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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τετάρτη 16 Μαΐου 2018   

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούν η Ευαγγελία Σ. 

Ρόδου 6 & Θριασίου, 2105576086

Ελευσίνα 

ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1- ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο  : 210-5558926

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186

2102474995

Αχαρν ές
Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,

Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά,
2102440400

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

- ∆άσος, 12462,2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια           

Η θερµοκρασία από 16 έως 28
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιεροµαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συν
αυτοίς, Αλεξάνδρου πατριάρχου Ιεροσολύµων

Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής είναι το νέο ίδρ-
υµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του οποίου τα
Τµήµατα οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλα-

δικών εξετάσεων (2018) θα έχουν τη δυνατότητα να επι-
λέξουν και εφόσον εισαχθούν σε αυτά να κάνουν τις
σπουδές τους.

Ο δικτυακός τόπος που θα υποστηρίζει το νέο ίδρυµα
βρίσκεται στη διεύθυνση: www.uniwa.gr. Οι υποψήφιοι
φοιτητές των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του µπορούν
να βρουν χρήσιµες πληροφορίες για αυτά.

Θυµίζουµε τα νέα Τµήµατα και σε ποια επιστηµονικά
πεδία εντάσσονται σύµφωνα µε την Υ.Α.
Φ.253/39391/Α5/8-3-2108:

Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και υπό
τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και υπό τον τίτλο
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟÏΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ &

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεχίζεται στη σελ. 10

Ελευσίνα: Βρέθηκε πιστόλι στο Ιρις, 
προανάκριση διενεργούν οι αρχές
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Λιµενικού, ενηµερώθηκε, µεσηµβρινές ώρες χθες, η Λιµενική

Αρχή Ελευσίνας, από το Κέντρο Άµεσης ∆ράσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., για ανεύρεση όπλου στο πάρκο Ίριδος στην
περιοχή Καλυµπάκι εντός Χερσαίας Ζώνης Λιµένα.

Άµεσα προσωπικό της οικείας Λιµενικής Αρχής µετέβησαν στην περιοχή, όπου τους παραδόθηκε πιστό-
λι, µε προχωρηµένη οξείδωση, αγνώστου διαµετρήµατος.

Από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το όπλο και πρό-
κειται να σταλεί στο εργαστήριο πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων της ∆.Ε.Ε. για περαιτέρω έλεγχο
– εξέταση.

O δικτυακός τόπος και τα τµήµατα του νέου
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής
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Την Κυριακή 13 Μαΐου µε πρωτοβουλία του
269Life Greece και τη συµµετοχή βίγκαν αντισπι-
σιστών διαδηλωτών ξεκίνησε µια σειρά δράσεων
διαµαρτυρίας ενάντια στη θανάτωση των ζώων.

Η Μαρίνα Περουλάκη εκ των διοργανωτών της
διαµαρτυρίας εξηγεί: «Έτσι βρεθήκαµε σε ένα
από τα τέσσερα επίσηµα σφαγεία της Αττικής, αυτό
του Ασπροπύργου. 

Στους χώρους σταυλισµού του σφαγείου
βρίσκονταν ήδη τουλάχιστον 20 µωρά αρνάκια και
50 πρόβατα. 

Τα ζώα αυτά είναι καταδικασµένα σε θάνατο και
µπορεί ακόµα και αυτή τη στιγµή που διαβάζεις το
κείµενο να τους κόβουν τον λαιµό. 

Η δολοφονία τους θεωρείται απόλυτα αποδεκτή
από την πλειοψηφία των ανθρώπων µε δικαιο-
λογία την αναγκαιότητα της κατανάλωσης της σάρ-
κας τους. Μια δικαιολογία που όµως δεν ευσταθ-
εί, καθώς οι άνθρωποι δεν έχουµε ανάγκη να
καταναλώνουµε τη σάρκα και  τις σωµατικές
εκκρίσεις των υπολοίπων ζώων προκειµένου να
ζήσουµε».

ΟΑΕ∆ κοινωφελής εργασία 2018:

ΠΠιιθθααννόότταατταα  εεννττόόςς  ττηηςς  
εεββδδοοµµάάδδααςς  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα
ττιιςς  θθέέσσεειιςς  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς

Ακόµη και εντός της εβδοµάδας αναµένεται να
ανοίξουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραµµα κοι-
νωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆ στη δασοπρο-
στασία, το οποίο αφορά 5.066 θέσεις 8µηνης
εργασίας.

Η απαραίτητη δηµόσια πρόσκληση από τον
ΟΑΕ∆ έχει ετοιµαστεί και αποµένει η έγκριση του
ΑΣΕΠ, ώστε να οριστικοποιηθεί το χρονικό διά-
στηµα υποβολής αιτήσεων.

Έκτακτη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Ελευσίνας        

Έ
κτακτη είναι η σηµερινή συνεδρίαση της
αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής Ελευ-
σίνας, η οποία θα  πραγµατοποιηθεί στις

8:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας,
προκειµένου  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρ-
ακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης το οποία
έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.

1. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Ταµειακής
Υπηρεσίας του ∆ήµου για υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφασης ανάλ-
ηψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την συµµετοχή
µιας υπαλλήλου της ∆/νσης Οικονοµικών του
∆ήµου Ελευσίνας στο σεµινάριο ( ηµερίδα) «
Φορολογικά θέµατα που αφορούν τους ΟΤΑ και
τα Νοµικά τους Πρόσωπα  καθώς και την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 90,00 €.

2. Ορισµός υπολόγου µε τρίµηνη απόδοση
για την δαπάνη των οδοιπορικών εξόδων, εξό-
δων διαµονής και των ηµερησίων αποζηµιώσεων
των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. ∆έσποινας
Οικονόµου, Βαρβάρας Ρεντούµη για την
µετακίνησή τους στο εξωτερικό και συγκεκριµένα
στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 22/5/2018 έως
24/5/2018.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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Για πρώτη φορά στο Χαϊδάρι η
πετυχ ηµέν η διοργάν ωση 3on3
Streetball. 

Το τουρν ουά 3 X 3 STREETBALL
διοργαν ών εται εδώ και πολλά χ ρό-
ν ια σε όλη την  Ελλάδα. 

Το τουρν ουά διοργαν ών ει ο
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ µε τον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ
Α Μ Ε Ι Β Ο Μ Ε Ν Ω Ν
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και µε την
συµµετοχ ή της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ
και της ΕΣΚΑ, στις 16 & 17 Ιουν ίου
στο Αθλητικό Κέν τρο Χαϊδαρίου

Για δηλώσεις συµµετοχ ής:
Συµπλήρωσε τη φόρµα συµµε-
τοχ ής στο site:
h t t p : / / www. p s a k . g r / f o r m a -
eggraf is-3on3.html

Οι µικροί και µεγάλοι αθλητές θα
έχ ουν  την  ευκαιρία ν α µιλήσουν
και ν α παίξουν  το αγαπηµέν ο τους
άθληµα µε τους παίκτες πρωταγω-
ν ιστές της Α1 αλλά και γν ωστούς
έλλην ες αθλητές που αγων ίζον ται
στην  Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Το σύν θηµα της εκδήλωσης µας
“ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΡΑΤΣΙΣΜΟ” παραµέν ει πιο επίκαι-
ρο από ποτέ. Η βία στους αγων ι-
στικούς χ ώρους είν αι άρρηκτα
δεµέν η µε την  εµπορευµατο-
ποίηση του αθλητισµού και την
εµπλοκή ισχ υρών  επιχ ειρηµατικών
συµφερόν των . 

Ως ∆ήµος Χαϊδαρίου θα εν τείν ο-
υµε τις προσπάθειες αν άπτυξης
του µαζικού λαϊκού αθλητισµού σε
όλες τις ηλικίες και µε τη συγκεκρι-
µέν η πρωτοβουλία θέλουµε ν α
προωθήσουµε τις αξίες της συλλογι-
κής προσπάθειας, του οµαδικού
πν εύµατος, της αγων ιστικότητας
και των  ισότιµων  ευκαιριών  στον
αθλητισµό και γεν ικότερα στη ζωή.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 & 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 8 πµ

Είν αι µια εκδήλωση που θα
πραγµατοποιηθεί σε 14 γήπεδα και
υπολογίζεται ότι θα συµµετέχ ουν
πάν ω από 1500 αθλητές από όλη
την  Αθήν α σε 12 ηλικιακές κατηγο-
ρίες, ξεκιν ών τας από τους γεν ν ηθ-

έν τες το 2010 έως και τους
παλαίµαχ ους 1975 +.

Παράλληλα, στα γήπεδα που θα
διεξαχ θούν  οι αγών ες θα συγκεν -
τρών ον ται καθ’ όλη τη διάρκεια
των  διήµερων  δραστηριοτήτων
τρόφιµα για το Χριστοδούλειο Ίδρ-
υµα.

Στην  εκδήλωση θα συµµετέχ ουν
εν εργά παρά πολλά αστέρια της
Εθν ικής Ελλάδος, παίκτες από την
Basketball league (Α1) και την  Α2
κατηγορία.

Για δηλώσεις συµµετοχ ής:
Συµπλήρωσε τη φόρµα συµµε-
τοχ ής στο site:
h t t p : / / www. p s a k . g r / f o r m a -
eggraf is-3on3.html

Αντισπισιστές και βίγκαν διαµαρτυρήθηκαν
έξω απο σφαγείο στον Ασπρόπυργο



ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Επιχορήγηση 4,9 εκατ. ευρώ σε δήµους 
από το πρόγραµµα «AKΣΙΑ»
Την επιχορήγηση

συνολικού ποσού
4.904.985,19 ευρώ σε
∆ήµους της χώρας
ενέκρινε ο υπουργός
Εσωτερικών, Πάνος
Σκουρλέτης.

Το ποσό αυτό
αφορά, αποκλειστικά
και µόνο την εξόφλ-
ηση υποχρεώσεών
τους που προέρχον-
ται από δικαστικές
αποφάσεις και διατα-
γές πληρωµής που
έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 22/2/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προ-
µήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, µε χρέωση του λογα-
ριασµού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθη-
κών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», εντός
του πλαισίου του Προγράµµατος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη
Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούµενοι ∆ήµοι και
οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριµένων υποχρ-
εώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθµ. 6558/8-03-2018 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.

