον ος φέρεται ν α είχ ε συν άψει ερωτική
σχ έση µε την  άτυχ η κοπέλα, η οποία έπεσε θύµα
άγριου ξυλοδαρµού από τον  ίδιο. 
Σύµφων α µε πληροφορίες, ο συλληφθείς παραδέχ τηκε
στους αστυν οµικούς την  πράξη του, και µάλιστα υπέ-
δειξε ο ίδιος το σηµείο όπου βρισκόταν  το θύµα

Στους 55 οι νεκροί Παλαιστίνιοι
από ισραηλινά πυρά.

«Φταίει η Χαµάς»

Σ
ε τουλάχ ιστον  55 αν έρχ ον ται οι ν εκροί και σε
τουλάχ ιστον  2.700 οι τραυµατίες Παλαιστίν ιοι
από τον  ισραηλιν ό στρατό στις διαδηλώσεις δια-

µαρτυρίας σήµερα στην  Λωρίδα της Γάζας για τα
εγκαίν ια της πρεσβείας των  ΗΠΑ στην  Ιερουσαλήµ,
σύµφων α µε ν έο απολογισµό που έδωσαν  αξιωµα-
τούχ οι του παλαιστιν ιακού υπουργείου Υγείας.
Τουλάχ ιστον  έξι από τους ν εκρούς είν αι παιδιά κάτω
των  18 ετών , εκ των  οποίων  έν α κορίτσι.
Οι 1.360 τραυµατισµοί προήλθαν  από πυρά.
Πρόκειται για την  πλέον  αιµατηρή µέρα για τους
Παλαιστίν ιους έπειτα από τον  πόλεµο στην  Γάζα το
2014.
Η Χαµάς είν αι υπεύθυν η για τη βία που ξέσπασε στη
Γάζα πριν  από την  τελετή εγκαιν ίων  της αµερικαν ικής
πρεσβείας στην  Ιερουσαλήµ αν έφερε ο Λευκός Οίκος.
«Γν ωρίζουµε τις πληροφορίες σχ ετικά µε τη συν εχ ιζό-
µεν η βία στη Γάζα σήµερα» δήλωσε ο αν απληρωτής
εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Ρατζ Σαχ  κατά
την  τακτική εν ηµέρωση των  δηµοσιογράφων .
«Την  ευθύν η για αυτούς τους τραγικούς θαν άτους την
έχ ει ξεκάθαρα η Χαµάς» τόν ισε ο εκπρόσωπος
τύπου.
Είν αι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος προέβη σε
δηλώσεις σχ ετικά µε τις συγκρούσεις σήµερα, κατά τη
διάρκεια των  οποίων  σκοτώθηκαν  «οκτώ παιδιά κάτω
των  16 ετών », σύµφων α µε τον  Παλαιστίν ιο πρε-
σβευτή στον  ΟΗΕ.
«Η Χαµάς προκαλεί εσκεµµέν α και κυν ικά αυτήν  την
απάν τηση» υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου προ-
σθέτον τας ότι η Χαµάς είν αι «µια οργάν ωση που
εν επλάκη σε κυν ικές δραστηριότητες, οι οποίες οδήγ-
ησαν  σε αυτούς τους θαν άτους».
«Εδώ και εβδοµάδες η ισραηλιν ή κυβέρν ηση προ-
σπαθούσε ν α το διαχ ειριστεί αυτό χ ωρίς βία» επισή-
µαν ε επίσης, καταγγέλλον τας την  «προπαγάν δα» της
Χαµάς.



