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Το «παρών» θα δώσουν διεθνείς καλαθοσφαιριστές,
αλλά και πολλά αστέρια του ελληνικού µπάσκετ

ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
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Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49, 

2105575331

Ελευσίνα 
Ρόκα Μαρία Π. Αδελφών Κυπραίου 54, 

2105546916

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
Μπουρούν η Αθην ά ∆. Πίν δου 42 & Χαλκίδας 1,

Άν ω Λιόσια - ∆ροσούπολη, 2102470650

Αχαρν ές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας

237-239, Αχαρν ές - Κόκκιν ος Μύλος, 2102316737

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

∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις              

Η θερµοκρασία από 20 έως 34
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τριφύλλιος, Τριφύλιος

Αγίου Τριφυλλίου

Για τα τέλη Ιουνίου «µεταφέρθηκε» η προ-
κήρυξη του ΟΑΕ∆ για την νέα κοινωφελή
εργασία στους δήµους και τις περιφέρειες
της χώρας και θα αφορά 30.421 προσλήψεις
ανέργων.
Το νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας
θα υλοποιηθεί σε 276 δήµους και 13 περιφ-
έρειες της χώρας, θα είναι 8µηνης διάρκειας
και προϋπολογισµού 216 εκατ. ευρώ και θα
απευθύνεται σε 30.421 ανέργους.
Στοχεύει στην αντιµετώπιση της ανεργίας
και την επανασύνδεση των µακροχρόνια
ανέργων και των ευάλωτων οµάδων µε την
αγορά εργασίας. Μέσα στις επόµενες ηµέρ-
ες του Ιουνίου, οι δήµοι και οι περιφέρειες
υποβάλλουν συγκεκριµένα έργα. Αµέσως
µετά και περίπου στα τέλη Ιουνίου µε αρχές
Ιουλίου θα προκηρυχθεί το νεο οκτάµηνο
πρόγραµµα.
Σε σχέση µε πέρυσι είναι αυξηµένες οι
θέσεις κατά 3,1%. Σύµφωνα µε τα δηµοσιοποιηµένα
στοιχεία  του υπουργείου και του ΟΑΕ∆, το 2017 οι
θέσεις στους διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις (274)
δήµους ανήλθαν στις 24.251, ενώ για το έτος 2018
προβλέπονται 25.000 θέσεις.
Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕ∆ και οι αιτήσεις
θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Οι εργαζόµενοι στο πρό-
γραµµα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαµβάνουν
µηνιαίως καθαρές αµοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες
αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα
λαµβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές
732,54).

Προϋποθέσεις συµµετοχής των ανέργων

Απαραίτητη προϋπόθεση για συµµετοχή στο πρόγραµµα
είναι οι υποψήφιοι ωφελούµενοι να είναι εγγεγραµµένοι
άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ και πρέπει να
ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγο-
ρίες:
Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,
µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι
σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΈΈψψααχχνναανν  γγιιαα  ννααρρκκωωττιικκάά  
κκααιι  αανναακκάάλλυυψψαανν  οοππλλοοσσττάάσσιιοο
σστταα  ΝΝεεόόκκττιισστταα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Έφοδο στο σπίτι δυο αδελφών στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου πραγµατοποίησε  η αστυνοµία.

Οι αστυνοµικοί αρχικά έκαναν έρευνα για ναρκωτικά
αλλα κατα την έρευνα βρέθηκαν µπροστά σε ένα ολόκ-
ληρο οπλοστάσιο.
Συγκεκριµένα βρέθηκαν: ενα καλάσνικοφ, πέντε καρ-

αµπίνες, ένα εννιάρι πιστόλι, µαχαίρια, χρήµατα, χρυ-
σαφικά, χασίς και δενδρύλλια ινδικής κάνναβης.
Τα όπλα µεταφέρθηκαν στα εγκληµατολογικά εργα-

στήρια για να ερευνηθεί µε βαλλιστική εξέταση για να
διαπιστωθεί αν έχουν χρησιµοποιηθεί σε εγκληµατική
ενέργεια.
Τα αδέλφια κράτησαν κλειστό το στόµα τους αναφορικά

στο που βρηκαν τα όπλα και πως τα χρησιµοποιούσαν
και σήµερα µεταφέρθηκαν στον ανακριτή.

ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Για τα τέλη Ιουνίου «µεταφέρθηκε» η προκήρυξη του ΟΑΕ∆ για την
νέα κοινωφελή εργασία που αφορά 30.421 προσλήψεις ανέργων.

Εθελοντικός καθαρισµός της ΑΕΝ Ασπροπύργου

Μ
ε πρωτοβουλία και µέριµνα της ∆ιοίκησης της Ακαδηµίας
Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου πραγµατο-
ποιήθηκε, µεσηµβρινές ώρες της 09-06-2018, εθελον-

τικός καθαρισµός του βυθού του λιµενίσκου της Ακαδηµίας και
του περιβάλλοντος χώρου της.
Στην ανωτέρω δράση συµµετείχαν ενεργά ιδιώτες δύτες από τον
όµιλο Αυτοδυτών Λουτρακίου και στρατιωτικό προσωπικό Λιµε-
νικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής της Ακαδηµίας, ενώ
αποτέλεσµα της εθελοντικής αυτής προσπάθειας ήταν η συγκέν-

τρωση από το βυθό συνολικά εκατόν ενενήντα τεσσάρων (194) κιλών διαφόρων ειδών απορριµµάτων
(πλαστικά και µεταλλικά αντικείµενα, ελαστικά, σαµπρέλες, µπουκάλια κλπ).
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1133  κκιιλλάά  χχαασσίίςς  ββρρήήκκεε  σσεε  οοιικκίίαα  
σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  οοµµάάδδαα  ∆∆ΙΙΑΑΣΣ  

ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΜΜεγάλο λαβράκι απο την οµάδα ∆ΙΑΣ Ελευσίνας, αφού
κατάφερε να “βγάλει” άλλον έναν έµπορο ναρκωτικών
στη ∆υτική Αττική.

Γύρω στις 3:30 προχθες το µεσηµέρι (11/6) και ενώ η οµάδα
∆Ι.ΑΣ. Ελευσίνας κινούνταν στην περιοχή της Μάνδρας εντόπισε
όχηµα το οποίο ξεπάρκαρε µέσα από οικία που βρισκόταν. Ο
οδηγός στην θέα των αστυνοµικών ξανά στάθµευσε το όχηµα και
βγήκε για να µπει στην οικία του. Οι αστυνοµικοί της ∆Ι.ΑΣ. κατάλα-
βαν αµέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά µε την περίπτωσή του.Άµεσα
έδωσαν εντολή στον οδηγό και τον ακινητοποίησαν για να τον ελέγ-
ξουν και ενώ έδειχνε αρκετά ανήσυχος, εντός του οχήµατος του βρή-
καν 500gr ακατέργαστης κάνναβης.

Άµεσα τον συνέλαβαν και ενηµέρωσαν το κέντρο Άµεσης ∆ράσης.
Στο σηµείο  λίγη ώρα αργότερα, προσήλθε και όχηµα  ασφαλείας
µαζί µε εισαγγελέα για να γίνει επιτόπου κατοίκων έρευνα όπου
όπως προέκυψε εντός της οικίας βρέθηκαν ακόµη 13 κιλά ακατέρ-
γαστης κάνναβης σε συσκευασίες του 1 κιλού αλλά και χύµα καθώς
και µια επαγγελµατική ηλεκτρονική ζυγαριά. Το άτοµο συνελήφθη
και οδηγήθηκε στο Τ.Α Μάνδρας καθώς και το όχηµα του
κατασχέθηκε ως προϊόν διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Γνώριµος των Αρχών
Ο 55χρονος κατά το παρελθόν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για

µεταφορά µεγάλης ποσότητας ναρκωτικών από τα αλβανικά σύνο-
ρα.