4-θριάσιο Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 

Εγκρίθηκε η πληρωµή για το κοινωνικό 
εισόδηµα αλληλεγγύης Μαΐου
Η πληρωµή θα γίνει µεταξύ του διαστήµατος 25 έως 31 Μαίου.

Σ
ε 287.021 δικαιούχους θα πληρωθεί το κοινωνικό εισόδηµα
αλληλεγγύης για τον µήνα Μάιο 2018 σύµφωνα µε απόφαση που
εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης, συνολικού ποσού 63.077.250,94
ευρώ, για την πληρωµή µηνός Μαΐου σε 287.021 δικαιούχους του προ-
γράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης». Αυτό προβλέπει απόφ-
αση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη
«∆ιαύγεια».

Η πληρωµή θα γίνει µεταξύ του διαστήµατος 25 έως 31 Μαίου.
Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποιηθεί µε πίστωση εξ ηµισείας στο

λογαριασµό και στην προπληρωµένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις
που το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100
ευρώ ανά µήνα.

Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί, χωρίς κανέναν περιορισµό για οποιαδήποτε αγορά, συµπερι-
λαµβανοµένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, επισηµαίνει ότι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ πρέπει να απε-
υθύνονται στην τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται και µόνο σε αυτήν για
θέµατα που σχετίζονται µε τον τραπεζικό λογαριασµό τους ή την προπ-
ληρωµένη κάρτα αγορών.

Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΕΑ παραµένει
ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλουν
τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγµή.



Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 θριάσιο-5 

ΗΕλευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σας προσκαλεί να βιώσετε το χρόνο ως
εµπειρία στη Νύχτα της Βραδύτητας το Σάββατο 19 Μαΐου στο λόφο του Αγίου Νικολάου, Ελευ-
σίνα (goo.gl/mbcm3z) από τις 7 µ.µ. έως τα µεσάνυχτα.

Η Νύχτα της Bραδύτητας πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της Νύχτας των ιδεών που
διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για πέµπτη συνεχή χρονιά και θα λάβει χώρα στις

18 Μαΐου στην Αθήνα και στις 19 Μαΐου στην Ελευσίνα.
Μεταξύ άλλων, ο Jean-Jacques Lemêtre, συνεργάτης του Θεάτρου του Ήλιου της Ariane Mnouchkine,

πραγµατοποιεί στις 19 Μαΐου στην Ελευσίνα διάλεξη µε θέµα τον χρόνο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΙΟΥ 2018
Από τις 7 έως τις 9 µ.µ.: Συζητήσεις ανάµεσα στους Jean Jacques Lemêtre - Γιάννης Πρελορέντζος και

Barbara Glowczewski - Καλλιόπη Παπαγγελή, σε συντονισµό Σπύρου Τέγου
Από τις 9 έως τις 9.30 µ.µ.: Προβολή της µικρού µήκους ταινίας Anticipation του Eric Stephany
Από τις 10 έως τις 11 µ.µ.: Συναυλία των µουσικών Abaji και Γεωργία Καρύδη στο πλαίσιο του

Résidence 111
Από τις 11 έως τις 11.30 µ.µ.: ῥεῖ START της Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Στη Βουλή η κατάργηση 
του Α16 στην Ελευσίνα

ΟΒουλευτής Ν∆ Περιφέρειας Αττικής Θαν άσης
Μπούρας κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς
τον  Υπουργό Υποδοµών  και Μεταφορών  κ.

Χρήστο Σπίρτζη µε αφορµή τη διακοπή της λεωφορει-
ακής γραµµής του ΟΑΣΑ Α16

Η κατατεθείσα ερώτηση έχ ει ως εξής:
«Οι κάτοικοι αλλά και οι χ ιλιάδες εργαζόµεν οι της

Ελευσίν ας αν αστατώθηκαν , όταν  πληροφορήθηκαν
πριν  από λίγες µέρες για την  άµεση διακοπή της λεω-
φορειακής γραµµής Α16 που συν δέει την  Ελευσίν α µε
το κέν τρο της Αθήν ας, συγκεκριµέν α την  πλατεία
Κουµουν δούρου.

Η γραµµή αυτή εξυπηρετεί καθηµεριν ά χ ιλιάδες
πολίτες της ∆υτικής Αττικής. Με τη διακοπή αυτή, η
οποία έγιν ε χ ωρίς κάποια προηγούµεν η διαβούλευση
µε τους φορείς της περιοχ ής, δυσχ εραίν ει τις µετακι-
ν ήσεις των  πολιτών , καθώς τώρα αν αγκάζον ται ν α
κάν ουν  αλλεπάλληλες µετεπιβιβάσεις είτε µε το µετρό,
είτε µε τον  προαστιακό, είτε µε άλλες λεωφορειακές
γραµµές.

Εδώ και καιρό η ευρύτερη περιοχ ή του Θριασίου
Πεδίου θα έπρεπε ν α εξυπηρετείται µε περισσότερα
και πιο συχ ν ά δροµολόγια τόσο σε τοπικό επίπεδο
όσο και προς την  Αθήν α, λόγω της αν άπτυξης της
βιοµηχ αν ικής και εµπορικής ζών ης των  χ ιλιάδων  εργα-
ζοµέν ων . Αν τ’ αυτού οι συν θήκες σύν δεσης του
Θριασίου µε την  υπόλοιπη Αττική είν αι τραγικές, παρ-
όλο που στην  περιοχ ή λειτουργεί έν α από τα µεγάλα
ν οσοκοµεία της Αττικής, το «Θριάσιο Νοσοκοµείο», το
οποίο καθηµεριν ά επισκέπτον ται εκατον τάδες συγγε-
ν είς ασθεν ών .

Η Ελευσίν α αποτελεί έν αν  από τους σηµαν τικότερο-
υς και παγκοσµίως γν ωστούς πολιτιστικούς θησαυρούς
της Ελλάδας. Μεµον ωµέν οι τουρίστες την  επισκέ-
πτον ται καθηµεριν ά και διαχ ρον ικά µε όλους τους
τουριστικούς οδηγούς ν α αν αφέρουν  τη λεωφορειακή
γραµµή Α16 ως γραµµή σύν δεσης του κέν τρου της
Αθήν ας µε την  Ελευσίν α. Ας µην  ξεχ ν άµε άλλωστε ότι
κάθε χ ρόν ο οι εκδηλώσεις των  «Ελευσίν ιων
Μυστηρίων » γίν εται πόλος έλξης για πάρα πολύ κόσµο
από την  Αθήν α. Εν  µέσω, µάλιστα, της προετοιµασίας
της πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
2021, είν αι πιο επιτακτική αν άγκη η λειτουργία της εν
λόγω γραµµής µε συχ ν ότερα δροµολόγια. Οι τουρίστες
θα αδυν ατούν  ν α επισκέπτον ται την  περιοχ ή µε
δηµόσια µέσα, για ν α θαυµάσουν  την  πολιτιστική
κληρον οµιά της και ν α απολαύσουν  τις εκδηλώσεις
που θα διεξάγον ται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021,
αλλά και τις προηγούµεν ες χ ρον ιές.

Εν  όψει όλων  αυτών  συν εδρίασε στις 8 Μαΐου το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ελευσίν ας µε την  παρ-
ουσία της Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής,
του Εργατικού Κέν τρου Ελευσίν ας-∆υτικής Αττικής και
της «Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης και κατέληξε σε οµόφων η απόφαση για την
επαν αλειτουργία της γραµµής Α16. Επισυν άπτεται το
σχ ετικό ψήφισµα.

Μετά από τα παραπάν ω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Θα προβείτε άµεσα στην  επαν αλειτουργία της λεωφ-

ορειακής γραµµής Α16;
Θα αυξήσετε τις δυν ατότητες σύν δεσης της Ελευ-

σίν ας µε την  Αθήν α µε συχ ν ότερα δροµολόγια των
ΜΜΜ µε βάση όλα όσα προαν αφέρθηκαν  ως επιχ ει-
ρήµατα;»

Η παραπάν ω επίκαιρη ερώτηση θα συζητηθεί άµεσα
στα πλαίσια του κοιν οβουλευτικού ελέγχ ου.

Με µεγάλη επι τυχί α και
απήχηση στο κοι νό της πόλης,
ξεκί νησε ο Μήνας Λαογραφί ας

,την Κυρι ακή 13 Μαΐ ου 2018, στην κεντρ-
ι κή Πλατεί α. Τρει ς Σύλλογοι , ο Σύλλο-
γος Χι ωτών, ο Σύλλογος Πελοποννησί ων
και  ∆ωδεκανησί ων ανταποκρί θηκαν στο
κάλεσµα, µε στόχο το συναπάντηµα των
Συλλόγων και  µετέδωσαν κέφι  και  χαρά
σε όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλω-
ση.

Χορός, µουσι κή και  αφηγήσει ς
συνέθεσαν ένα ευχάρι στο πρόγραµµα
µε τί τλο «Γκλί τσα, Μαστί χα και  Λαλι ά».

Με την παρουσί α τους, τί µησαν  την
εκδήλωση, ο ∆ήµαρχος, Αντι δήµαρχοι ,
∆ηµοτι κοί  Σύµβουλοι , Πρόεδροι  και
µέλη Συλλόγων και  µεγάλος αρι θµός
∆ηµοτών. 

Βιώστε το χρόνο ως εµπειρία στη Νύχτα της Βραδύτητας 
το Σάββατο 19 Μαΐου στο λόφο του Αγίου Νικολάου, Ελευσίνα 
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ΑΑΑΑσφυκτικά, από άτοµα κάθε
ηλικίας γέµισε η αίθουσα του
1ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Ζεφ-

υρίου στις 12 και 13 Μαΐου, οπότε και η
Εφηβική Θεατρική Σκην ή Ζεφυρίου αν έ-
βασε τον  «Μικρό Πρίγκιπα» του Αν το-
υάν  Ντε Σαιν τ Εξυπερύ  σε σκην οθεσία
Στέλλας Νικολοθαν άση. 