14-θριάσιο Tρίτη 15 Μαΐου 2018 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και θέση

στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

,κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπ-
υργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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

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

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  

σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυ--
λλιιέέρρηη  κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι

Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση
Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244  σσττρρέέµµµµαατταα

σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24
στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΑΛΙΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΑΣΚΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

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

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ .
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 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 Γυµνασίου-
Απόφοιτοι 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 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να 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

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

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

ΣΣυυννττααγγοογγρράάφφηησσηη  ΦΦααρρµµάάκκωωνν  ∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

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
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Ανακούφιση για χιλιάδες δανειολήπτες 
ΡΡύύθθµµιισσηη  κκααιι  σστταα  ««ππρράάσσιινναα»»  δδάάννεειιαα

Υ
πό των  φόβο των  “κόκκιν ων ” οι τράπεζες αρχ ίζουν  σιγά, σιγά τη ρύθµι-
ση και στα εν ήµερα δάν εια, στα δάν εια δηλαδή όσων  συν εχ ίζουν  ν α
πληρών ουν  καν ον ικά, έστω και µε µεγάλες δυσκολίες τις δόσεις τους. Οι

ρυθµίσεις µπορεί ν α συµπεριλάβουν  ακόµη και “κούρεµα” χ ρέους, ωστόσο στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτό που θα γίν εται θα είν αι µια µείωση της δόσης.

Το σχ έδιο των  τραπεζών  φαίν εται ότι περιλαµβάν ει κυρίως µειώσεις των  επι-
τοκίων  καθώς υπάρχ ουν  αυτή τη στιγµή στεγαστικά δάν εια µε επιτόκιο από 4%
ως 4,5% ή και 4,75%.

Έτσι µε τη µείωση του επιτοκίου οι δαν ειολήπτες θα έχ ουν  σηµαν τική ελάφρυ-
ν ση στο µην ιαίο ποσό που απαιτείται για την  πληρωµή του δαν είου τους. Ταυ-
τόχ ρον α οι τράπεζες είν αι έτοιµες ν α αυξήσουν  και τον  χ ρόν ο αποπληρωµής έτσι
ώστε ν α µειωθεί το ποσό της δόσης ακόµη περισσότερο.

Για περιπτώσεις εν ήµερων  δαν ειοληπτών  οι οποίοι αν τιµετωπίζουν  πρόβληµα
εξετάζεται και µια περίοδος “παγώµατος” του κεφαλαίου όπου θα πληρών ουν  µόν ο
τους τόκους.

Στη “φαρέτρα” των  τραπεζών  για ν α παραµείν ουν  εν ήµερα τα δάν εια υπάρχ ει
ακόµη και το κούρεµα, αλλά αυτές φαίν εται ότι θα είν αι λίγες περιπτώσεις.

Σχιστό: Βρέθηκε πτώµα 41χρονης

Ε
πί τόπου αστυν οµικοί και ιατροδικαστής – Η ν εκρή έφερε µώλωπες σε όλο
το σώµα Πτώµα γυν αίκας εν τοπίσθηκε πριν  λίγο στη Βιοµηχαν ική Ζών η
του Σχ ιστού. Αµέσως ειδοποιήθηκε η Αστυν οµία και ιατροδικαστής. Όπως

έχ ει γίν ει γν ωστό έως τώρα πρόκειται για άστεγη που ζούσε στην  περιοχ ή, ηλικίας
41 ετών . Σύµφων α µε τις πρώτες πληροφορίες έφερε χ τυπήµατα σε όλο της το
σώµα. Η σορός βρέθηκε έξω από έν α τροχ όσπιτο.

Π
ραγµατοποιήθηκαν  την  Κυριακή
13 Μαΐου 2018, οι εσωκοµµατικές
εκλογές της Νέας ∆ηµοκρατίας, για

εκλογή οργάν ων  από την  βάση σύµφω-
ν α µε το ν έο καν ον ισµό που ψηφίστηκε
από την  πολιτική επιτροπή του κόµµα-
τος.
Στην  Πειραιώς µιλούν  για αριθµό ρεκόρ
(155.000 µέλη), όχ ι µόν ον  για τα ελλην ι-
κά δεδοµέν α, αλλά και για µεγάλα ευρω-
παϊκά κόµµατα.
Απο αυτή τη διαδικασία εκλέγον ται 4.050
προσωπα σε θεσεις προέδρων  και
µελών  των  Νοµαρχ ιακών  και των  ∆ηµο-
τικών  Τοπικών  Οργαν ώσεων  (ΝΟ∆Ε και
∆ΗΜΤΟ).