Μία ή µάλλον  δύο παραστάσεις (υπήρ-
ξε διπλή διαν οµή ρόλων ) όν ειρο, όπου
περίσσεψε το ταλέν το των  παιδιών  αλλά
και η αρτιότητα από κάθε άποψη!
Σκην ικά, ρούχ α και φωτισµός απέριττα
και συν άµα ευρηµατικά! 

Και τι ν α πει καν είς για τους αυτοσχ ε-
διασµούς και τα λόγια που βγήκαν  αβία-
στα µέσα από τις ερµην είες των  παιδιών
ίσως γιατί ο «Μικρός Πρίγκιπας» του
Εξυπερύ  και τα µην ύµατα του,  είν αι
επίκαιρα όσο ποτέ! 

Μαζί µε τα 8 πράγµατα που µας έµαθε
ο Μικρός Πρίγκιπας και αξίζει ν α τα αν α-
φέρουµε, έν α µεγάλο µπράβο στη Στέλλα
Νικολοθαν άση σε όλους τους συν τελε-
στές της παράστασης  αλλά κυρίως στα 

παιδιά που δικαίωσαν  τους κόπους
της και τη συν ολική πολιτιστική προ-
σπάθεια που γίν εται µέσα από τον  Πολι-
τιστικό και Αθλητικό Οργαν ισµό του
∆ήµου Φυλής η «Πάρν ηθα». 

Θερµά συγχ αρητήρια εξάλλου αν ή-
κουν  και στο Fun Club της Στέλλας και
των  ηθοποιών  της που τους ακολουθ-
ούν  παν τού και πάν τα, δηµιουργών τας
το αδιαχ ώρητο όπου εµφαν ίζον ται και
κυρίως στην  αίθουσα του 1ου ∆ηµοτικού
Σχ ολείου Ζεφυρίου που διαχ ρον ικά
αποτελεί τη φιλόξεν η στέγη τους για
πρόβες και παραστάσεις. 

Πάν τα κον τά στη ΘΟΖ βρίσκεται και ο
camera man Νίκος Χριστοδουλής στον
οποίο οφείλον ται τα εξαίσια trailer, οι
ευφάν ταστες βιν τεοσκοπήσεις αλλά και
οι φωτισµοί των  παραστάσεων .  

Το ευχ άριστο είν αι πως ο «Μικρός
Πρίγκιπας» ήταν  µόν ο η αρχ ή καθώς
όπως εν ηµέρωσε το θεατρόφιλο κοιν ό
του ∆ήµου Φυλής η Στέλλα Νικολοθαν ά-
ση , έπεται και συν έχ ειαL

Στις 26 και 27 Μαΐου το «Ποιος σκό

τωσε τον  Ουίλιαµ;» από τη θεατρική
Οµάδα Εν ηλίκων  Ζεφυρίου, εν ώ το Σαβ-
βατοκύριακο 2 και 3 Ιουν ίου τη σκυτάλη
στη σκην ή θα πάρει η Παιδική θεατρική
Σκην ή Ζεφυρίου. Θα ‘χ ουµε ν α λέµε
λοιπόν ! 

Για συν εχ ή εν ηµέρωση σχ ετικά µε τη
δράση της ΘΟΖ µπορείτε ν α επισκέπτε-
στε και την  εν ηµερωτική ιστοσελίδα 

«Θεατρόφυλος» στην  εξής διεύθυν ση
http://theatrof y los.blogspot.gr/

Κι επειδή δεν  το ξεχ άσαµε ιδού τα 8
πράγµατα που µας έµαθε ο «Μικρός
Πρίγκιπας» για τη ζωήL

Αν  υπάρχ ει έν α βιβλίο που έχ ει αγαπ-
ηθεί φοβερά από µικρούς και µεγάλους,
αυτό είν αι ο ‘Μικρός Πρίγκιπας’ του
Antoine de Saint-Exupéry , το γεγον ός
µάλιστα ότι έχ ει µεταφραστεί σε 300
γλώσσες (!) αποδεικν ύει πόσο πολύ έχ ει
επηρεάσει τον  κόσµο.

Ο φαν ταστικός αυτός Πρίγκιπας ήταν ,
είν αι και θα είν αι, το µικρό παιδί που
κρύβουµε όλοι µέσα µας· αυτό που κάν ει
τις πιο σωστές ερωτήσεις, βλέπει τον  

κόσµο µε τελείως διαφορετικό τρόπο
και δεν  φοβάται ν α πει στους εν ήλικες
σκληρές αλήθειες.

#1 Να µην  σκοτών εις τη φαν τασία
σου 

#2 Να µην  καταπιέζεις τα συν αισθή-
µατά σου

#3 Να µην  κρίν εις τους άλλους πριν
από σέν α 

#4 Να µην  παίρν εις πολύ σοβαρά τον
εαυτό σου 

#5 Να µην  ξεχ ν άς ν α απολαµβάν εις
τη ζωή 

#6 Να µην  φοβάσαι το διαφορετικό
γιατί µπορεί ν α σε µάθει κάτι 

#7 Να εκτιµάς όσα έχ εις στη ζωή
#8 Καµιά φορά πρέπει ν α αφήν εις

ελεύθερους ν α φύγουν  αυτούς που αγα-
πάς

Το καλύτερο το αφήσαµε για το τέλοςL
Καλώς εχ όν των  το πραγµάτων  ο «Μικρ-
ός Πρίγκιπας»  της Εφηβικής Σκην ής
Ζεφυρίου θα αν έβει ξαν ά επί σκην ής
τον  ερχ όµεν ο Σεπτέµβρη. 
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ΜΕΓΑΡΑ: 
Την Κυριακή το 30ο 
Χορωδιακό Φεστιβάλ

«Μια µουσική βόλτα φορών τας τ’
άσπρα µας,από την  Κέρκυρα µέχ ρι
τα Κύθηρα µε λίγο κρασί και λίγη
θάλασσα ν α βρούµε το δικό µας λιµά-
ν ι όπου ο καηµός θα γίν ει ευτυχ ία µε
καπετάν ιο τον  Γιώργο Κατσαρό!»

Την  Κυριακή 20 Μαΐου 2018 διορ-
γαν ών εται το 30ο Χορωδιακό Φεστι-
βάλ στο Κέν τρο Πολιτισµού του
∆ήµου Μεγαρέων  (πρώην  κιν ηµα-
τοθέατρο Γαλαξίας).

Ίλιον: Εγγραφές στα θερινά τµήµατα προετοιµασίας 
µαθητών Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ξεκιν ούν  οι εγγραφές για τα θεριν ά τµήµατα προετοι-
µασίας µαθητών  Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου στο Κοιν ων ικό
Φρον τιστήριο του ∆ήµου Ιλίου

Με θεριν ά τµήµατα προετοιµασίας µαθητών  Α΄, Β΄ και
Γ΄ Λυκείου συν εχ ίζεται η λειτουργία του Κοιν ων ικού
Φρον τιστηρίου του ∆ήµου Ιλίου και καλείται κάθε εν δια-
φερόµεν ος κηδεµόν ας ν α υποβάλει σχ ετική αίτηση έως
και 11.06.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και εγγραφές, µπορείτε ν α απευθύν εστε στην
Κοιν ων ική Υπηρεσία του ∆ήµου Ιλίου και συγκεκριµέν α στο Κέν τρο Κοιν ότητας
(Νέστορος 101, 1ος όροφος), από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00, στα
τηλέφων α 213 2030018 & 213 2030027 και στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
f av ramopoulou@ilion.gr.

ΜΜεε    FFuunn  CClluubb  oo  ««ΜΜιικκρρόόςς  ΠΠρρίίγγκκιιππααςς»»  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Πραγµατοποιήθηκε και φέτος ο 
καθαρισµός κυνηγότοπων, στην  
ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας 

Με το κέφι για προσφορά να περισσεύει από τα
µέλη µας και ενθουσιασµό για τη δράση από
τους µικρούς µας φίλους, πραγµατοποιήσαµε

και φέτος τη Κυριακή 13 Μαΐου καθαρισµό κυνηγότο-
πων, στην  ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας από κάλ-
υκες και ότι άλλου είδους απορρίµµατα αφήνουµε και
εµείς οι κυνηγοί αλλά και πολλοί «φυσιολάτρες επισκέ-
πτες του βουνού».

Ο καθαρισµός έλαβε χώρα σε δύο διαφορετικές περ-
ιοχές στα σύνορα των νοµών Αττικής και Βοιωτίας και
συγκεκριµένα στη τοποθεσία «Κρύο Πηγάδι» Φυλής.

Ο όγκος των απορριµµάτων που συλλέχθηκαν ήταν
αρκετός και ουσιώδης πέρα του συµβολικού χαρακτήρα
της προώθησης για την αγάπη στη φύση και την προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Με το πέρας της δράσης ακολούθησε εκλεκτό κέρα-
σµα στη Πηγή Φυλής, αφήνοντας ικανοποιηµένους
τους συµµετέχοντες και δίνοντας ραντεβού για του
χρόνου µε ακόµη περισσότερες συµµετοχές ευαισθητο-
ποιηµένων κυνηγών και όχι µόνο.

Εκ µέρους του ∆.Σ. ένα µεγάλο ευχαριστώ στους
κυνηγούς και στους µικρούς µας φίλους. Στον Σύνδε-
σµο Προστασίας Πάρνηθας και στον εκπρόσωπο της
Οµοσπονδιακής Θηροφυλακής µας Βαγγέλη Ρωµανό.

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

Πρώτη συνάντηση της Εθνικής Οµάδας Εργασίας 
της Στρατηγικής ∆ράσης Europe Goes Local 
Αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγάλεω

Η
Γεν ική Γραµµατεία Νέας Γεν ιάς και ∆ιά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευν ας και Θρη-
σκευµάτων  και η  Εθν ική Μον άδα Συν τον ισµού Erasmus+ για τον  τοµέα της Νεολαίας έχ ουν  την
ευθύν η για την  υλοποίηση στην  Ελλάδα της Στρατηγικής Συν εργασία Europe Goes Local, supporting

y outh work at the municipal lev el. Η Στρατηγική Συν εργασία έχ ει σαν  στόχο ν α φέρει κον τά δήµους και φορ-
είς, άτοµα που δραστηριοποιούν ται στην  αν άπτυξη πολιτικών  για τους ν έους σε τοπικό επίπεδο, ν α κατα-

γράψει καλές πρακτικές, ν α δώσει τη δυν ατότητα συν εργασίας µε άλλες ευρωπαϊκές χ ώρες και ν α υποστηρίξει σε τοπικό επίπεδο τη δηµιουργία µιας τοπικής ατζέν τας για
τους ν έους.

Η Στρατηγική Συν εργασία Europe Goes Local θα αν απτυχ θεί µέχ ρι το ∆εκέµβριο του 2019 και θα αποτελεί έν α από τα εργαλεία συν εχ ούς διαβούλευσης µε τους φορ-
είς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους φορείς, οργαν ώσεις και πρωτοβουλίες ν έων  αλλά και τους εργαζόµεν ους του χ ώρου της ν εότητας (y outh workers).

Την  Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, στην  αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγάλεω θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη συν άν τηση της Ελλην ικής Εθν ικής Οµά-
δας Εργασίας της ∆ράσης “Europe Goes Local” µε τη συµµετοχ ή ∆ηµάρχων  και εκπροσώπων  από 20 δήµους της χ ώρας, της ΕΕΤΑΑ καθώς και ειδικούς πάν ω στα θέµα-
τα της ν εότητας. Στόχ ος η αν αλυτική συζήτηση και ο σχ ολιασµός του αρχ ικού κειµέν ου εργασίας για τον  καθορισµό του Ευρωπαϊκού Χάρτη για το Youth Work σε τοπικό
επίπεδο. Επισυν άπτουµε το πρόγραµµα της συν άν τησης για την  εν ηµέρωση σας.

Πρόγραµµα εργασιών
18 Μαΐου 2018 

09.30-10.00  Εγγραφές 

10.00-10.15  Χαι ρετι σµός Γενι κού
Γραµµατέα Νέας Γενι άς και  ∆ι α
Βί ου Μάθησης
Παυσανί α  Παπαγεωργί ου 

10.15-10.45  Παρουσί αση Στρατηγι -
κής Συνεργασί ας Europe Goes
Local, Εύη Κουτσοσπύρου
Συντονί στρι α της ΕΘνι κής Μονάδας
Συντονι σµού Erasmus+ γι α τον
τοµέα της  Νεολαί ας
10.45-11.00  Εθνι κή Οµάδα
Εργασί ας / Συγκρότηση, γνωρι µί α
και  ρόλος

11.00-11.30  ∆ι άλει µµα γι α καφέ

11.30-12.00  Παρουσί αση του Ευρ-
ωπαϊ κού Χάρτη γι α το Youth Work
σε Τοπι κό Επί πεδο,
Μπάµπης Παπαϊ ωάννου, Προϊ -
στάµενος του Τµήµατος Β- Παρα-
κολούθησης Περι φερει ακών ∆ρά-
σεων της Γενι κής Γραµµατεί ας

Νέας Γενι άς και  ∆ι α Βί ου
Μάθησης.

12.00-13.00  Ερωτήσει ς - Συζήτηση
- Προγραµµατι σµός επόµενων
δράσεων

13.00-14.00  ∆ι άλει µµα γι α σύντοµο
γεύµα

14.00-15.30  Οµάδες εργασί ας γι α
τη δι αβούλευση / ανατροφοδότηση
του Ευρωπαϊ κού Χάρτη  γι α το
Youth Work σε Τοπι κό Επί πεδο

15.30-16.00  Παρουσί αση αποτελε-
σµάτων, αξι ολόγηση της συνάν-
τησης εργασί ας / Κλεί σι µο
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Τ
α Κέντρα Κοι νότητας ενηµερώνουν
ότι  ξεκι νά το τρί το δεκαήµερο του
Μαϊ ου η υποβολή αι τήσεων γι α την

καταβολή της Β’ ∆όσης του επι δόµατος παι -
δι ού απο τον ΟΠΕΚΑ (Α21). Ταυτόχρονα,
όπως επι σηµαί νει  ο ΟΠΕΚΑ, θα έχει  ολοκ-
ληρωθεί  τεχνι κά η νέα πλατφόρµα γι α την
αί τηση Α21 , η οποί α θα απαλλάσσει τους
ενδι αφερόµενους από κάθε γραφει οκρατι κή
δι αδι κασί α και  προσκόµι ση δι και ολογ-
ητι κών.Όσον αφορά στην καταβολή της
δεύτερης δόσης του επι δόµατος παι δι ού
στους δι και ούχους που θα υποβάλλουν
αί τηση έως τι ς 20 Ιουνί ου, θα γί νει  από τι ς 25
έως τι ς 27 Ιουνί ου, ενώ προγραµµατί στηκε
ήδη και  η καταβολή της τρί της δόσης γι α το
τελευταί ο δεκαήµερο του Ιουλί ου.

Στι ς Β΄ και  Γ΄ δόσει ς θα συµπερι λαµβά-
νονται  και  όλες οι  αναδροµι κές οφει λές από
την αρχή του έτους του νέου επι δόµατος παι -
δι ού, οι  τυχόν αναγκαί οι  συµψηφι σµοί ,
καθώς και  αναδροµι κές οφει λές εκκρεµοτή-
των προηγούµενων ετών, που θα έχουν ορι -
στι κοποι ηθεί  και  ελεγχθεί .

Με καθυστέρηση ενός µήνα θα γίνει η
πληρωµή για την Β δόση στο επίδοµα
παιδιού (πρώην επίδοµα τέκνων του
ΟΓΑ) και ο λόγος είναι ότι δεν άνοιξε
ακόµα το Α21 στο Taxisnet για φέτος

Στα τέλη Ιουνί ου, θα καταβληθεί  η δεύτερη
δόση έτους 2018 του επι δόµατος παι δι ού
(πρώην επί δοµα τέκνων του ΟΓΑ). Συγκεκρ-
ι µένα, η δι οί κηση του Οργανι σµού Προνοι -
ακών Επι δοµάτων και  Κοι νωνι κής Αλληλεγ-
γύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοί νωσε προς τους δι και -
ούχους του νέου επι δόµατος παι δι ού ότι  η
πληρωµή της Β΄ δόσης 2018 θα πραγµατο-
ποι ηθεί  στα τέλη Ιουνί ου, δηλαδή στι ς 25-27
Ιουνί ου και , µάλι στα, σε όλους όσοι  θα έχουν
υποβάλει  την αί τηση του νέου Α21 έως και
την 20η Ιουνί ου 2018 και  θα δι και ούνται  το
επί δοµα, βάσει  των εξαρτώµενων τέκνων

και  του ει σοδήµατος που εί χαν το 2017,
σύµφωνα µε την εφετι νή φορολογι κή δήλωση.

Η νέα ηλεκτρονι κή δι αδι κασί α των αι τή-
σεων Α21 θα ξεκι νήσει  το τρί το δεκαήµερο
του Μαΐ ου. Σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΑ, η
µετακί νηση της ηµεροµηνί ας πληρωµής
κατά έναν µήνα κρί θηκε αναγκαί α, ώστε να
δοθεί  στους δι και ούχους επαρκής χρόνος
υποβολής της φορολογι κής δήλωσης (έντυπο
Ε1) γι α τα ει σοδήµατα του 2017 και , ακο-
λούθως, της απαραί τητης νέας αί τησης Α21
γι α το 2018, δεδοµένου ότι , λόγω της πρόσφ-
ατης εκκί νησης υποβολής φορολογι κών
δηλώσεων, εί ναι  ι δι αί τερα µι κρός ο
αρι θµός, αλλά και  ο ρυθµός αύξησης του
όγκου των φορολογι κών δηλώσεων που έχουν
υποβληθεί , µέχρι  σήµερα.

Ταυτόχρονα, όπως επι σηµαί νει  ο
ΟΠΕΚΑ, θα έχει  ολοκληρωθεί  τεχνι κά η νέα
πλατφόρµα γι α την αί τηση Α21, που θα προ-
σφέρει  σηµαντι κά καλύτερη εξυπηρέτηση
των δι και ούχων, δεδοµένου ότι  θα τους
απαλλάσσει  από κάθε γραφει οκρατι κή
δι αδι κασί α και  προσκόµι ση δι και ολογ-
ητι κών, αλλά και  θα ενσωµατώνει  ταυτόχρο-
να όλες τι ς απαραί τητες δι κλεί δες ασφα-
λεί ας µε ηλεκτρονι κές δι ασταυρώσει ς.
Παράλληλα, δι ευκρι νί ζει  ότι  η µετακί νηση
αυτή δεν θα επηρεάσει  σε καµί α περί πτω-
ση την επόµενη προγραµµατι σµένη πληρω-
µή της Γ΄ δόσης στα τέλη Ιουλί ου, η οποί α και
θα πραγµατοποι ηθεί  κανονι κά στι ς 25-27
Ιουλί ου σε όλους όσοι  θα έχουν υποβάλει
αί τηση Α21 γι α το 2018 έως και  την 20ή Ιου-
λί ου. Στι ς Β΄ και  Γ΄ δόσει ς θα συµπερι λαµ-
βάνονται  όλες οι  αναδροµι κές οφει λές από
την αρχή του έτους του νέου επι δόµατος παι -
δι ού, οι  τυχόν αναγκαί οι  συµψηφι σµοί ,
καθώς και  αναδροµι κές οφει λές εκκρεµοτή-
των προηγούµενων ετών, που θα έχουν ορι -
στι κοποι ηθεί  και  ελεγχθεί .

25-27 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΕΕΙ Ο ΟΠΕΚΑ

Taxisnet: Πότε θα ανοίξει το Α21 
2018 για το νέο επίδοµα παιδιού

Σ
χεδόν ένας στους τρεις δανειο-
λήπτες ρυθµίζει τις οφειλές του
ένα βήµα πριν τον πλειστηρια-

σµό.