Ο Γιάννης Λινάρ-
δος στη ΝΟ∆Ε
Πρόεδρος της
ΝΟ∆Ε ∆υτικής
Αττικής επανεξε-
λέγη (χωρίς
αντίπαλο) ο Γιάν-
νης Λινάρδος.

Μελη:

Β Λ Α Χ Ο Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΛΙΑ ΜΑΡΘΑ
Κ Α Ρ Α Β Α Σ Ι ΛΗ Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΜΑΥ ΡΟΕΙ∆ΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΚΑ – ΠΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ

Πρόεδρος στη ∆ΗΜ.ΤΟ. Ασπροπύργου η
Γεωργία Πηλιχού
Μέλη εκλέχθηκαν οι:

Καλλιερη Ελέν η
Καµπολης Γεώργιος
Λαζάρου Αν των ιος
Σερεπας ∆ηµήτριος
Παπασταθοπουλος Μιχ αηλ
Παππού- Τσιγκου Βασιλική
Τσιγκου Μαρθα
Παν τελας Αν τών ιος
Καραµπουλας Γεώργιος

Ξανά πρόεδρος στη ∆ΗΜ. ΤΟ. Ελευ-
σίνας ο Λεωνίδας Γεωργόπουλος
Πρόεδρος στη ∆ΗΜΤΟ Ν∆ Ελευσίν ας εκ
ν έου ο Λεων ίδας Γεωργόπουλος που
όπως φαίν εται χ αιρει της απόλυτης εµπι-
στοσυν ης των  ν εοδηµοκρατών  καθώς
επαν εξελέγη χ ωρίς αν τίπαλο.

Μέλη εκλέχθηκαν οι (αλφαβητικά):

ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΡ∆Η ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΜΠΟΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΘΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Μάνδρα: Πρόεδρος µε δεύτερη συνεχό-
µενη θητεία ο Κωνσταντίνος Ρόκας
Μέλη:

ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΙΚΗ-ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΜΑΛΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΙΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΡ∆ΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύν εδροι εξελέγησαν  οι κκ. Ρόκας Κων -
σταν τίν ος και Μίλιος Παν αγιώτης

Ξανά πρόεδρος της ∆ΗΜ. Τ.Ο. Νέας
∆ηµοκρατίας Μεγάρων ο Γιώργος Σακελ-
λαρίου
Στην  εκλογική διαδικασία που διεξήχ θη
στα Μέγαρα από τα 317 εγγεγραµµέν α
µέλη που διέθεταν  εν εργή κάρτα µέλους,
ψήφισαν  240.  Πρόεδρος της ∆ΗΜ. Τ.Ο.
Μεγάρων  – Νέας Περάµου επαν εξελέγη ο
Γιώργος Σακελλαρίου (ήταν  η µον αδική
υποψηφιότητα) λαµβάν ον τας 158 ψήφο-
υς.

Όσον αφορά τα µέλη της τοπικής επιτρο-
πής εκλέγονται οι παρακάτω:

Παν αγιώτης Νικηφόρος 106
Γιώργος Κάρκας 94
Μελέτης Κακαρίκος 60
Γιώργος Στρατούρης 59
∆ηµήτρης Φυλακτός 54
Λίτσα Παν αγιωτοπούλου 48
Ντιάν α Κοροβέση 46
Θαν άσης Μήτσος 42
∆έσποιν α Τσουρουφλή 11
Αξίζει ν α σηµειώσουµε πως οι τρείς
γυν αίκες εκλέγον ται λόγω της ποσόστω-
σης. 

Τα αποτελέσµατα των εσωκοµµατικών
εκλογών της Ν∆ στη ∆υτική Αττική