Σύµφων α µε τα όσα δήλωσε η γεν ική
γραµµατάς της Ελλην ικής Εν ωσης Τρα-
πεζών , Χαρούλα Απαλαγάκη, µε την
έν αρξη των  ηλεκτρον ικών  πλειστηρια-
σµών , υπολογίζεται ότι το 1/3 περίπου
του συν ολικού αριθµού των  δαν ειολ-
ηπτών  προσέρχ εται οικειοθελώς ν α
ρυθµίσει τις οφειλές του µπροστά στον
κίν δυν ο ν α χ άσει την  περιουσία του.

Οπως σηµείωσε σε παρέµβασή της
στο συν έδριο του Red business f orum,
µετά από έξι χ ρόν ια ν οµοθετικής απρ-
αξίας, σήµερα στην  Ελλάδα, υπάρχ ει
έν α ικαν ό ν οµοθετικό πλαίσιο για την
αν άκτηση των  µη εξυπηρετούµεν ων
δαν είων , όπως ο εξωδικαστικός συµβι-
βασµός, οι ηλεκτρον ικοί πλειστηρια-
σµοί, η πώληση και διαχ είριση δαν είων ,
έδωσε

Αν αφερόµεν η στον  εξωδικαστικό
συµβιβασµό, είπε ότι είν αι έν α εξαιρε-
τικό ν οµοθέτηµα που µπορεί µέχ ρι
σήµερα ν α µην  έχ ει φέρει αριθµητικά
µεγάλα αποτελέσµατα, αλλά θα
αποδώσει στο µέλλον .

Για το ν όµο Κατσέλη, η κ. Απαλαγάκη
επισήµαν ε ότι θα πρέπει ν α χ ρησιµο-
ποιείται από όσους πραγµατικά τον
έχ ουν  αν άγκη για προστασία, και όχ ι
από όσους έχ ουν  στόχ ο ν α απο-
φύγουν  την  αποπληρωµή των  υποχ ρ-
εώσεων  τους εν ώ έχ ουν  τη δυν ατότ-
ητα.

Αν έφερε δε, χ αρακτηριστικά, ότι 

δαν ειακές συµβάσεις συν ολικού
ύψους 17,5 δισ. ευρώ που καλύπτον ται
από τον  ν όµο Κατσέλη, θα µπορούσαν
ν α αποπληρών ον ται, µε αποτέλεσµα τα
µη εξυπηρετούµεν α δάν εια ν α ήταν
20% χ αµηλότερα.

Γεν ικότερα έκαν ε έκκληση ν α εκµε-
ταλλευθούν  οι εν διαφερόµεν οι τα ν έα
εργαλεία που δίν ον ται µε το ν έο ν οµοθ-
ετικό πλαίσιο προς όφελος όλων .

Να µην  χ άν ουµε την  µεγάλη θετική
εικόν α που προσφέρουν  και ν α µην
επικεν τρων όµαστε σε επιµέρους ζητή-
µατα που εν δεχ οµέν ως χ ρήζουν
βελτιώσεων , επισήµαν ε χ αρακτηριστικά
η γγ της ΕΕΤ.

Μιλών τας στο ίδιο πάν ελ ο ειδικός
γραµµατέας Ιδιωτικού Χρέους Φώτης
Κουρµούσης επισήµαν ε ότι 18 µόλις
µήν ες πριν  το ν οµοθετικό πλαίσιο στον
τοµέα αυτό ήταν  αν ύπαρκτο. Σήµερα,
πρόσθεσε, έχ ουµε δώσει στην  αγορά
και σε όλους τους εµπλεκόµεν ους – τρά-
πεζες, δαν ειολήπτες κλπ – τα απαρ-
αίτητα εργαλεία ώστε ν α επιλυθεί το
µεγάλο πρόβληµα των  µη εξυπηρε-
τούµεν ων  δαν είων . 

Εκτίµησε δε, ότι οι αποδόσεις των
ν οµοθετηµάτων  θα φαν ούν  περισσότε-
ρο εν τός του 2018 και του 2019.

Μιλών τας για τον  ν όµο Κατσέλη, ο κ.
Κουρµούσης επισήµαν ε ότι µεγάλος
αριθµός κακοπληρωτών  έχ ει κρυφτεί
πίσω από τις διατάξεις του, και αν έφερε
ότι υπάρχ ουν  συζητήσεις µε τράπεζες
κι θεσµούς ώστε ν α µην  ξαν αγίν ει αυτό
στο µέλλον .

ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

ΈΈννααςς  σσττοουυςς  ττρρεειιςς  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  
ρρυυθθµµίίζζεειι  ττιιςς  οοφφεειιλλέέςς  ττοουυ  σσττοο
ππααρράά  ππέέννττεε  ττωωνν  ππλλεειισσττηηρριιαασσµµώώνν
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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

Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 6-8µµ στην ισόγεια αίθουσα
του ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας

ΕΕππιιµµοορρφφωωττιικκήή  ηηµµεερρίίδδαα  δδιιάάχχυυσσηηςς  
ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ

ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς  µµεε  ττίίττλλοο  iiDDeecciiddee    

ΣΣεειιρράά  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  δδρράάσσεεωωνν  
µµααρρµµααρροογγλλυυππττιικκήήςς  γγιιαα  µµααθθηηττέέςς  
κκααιι  εεννήήλλιικκεεςς  σσττηηνν  ΜΜααγγοούύλλαα  

Μία ιδιαίτερη και πρωτοποριακή για την πόλη, σειρά εκπαιδευτικών δρά-
σεων µαρµαρογλυπτικής που απευθύνεται σε  µαθητές Γυµνασίων-Λυκείων
κι ενήλικες, ξεκίνησε στον δήµο Ελευσίνας πριν τρεις ηµέρες . Το πρώτο -
θεωρητικό - µάθηµα, που αφορούσε κυρίως στον τρόπο επιλογής του θέµα-
τος για επεξεργασία, έγινε στο 1ο-3ο Γυµνάσιο. Τα υπόλοιπα µαθήµατα θα
γίνουν στο θεατράκι της Μαγούλας. Τα µαθήµατα γίνονται µε πρωτοβουλία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ελευσίνας
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ»
και υπό τον τίτλο
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεν-
ται:

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» και υπό τον
τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προ-
στίθενται:

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ.
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΣΣΣΣΥΥΥΥΝΝΝΝΕΕΕΕΛΛΛΛΗΗΗΗΦΦΦΦΘΘΘΘΗΗΗΗΣΣΣΣΑΑΑΑΝΝΝΝ    ΜΜΜΜΕΕΕΕΤΤΤΤΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΤΤΤΤΕΕΕΕΣΣΣΣ
ΕΕννττοοππίίσσττηηκκεε  ττεερράάσσττιιαα  φφυυττεείίαα  οοππίίοουυ  σσττηη  
ΒΒοοιιωωττίίαα  --ΗΗ  µµεεγγααλλύύττεερρηη  πποουυ  έέχχεειι  ββρρεεθθεείί

Μια από τις µεγαλύτερες φυτείες µε όπιο
εντοπίστηκε στο Νεοχωράκι Βοιωτίας. Σε περ-
ιφραγµένο οικόπεδο, 3 Ινδοί και 1 Πακιστανός,
οι οποίοι και συνελήφθησαν, καλλιεργούσαν
3.700 οπιούχα φυτά, παπαρούνες. 
Αυτή είναι η µεγαλύτερη καλλιέργεια οπίου που
έχει βρεθεί στη χώρα µας και το µέγεθός γίνεται
αντιληπτό αν σκεφτεί κανείς ότι ένα κιλό όπιο
φθάνει να πωλείται έως και 15.000 δολάρια.
Οι 4 µετανάστες αλλοδαποί κατοικούσαν σε
χωράφι µέσα στο οικόπεδο το οποίο τους είχε
παραχωρήσει Ελληνας, ο οποίος και αναζ-
ητείται. 

∆ήλωση του βουλευτή Γιώργου Πάντζα,  σχετικά µε την οριστική απορριπτική 
απόφαση για την ίδρυση Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στον κόλπο του Πόρτο Γερµενό

Η απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής αναφορικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας

στον κόλπο του Πόρτο Γερµενό, έρχεται να επισφρ-
αγίσει τους αγώνες όλων ηµών, που από την πρώτη
στιγµή σταθήκαµε στο πλευρό των κατοίκων και των
επαγγελµατιών της περιοχής.

Η χωροθέτηση και η απόφαση για τη δηµιουργία
µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον κόλπο του Πόρτο
Γερµενό, ισοδυναµεί µε περιβαλλοντικό έγκληµα και είναι πέρα από κάθε λογική. Εµείς λοιπόν, θα διαφυλάξουµε ως
‘’κόρη οφθαλµού’’ µια από τις ελάχιστες περιοχές φυσικού κάλους και τουριστικής ροής στην περιφέρεια Αττικής. 

Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις που επί δεκαετίες αλληθώριζαν στα γνωστά σε αυτούς συµφέροντα,
εφαρµόζοντας το δόγµα της άναρχης χωροθέτησης δηµιουργώντας σωρεία περιβαλλοντικών εγκληµάτων.

Αποτελεί υποχρέωση και δέσµευσή µας η προστασία του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε καταστροφική συνέπεια
µιας επένδυσης αυτού του τύπου, σε µια περιοχή που έχει ως συγκριτικό πλεονέκτηµα την φυσική χερσαία και υδά-
τινη οµορφιά. 
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Το στοχ ευµέν ο πρόγραµµα της ΕΛ.ΑΣ για την
αν τιµετώπιση των  επικίν δυν ων  τροχ ον οµικών
παραβάσεων  σε όλη την  χ ώρα συν εχ ίζεται.

Την  εβδοµάδα 7-13 Μαΐου πραγµατοποιήθηκαν

έλεγχ οι σε 17.520 οχ ήµατα, µε προτεραιότητα στην
υπέρβαση του ορίου ταχ ύτητας και βεβαιώθηκαν
συν ολικά 6.101 παραβάσεις.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος «παράβαση της
εβδοµάδας» συγκροτήθηκαν  σε όλη τη χ ώρα 717
συν εργεία Τροχ αίας, που βεβαίωσαν  τις περισσότερες
τροχ ον οµικές παραβάσεις στο οδικό δίκτυο της Αττι

κής (635), στον  Βόρειο Οδικό Αξον α Κρήτης (524),
στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλον ίκης (498), της Πιερίας
(376), της Ακαρν αν ίας (289) και της Κοριν θίας (259).

Σύµφων α µε την  ΕΛ.ΑΣ, οι έλεγχ οι συν εχ ίζον ται µε
αµείωτη έν ταση και µε στόχ ο την  πρόληψη και τον
περιορισµό των  σοβαρών  τροχ αίων  και την
αν αβάθµιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Συµβουλές και εν ηµέρωση για θέµατα οδικής
ασφάλειας έχ ουν  αν αρτηθεί στην  ιστοσελίδα της
Ελλην ικής Αστυν οµίας στην  εν ότητα «Οδηγός του
Πολίτη/Χρήσιµες συµβουλές/Τροχ αία-Οδική ασφάλεια».

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ 17.520 ΟΧΗΜΑΤΑΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ 17.520 ΟΧΗΜΑΤΑ
Σε Αττική και Κρήτη οι «πρωταθλητές» 
στις υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας

48

"Φώτισαν" µε την καλλιτεχνική
τους παρουσία οι σπουδαστές 
του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών

στην ετήσια συναυλία

ΗΣυναυλία ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών αποτελεί
έναν καλλιτεχνικό θεσµό του ∆ήµου Αχαρνών
που έχει σαν σκοπό να προβάλει και να αναδείξει

την πρόοδο και την καλλιτεχνική αξία των σπουδαστών
του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών.

Το ∆ηµοτικό Ωδείο Αχαρνών αποτελεί ένα διαχρονικό
φυτώριο καλλιτεχνών και έχει να επιδείξει σηµαντικά επι-
τεύγµατα των σπουδαστών του, καθώς καταξιωµένοι
µουσικοί και καλλιτέχνες έχουν κάνει τα πρώτα τους
"στέρεα βήµατα" στο ∆ηµοτικό Ωδείο.

Η ∆ιοίκηση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αχαρνών και οι Καθηγητές του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχα-
ρνών εργάζονται µε µεράκι και πάθος, ώστε το ∆ηµοτικό
µας Ωδείο να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου, αλλά
και να εφαρµόζει καινοτόµα και πρωτοποριακά εκπαιδευ-
τικά προγράµµατα.

Οι καθηγητές – µουσικοί και τα παιδιά, µας χάρισαν µια
υπέροχη συναυλία και "φώτισαν" µε την καλλιτεχνική
τους παρουσία την ΄κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων
του ∆ήµου Αχαρνών.

Μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α»η επικοινωνία

ΟΤΑ και Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων µε το ΥΠΕΣ

Α
πό τι ς 30 Μαρτί ου 2018, το Υπουργεί ο Εσωτερι κών
έθεσε σε πλήρη λει τουργί α το Πληροφορι ακό Σύστηµα
Ηλεκτρονι κής ∆ι αχεί ρι σης Εγγράφων «ΙΡΙ∆Α», το οποί ο

αντι κατέστησε την παραδοσι ακή έντυπη δι αχεί ρι ση της ει σε-
ρχόµενης και  εξερχόµενης αλληλογραφί ας, µέσα από την παρ-
οχή ολοκληρωµένων υπηρεσι ών πρωτοκόλλου, σύνταξης, υπογρ-
αφής, εσωτερι κής δι ακί νησης, δι εκπεραί ωσης και  αρχει οθέτ-
ησης εγγράφων.

Με το ως γνωστόν ότι , το µεγαλύτερο µέρος της ει σερχόµενης
και  εξερχόµενης αλληλογραφί ας του Υπουργεί ου Εσωτερι κών
δι ακι νεί ται  από και  προς τους φορεί ς που ανήκουν στο χώρο
εποπτεί ας του και , κυρί ως, τι ς Αποκεντρωµένες ∆ι οι κήσει ς και
τους Ο.Τ.Α. της χώρας, το ΥΠΕΣ επι σηµαί νει  προς αυτούς πως,
από τι ς 20  Ιουνί ου 2018, προτί θεται  να καθι ερώσει  την αποστο-
λή και  λήψη της αλληλογραφί ας, από και  προς τους φορεί ς
αυτών, µέσω του Πληροφορι ακού Συστήµατος «ΙΡΙ∆Α».

Για το λόγο αυτό, το Υπ. Εσωτερικών καλεί τις Αποκεντρ-
ωµένες ∆ιοικήσεις και τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, να αποστείλουν µέχρι την ∆ευτέρα 21
Μαΐου 2018 τα κάτωθι:

1. Τα στοιχεία του σηµείου επαφής µε το φορέα τους για όλα
τα θέµατα σχετικά µε τη διασύνδεση του φορέα µε το πληροφο-
ριακό σύστηµα «ΙΡΙ∆Α» του Υπουργείου.

2. Τα στοιχεία των υπαλλήλων του φορέα (δύο έως τεσσάρων
ατόµων) που θα οριστούν χρήστες του πληροφοριακού συστή-
µατος «ΙΡΙ∆Α» για τον ανωτέρω σκοπό διακίνησης της αλληλο-
γραφίας.

3. Τις διευθύνσεις των κτιρίων και το φάσµα των IP διε-
υθύνσεων των κτιρίων του φορέα στα οποία θα λειτουργούν τα
σηµεία εισόδου/εξόδου των εγγράφων που διακινούνται µεταξύ
του φορέα και του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τη διαθεσιµότητα ή µη συσκευών ψηφιοποίησης (σαρωτές,
φωτοτυπικά, εκτυπωτές, πολυµηχανήµατα) στα σηµεία εισό-
δου/εξόδου του φορέα.

5. Τη δι αθεσι µότητα ή µη ψηφι ακών υπογραφών των χρηστών
που θα ορι στούν από το φορέα.

Τα ανωτέρω στοι χεί α να συµπληρωθούν σε αρχεί ο excel που
επι συνάπτεται  στο σχετι κό έγγραφο του ΥΠΕΣ (επι συνάπτεται )
και  να αποσταλούν στο email irida.support@ypes.gr.
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Υγεί ας κατέθεσε ο τοµεάρχης
Υγεί ας της Ν.∆. µαζί  µε άλλους βουλευτές µε θέµα:  : Να εφα-
ρµοστεί  επι τέλους ο αντι καπνι στι κός νόµος !  

Σε αυτήν αναφέρονται  τα εξής: 
Κύρι ε Υπουργέ,
Η πρόσφατη εγκύκλι ος του Υπουργεί ου Υγεί ας τον Ιανουάρ-

ι ο (Αρ. πρωτ.: Γ.Π./∆2β/οι κ.8809/2018)
που µας υπενθύµι ζε την αντι καπνι στι κή νοµοθεσί α που

ι σχύει  στην χώρα µας εί χε γι α µι α ακόµη φορά εθι µοτυπι κό
χαρακτήρα όπως όλοι  δυστυχώς αντι λαµβανόµαστε. Σχεδόν η
ί δι α εγκύκλι ος εί χε εκδοθεί  και  τον Μάρτι ο του
2017(Α4γ/Γ.Π./οι κ.10790/2017)  αλλά ούτε τότε στάθηκε ι κανή
γι α να εφαρµοστεί  η νοµοθεσί α. 

Οι  παραβάσει ς του νόµου δεν αφορούν µόνο τα εστι ατόρι α,
καφέ, µπαρ αλλά και  άλλους ι δι αί τερα ευαί σθητους χώρους
όπως εί ναι  τα νοσοκοµεί α τα σχολεί α και  τα πανεπι στήµι α.
Η ει κόνα να καπνί ζουν ανενόχλητοι  οι  καπνι στές µέσα στα
Πανεπι στήµι α, σί γουρα δεν τι µά την χώρα µας, όταν στο εξω-
τερι κό τα Πανεπι στήµι α τηρούν αυστηρούς κανόνες απαγόρ-

ευσης του καπνί σµατος ακόµα και  στους εξωτερι κούς χώρους
που δι αθέτουν αποκλει στι κά γι α ψυχαγωγί α και  αθλητι σµό. 

Αυτό το καθεστώς µη εφαρµογής του αντι καπνι στι κού νόµου
που συντηρεί ται  όλα τα χρόνι α στα Εκπαι δευτι κά Ιδρύµατα
όχι  µόνο στερεί  το αναφαί ρετο δι καί ωµα των πολι τών στο
αγαθό της υγεί ας αλλά παραβι άζει  και  όλους τους κανόνες
υγι ει νής και  ασφάλει ας που θα έπρεπε να ι σχύουν γι α όσους
ει σέρχονται  σε αυτά. Από µι α απλή επί σκεψη σε οποι οδήπο-
τε εκπαι δευτι κό ί δρυµα µπορεί  κανεί ς να δι απι στώσει  ότι  σε
καθηµερι νή βάση καταπατάται  το ανθρώπι νο δι καί ωµα στη
δηµόσι α υγεί α. 

Αυτό το καθεστώς επί σης αποκλεί ει   την εί σοδο στους
εκπαι δευτι κούς χώρους των Ατόµων µε Αναπηρί α αλλά και
αυτών που πάσχουν από σοβαρές παθήσει ς, δηµι ουργώντας
µε αυτό τον τρόπο δι άκρι ση ει ς βάρος τους. Χαρακτηρι στι κή
εί ναι  και  η καταγγελί α του προέδρου του συλλόγου «Συνήγορ-
οι  των ΑΜΕΑ – Ενεργοί  πολί τες» όπου κάνει  απεγνωσµένη
έκκληση γι α να εφαρµοστεί  επι τέλους ο αντι καπνι στι κός
νόµος εντός των κλει στών χώρων του Πανεπι στηµί ου ∆υτι κής

Αττι κής ,όπου ο ί δι ος φοι τεί . Ο φοι τητής κάνει  λόγο γι α την τρα-
γι κή κατάσταση που επι κρατεί  στους χώρους του Πανεπι -
στηµί ου , τονί ζοντας ότι  τα άτοµα µε σοβαρές παθήσει ς εκτί θ-
ενται  σε άµεσο κί νδυνο της υγεί ας τους. Καταβάλει  µε δι κή του
πρωτοβουλί α µεγάλη προσπάθει α µε δι άφορες ενέργει ες
(αφι σοκολλήσει ς κτλ) να αποτρέψει  τους φοι τητές αλλά και  το
εκπαι δευτι κό και  το δι οι κητι κό προσωπι κό να καπνί ζουν εντός
των κλει στών χώρων, χωρί ς όµως καµί α στήρι ξη και   ανταπό-
κρι ση. 

Κύρι ε Υπουργέ από νόµους και  εγκυκλί ους «χορτάσαµε».
Αυτό που ζητάµε εί ναι  επι τέλους να εφαρµοστεί  ο νόµος γι α
την καθολι κή απαγόρευση του καπνί σµατος.

Κατόπι ν αυτών, ερωτάστε: Σκοπεύετε να εφαρµόσετε τον
νόµο γι α την καθολι κή απαγόρευση του καπνί σµατος;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ, 
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ,

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ,  ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Έν ας  52χ ρον ος  οµολόγησε αρχ ικά σε έν αν  άλλον  άστεγο πως σκότωσε την
41χ ρον η µε αποτέλεσµα ο µάρτυρας ν α καλέσει την  Αστυν οµία που
προχ ώρησε αρχ ικά στην  προσαγωγή του δράστη και στη συν έχ εια στην

σύλληψή του.Ο δράστης υπέδειξε στους αστυν οµικούς τον  χ ώρο µε τις καλαµιές
που είχ ε µεταφέρει το πτώµα της και το είχ ε καλύψει µε κλαδιά
Το θύµα ήταν  άστεγη και σε αυτή την  αλάν α βρίσκουν  καταφύγιο πολλοί άστεγοι.
Στο τροχ όσπιτο αυτό ζούσε έν ας 52χ ρον ος Έλλην ας και τις τελευταίες 3-4 ηµέρες
παρείχ ε στέγη σε αυτό και στην  41χ ρον η µε την  οποία φέρεται ν α θέλησε ν α έρθει
σε σεξουαλική επαφή και πιθαν όν  εκείν η ν α αρν ήθηκε και ν α την  χ τύπησε µε τα
χ έρια του µέχ ρι θαν άτου.
Την  δολοφον ία της την  παραδέχ τηκε σε έν αν  άλλον  άστεγο ο οποίος κάλεσε την
Αστυν οµία και όταν  άν τρες της Ασφάλειας πήγαν  στο σηµείο εν τόπισαν  τον  δρά-
στη στο τροχ όσπιτο ν α κάθεται σε έν α σηµείο και ν α µον ολογεί.
Αµέσως τον  προσήγαγαν  και λίγο αργότερα παραδέχ τηκε στους αστυν οµικούς την
πράξη του και µάλιστα υπέδειξε ο ίδιος που βρισκόταν  το πτώµα της, το οποίο το 

µετέφερε από το τροχ όσπιτο σε διπλαν ό χ ώρο µε καλαµιές και σκέπασε το σώµα
της µε κλαδιά.
Η 41χ ρον η βρέθηκε στο σηµείο αυτό και µάλιστα ήταν  γεµάτη µώλωπες που φαν ε-
ρών ουν  ότι έπεσε θύµα άγριου ξυλοδαρµού.
Εχ θές ο δράστης αν ακρίθηκε από την  Ασφάλεια για ν α εξακριβωθούν  οι ακριβείς
λόγοι της αν θρωποκτον ίας και σχ ηµατίζεται δικογραφία σε βάρος του.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ: Να εφαρµοστεί επιτέλους ο αντικαπνιστικός νόµος ! 

ΣΧΙΣΤΟ:ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ 
ΤΗΣ 41ΧΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΓΗΣ 

- Ζούσε µαζί του σε τροχόσπιτο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.
4ης /27-3-2018  Συν εδρίασης,

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας
Σµύρν ης.

Αριθµός Απόφ ασης : 78/2018

Θέµα: Περί χορηγήσεων  παρα-
τάσεων  αδειών  χρήσης µουσι-

κής και µουσικών  οργάν ων

Στη Νέα Σµύρνη και στο ∆ηµοτικό
κατάστηµα σήµερα την 27-3-2018
ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00 συνή-
λθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν
της υπ. αριθµ. πρωτ. 7825/22-3-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους
Συµβούλους και τον κ. ∆ήµαρχο
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του αρ.
67 του Ν.3852/10 την 22-3-2018
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί
συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρ-
όντα (38) µέλη ήτοι :
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:
1 . Χ Α Τ Ζ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Ι Α Ν
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
4.ΝΑΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
5.ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
6.ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7.ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
8.ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΓΙΑΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10.ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 1 . Γ Α Λ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΕΛΕΩΝΟΡΑ
12.∆ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1 4 . Κ Λ Ε Ι ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15.ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 6 . Τ Σ Ο Υ Ρ Α Κ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
18.AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19.ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
20.ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
21.ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
22.ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2 3 . Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
24.ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25.ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
26.ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27.ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

28.ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
29.ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
30.ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
31.ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32.ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
33.ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
34.ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35.ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
36.ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
37.ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
38.ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
39.ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
40.ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
41.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα
κλήθηκαν είναι ο κ.κ :
1.ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2 . Γ Α Λ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΕΛΕΩΝΟΡΑ
3.ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο
∆ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζου-
λάκης Σταύρος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της υπ  ́ αριθµ. 4ης Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της
27-3-2018 και εισηγούµενος το 9ο
Θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης, δια-
βάζει την εισήγηση – Απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε, 
Σας διαβιβάζουµε την υπαρ.
2/2018 Απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής περί «Χορηγή-
σεων παρατάσεων αδειών χρήσης
µουσικής και µουσικών οργάνων»
και παρακαλούµε για τη λήψη
σχετικής απόφασης.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Έχουν αποχωρήσει οι ∆ηµ.
Σύµβουλοι κ.κ. Πούλιος Κων/νος,
Κρικρής Γεώργιος, Καστόρης Θεό-
δωρος & Πάντος Παναγιώτης)
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το
∆ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη
του:
• Την  υπ’αριθµ.
οικ.16228 17/05/2017  (ΦΕΚ
1723/τΒ’/18-05-2017) ΚΥΑ των
Υπουργών  Εσωτερικών,  Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, Υγείας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
• Την υπ’ αρ.
Α5/3010/85 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 593/Β/2-10-85) του Υπουρ-
γού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων
• Την υπ’ αρ. 102/2006
συνηµµένη κανονιστική απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
Ωραρίου λειτουργίας µουσικών
οργάνων στα καταστήµατα υγειο-

νοµικού ενδιαφέροντος.
• Την υπαρ. 2/2018
(Α∆Α 60Κ7ΩΚ3-ΙΩ3) συνηµµένη
απόφαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει οµόφωνα την παρακάτω
κανονιστική απόφαση που αφορά
Χορηγήσεις παρατάσεων αδειών
χρήσης µουσικής και µουσικών
οργάνων ως ακολούθως:
Α. Η  χορηγηθείσα παράταση  θα
δίνεται  µε βασική προϋπόθεση να
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις της υπ’ αρ. Α5/3010/85 Υπο-
υργικής Απόφασης (ΦΕΚ
593/Β/2-10-85) του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και η µέγιστη ηχο-
στάθµη µέσα στο κατάστηµα ν α
µην  υπερβαίν ει τα 80 dB(A),
κατά  τις  ώρες  λειτουργίας των
µουσικών  οργάν ων , µε κλειστές
πόρτες & παράθυρα. 
Β. Το χρονικό διάστηµα χορήγ-
ησης της παράτασης της  άδειας
χρήσης µουσικής και µουσικών
οργάνων, σύµφωνα µε την
102/2006 απόφαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, δεν θα υπερ-
βαίνει τα  δύο (2) έτη.   
Γ. Η παράταση δύναται προσωρι-
νά να αφαιρείται για τριάντα (30)
ηµέρες µε δύο (02) παραβάσεις
για ηχορύπανση (πάνω από 80db)
εντός του ίδιου ηµερολογιακού
έτους, για εξήντα (60) ηµέρες µε
δύο (02) παραβάσεις για υπέρβα-
ση χρονικών ορίων της παράτασης
εντός του ίδιου ηµερολογιακού
έτους και οριστικά  µε τέσσερις (04)
συνολικά παραβάσεις ανεξάρτητα
από τον λόγο της παράβασης.
∆. Η άρση της παράτασης θα
ισχύει και για τις άδειες χρήσης
µουσικής και µουσικών οργάνων
που έχουν εκδοθεί µε προηγούµε-
νες διατάξεις.
Ε. Για την χορήγηση της παράτα-
σης απαραίτητη προϋπόθεση είναι
ο αιτών να µην έχει ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς τον ∆ήµο, καταθέ-
τοντας προς τούτο βεβαίωση περί
µη οφειλής της Ταµειακής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου µας.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Νέα Σµύρν η 28-3-2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 θριάσιο-13  

Η
iDialogue, αστι κή, µη κερδοσ-
κοπι κή εται ρεί α γι α το ∆ι ά-
λογο, τη ∆ι κτύωση, τη ∆ι αφά-

νει α και  τη ∆ηµι ουργι κότητα δι ορ-
γανώνει  τα δύο επόµενα σεµι νάρι α
του δεύτερου κύκλου «Socialize your
Business: Τα Social Media και  το
∆ι αδί κτυο στην υπηρεσί α της µι κρο-
µεσαί ας επι χεί ρησης και  του επαγ-
γελµατί α». Τα δύο σεµι νάρι α θα
πραγµατοποι ηθούν στην Ελευσί να
και  στον Ασπρόπυργο την Τετάρτη 16
Μαΐ ου.

Συγκεκρι µένα το σεµι νάρι ο στην
Ελευσί να θα πραγµατοποι ηθεί  στην Αί θουσα «ΣΤΕΚΙ» (Ισόγει ο) του Πολι τι στι κού Κέντρου
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α (Παγκάλου και  Κί µωνος 11) στι ς 15:00 και  στον Ασπρόπυργο στο Πνευµα-
τι κό Κέντρο Ασπροπύργου στι ς 18:30.

Μετά το επι τυχηµένο πρώτο σεµι νάρι ο του δεύτερου κύκλου που πραγµατοποι ήθηκε στο Αί γι ο,
στι ς 23 Απρι λί ου, τα σεµι νάρι α συνεχί ζονται  και  σε άλλες περι οχές της χώρας. Σκοπός τους
εί ναι  η ενηµέρωση και  η επι µόρφωση των κατοί κων κάθε πόλης προκει µένου να µπορέσουν να
προβάλουν τι ς επι χει ρήσει ς τους και  να έχουν το µεγαλύτερο δυνατό όφελος µε το  µι κρότερο
δυνατό κόστος.

Η θεµατολογί α των σεµι ναρί ων θα εί ναι  σχετι κή µε το:
•Πώς χρησι µοποι εί ται  το Internet Marketing στην ελληνι κή επι χεί ρηση το 2018, πώς να κι νηθεί τε

στα Social Media (Facebook, Youtube).
•Τι  περι εχόµενο να ανεβάσετε στο Facebook .
•Πώς να µετράτε την αποτελεσµατι κότητά του, καµπάνι ες Facebook Ads και  έξυπνη πρόωθηση

των υπηρεσι ών και  των προι όντων σας στο δι αδί κτυο µε χαµηλό κόστος.
•Γι ατί  τα social media εί ναι  οι  νέοι  πρωταγωνι στές στην εται ρι κή επι κοι νωνί α,
•Πώς µπορεί  να χρησι µοποι ηθεί  το Instagram και  το Twitter προς όφελος του επαγγελµατί α και

της µι κροµεσαί ας επι χεί ρησης.
Σε µί α εποχή, όπου το δι αδί κτυο έχει  αναχθεί  σε καθηµερι νή ανάγκη, ως ένα χρήσι µο εργαλεί ο

χαµηλού κόστους η iDialogue συνεχί ζει  την προσπάθει α γι α επι µόρφωση.

Ει σηγητές του σεµι ναρί ου εί ναι  οι  εξής:
•∆ηµήτρης Κονταράκης: Internet Marketing Consultant και  ι δρυτής της εται ρεί ας eSteps Σύµβου-

λοι  Internet Marketing
•Hλί ας Τσαλδάρης: Data Analyst, SEM – SEO Consultant, Ιδρυτής της εται ρεί ας Innovation Group

και  
•Κυρι άκος Τσί γκρος: Senior Account Manager από την εται ρεί α ContactPigeon.

Αξί ζει  να σηµει ωθεί  πως η παρακολούθηση των σεµι ναρί ων από τους συµµετέχοντες εί ναι
εντελώς δωρεάν. Αποκλει στι κός Χορηγός των σεµι ναρί ων «Socialize your Business» εί ναι  η
Ολυµπί α Οδός. Τα σεµι νάρι α στην Ελευσί να και  τον Ασπρόπυργο πραγµατοποι ούνται  µε την
Υποστήρι ξη της InterMediaKT καθώς και  των εται ρει ών eSteps Σύµβουλοι  Internet Marketing,
Innovation Group και  ContactPigeon.

Απαραί τητη προϋπόθεση γι α την συµµετοχή σας στα σεµι νάρι α εί ναι  η    εγγραφή σας στο δι α-
δι κτυακό ι στότοπο www.socializeyourbusiness.gr µέχρι  τι ς 16 Μαΐ ου.

Προσεχή σεµινάρια Social Media και ∆ιαδικτύου:
∆ευτέρα 4 Ιουνίου Κιάτο 15:30 -   ∆ευτέρα 4 Ιουνίου Μέγαρα 18:00 
Έχεις επιχείρηση; Σε ενδιαφέρει!

ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τα σεµινάρια Τα σεµινάρια ««Socialize your Business: Socialize your Business: 

Τα Social Media και το ∆ιαδίκτυο στην υπηρεσία της
µικροµεσαίας επιχείρησης και του επαγγελµατία».
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµα-
ρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. 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 Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπε-
κιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένει-
ες
τηλ. 6944636483

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-
τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή '65,

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-

νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου

400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-
646768.

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

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρ-
εσία. Τηλ. 6994948553. 

Ιδιωτικόςσεκιούριτι µε εµπειρία, α-
ναλαµβάνει τη φύλαξη σε γάµους, ε-
στιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και
υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει
τη φύλαξη χώρων και σπιτιών. Τηλ.
επικοινωνίας 6985872538 κος Πα-
ναγιώτης. (1.10.16)

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της Μαν-
δρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.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 εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
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  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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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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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

Θεµέλια µπαίνουν
στο έργο των 588
στρεµµάτων και

προϋπολογισµού
200 εκατ. ευρώ

Σ
την  αν άπτυξη µεγάλων  σιδηρο-
δροµικών  σταθµών , τα οποία θα
φιλοξεν ούν  εµπορικά κέν τρα και

στη δηµιουργία Εµπορευµατικών  Κέν τρ-
ων  συν δυασµέν ων  µεταφορών ,
στοχ εύει, µεταξύ άλλων , η ΓΑΙΑΟΣΕ,
σύµφων α µε τον  διευθύν ον τα σύµβουλο
της εταιρείας, Αθαν άσιο Σχ ίζα.

Στο κοµµάτι των  Εµπορευµατικών
Κέν τρων , ο κ. Σχ ίζας δήλωσε, στο
πλαίσιο του 2ΟΥ Συν εδρίου Υποδοµών
και Μεταφορών  ότι «στόχ ος είν αι ν α
ξεκιν ήσουµε αρχ ικά µε την  αν άπτυξη
του Θριασίου Πεδίου», έν α έργο έκτασης
588 στρεµµάτων  και προϋπολογισµού
200 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε, το αµέσως προσεχ ές διά-
στηµα θα ληφθεί η έγκριση από το Ελεγ-
κτικό Συν έδριο, ώστε ακολούθως, η
σύµβαση ν α οδηγηθεί στη Βουλή.
Στόχ ος είν αι εν τός Σεπτεµβρίου-Οκτω-
βρίου ν α εκκιν ήσουν  οι κατασκευαστι-

κές εργασίες.
Αν αφορικά µε το

Εµπορευµατικό Κέν τρο
στο Στρατόπεδο του
Γκόν ου, στην  Θεσσα-
λον ίκη, ο διευθύν ων
σύµβουλος της
ΓΑΙΑΟΣΕ υπογράµµισε
ότι ο διαγων ισµός θα
γίν ει σε δύο στάδια.

Υπεν θύµισε ότι η
εκδήλωση εν διαφέρον -
τος λήγει στις 10 Ιου-
ν ίου, εν ώ στόχ ος είν αι
στα τέλη του 2018 ν α
αν ακηρυχ θεί ο επεν -
δυτής.

Κατά τον  ίδιο, το έργο
θα προσφέρει
απασχ όληση σε 3.000
άτοµα, µε µια εκτίµηση
ν α ξεπεράσουν  τις
7.000. Σχ ολιάζον τας
την  ύπαρξη επεν δυτικού εν διαφέρον -
τος, δήλωσε εξαιρετικά αισιόδοξος.

Αν τίστοιχ α, αν αφερόµεν ος στο Εµπο-
ρευµατικό Κέν τρο της Αλεξαν δρούπολ-
ης, ο κ. Σχ ίζας δήλωσε ότι ο προϋπολο-
γισµός του έργου αν έρχ εται στα 150
εκατ. ευρώ. Στόχ ος είν αι έως το τέλος
του 2018 ν α έχ ουν  κατατεθεί δεσµευτι-
κές προσφορές.

Πέραν  αυτού, ο διευθύν ων  σύµβουλος
της εταιρείας αν αφέρθηκε και στην  αν ά-

πτυξη Εµπορικών  Κέν τρων  σε Πειραιά
και Θεσσαλον ίκη.

Όπως είπε, «Έχ ουµε επιλέξει δύο
σηµεία. Έν α στο σταθµό του Πειραιά.
Ήδη, έχ ει γίν ει η Πολεοδοµική Μελέτη, µε
τον  προϋπολογισµό του έργου ν α αγγίζει
τα 50 εκατ. ευρώ.

Εκτιµάται ότι θα συµβάλει στην  τόν ω-
ση της απασχ όλησης, καθώς θα στε-
λεχ ωθεί µε 400-500 εργαζόµεν ους».

Αν αφορικά µε το επεν δυτικό εν διαφ-
έρον  που συγκεν τρών ει το έργο, ο κ.

Σχ ίζας δήλωσε ότι εν διαφέρον  εκδήλω-
σαν  δύο επεν δυτές, µε στόχ ο την  προ-
κήρυξη του διαγων ισµού έως τα τέλη του
έτους.

Τέλος, η ΓΑΙΑΟΣΕ προσβλέπει στην
αν άπτυξη Εµπορικού Ακιν ήτου στον
Σιδηροδροµικό Σταθµό Θεσσαλον ίκης,

εκτιµών τας ότι, και αυτός, θα προκ-
ηρυχ τεί έως τα τέλη του έτους.

Πρόκειται για έν α ακίν ητο, το οποίο
βρίσκεται 1,5 χ λµ. µακριά από το κέν τρο
της πόλης. Αφορά έκταση 100.000 τ.µ.,
µε τον  προϋπολογισµό ν α αν έρχ εται
στα 90 εκατ. ευρώ.

Καταλήγον τας αν ακοίν ωσε ότι, το
2017, η ΓΑΙΑΟΣΕ κατέγραψε κύκλο εργα-
σιών  στα 30 εκατ., εν ώ για το 2018 εκτι-
µά ότι ο κύκλος εργασιών  θα διαµορφωθ-
εί στα 40 εκατ. ευρώ.

Ξεκινούν οι κατασκευαστικές εργασίες
στον εµπορευµατικό σταθµό Θριασίου