Με σεβασµό στο αθλητικό ιδεώδες, διορ-
γανώνονται από το Ν.Π.∆.∆ Π.ΑΚ.Π.Π.Α,
στους πέντε αθλητικούς χώρους του ∆ήµου

µας, σπουδαίες αθλητικές εκδηλώσεις και προωθούνται
προγράµµατα µαζικού αθλητισµού. 

Στο πλαίσιο αυτό, συνδιοργανώνεται εφέτος από το
Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ∆ήµου Ελευσίνας, την  Ελευσίνα
2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, τους αθλ-
ητικούς φορείς: E.O.K, ΕΣΑΚΕ, Π.Σ.Α.Κ, EΣKANA και
υπό  την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, η
καθιερωµένη αθλητική γιορτή, το 3on3 STREETBALL, το
Σαββατοκύριακο 23 και 24 Ιουνίου 2018, στη ∆ηµοτική
Ενότητα της Μαγούλας, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. 

Η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης στέκεται συµπαραστάτης και αρωγός σε όλα τα
γεγονότα  της πόλης που στοχεύουν στη  σύσφιξη των
ανθρωπίνων σχέσεων, την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και δηµιουργούν συνθήκες άµιλλας και ευφορίας
στην κοινωνία, όπως το 3on3.

Σας προσκαλούµε όλους, µικρούς και µεγάλους, να 

συµµετέχετε σ’ αυτή τη γιορτή, ώστε χωρισµένοι σε 
οµάδες να παίξουµε µπάσκετ, να χαρούµε και να εκτο-

νωθούµε δηµιουργικά, χωρίς το άγχος της νίκης ή τον
φόβο της αποτυχίας. 

Το «παρών» θα δώσουν διεθνείς καλαθοσφαιριστές,
αλλά και πολλά  αστέρια του ελληνικού µπάσκετ, που θα
µας µυήσουν στα µυστικά του αθλήµατος. Έτσι, θα είµα-
στε συµπαίκτες µε καταξιωµένους αθλητές. 

Η όλη διοργάνωση θα έχει επίσης και κοινωνικό
χαρακτήρα, αφού στα σηµεία διεξαγωγής των
αγώνων συγκεντρώνουµε τρόφιµα  για τα κοινωνικά
συσσίτια και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου
µας.

Προκειµένου να συµµετέχετε στους αγώνες, παρακα-
λούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.3on3street-
ball.gr,  για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, αλλά και την
ηλεκτρονική εγγραφή σας, έως την 22 Ιουνίου 2018.

Επιπλέον, τα σηµεία, όπου µπορείτε να πληροφορηθ-
είτε για τη συµµετοχή σας και κυρίως να υποβάλετε τις
σχετικές δηλώσεις, είναι τα εξής:

1.∆ηµαρχείο Ελευσίνας-
Τµήµα Υποστήριξης Πολι-
τικών Οργάνων

Χατζηδάκη και ∆ήµητρος -
Yπεύθυνη επικοινωνίας: κα
Ελένη Αναπλιώτη

τηλ:210-5537306

2.Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Γραµ-
µατεία Προέδρου

Παγκάλου και Κίµωνος 11-
Yπεύθυνη επικοινωνίας:κα
Μαριλένα Σούτα

Τηλ:210-5565629, e-mail:gram.pro@pakppa.gr
3. ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ- 2ο

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΤΑΚΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου και Γοργοποτάµου
Yπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Κοντός, τηλ. 210-5545193
4. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας (∆ηµαρχείο)
Ηρώων Πολυτεχνείου 2- Μαγούλα
Yπεύθυνες επικοινωνίας: κ.κ.Λιούλη Στέλλα,  Μίνα

Μαλιάτση τηλ:2132140410

Το πρόγραµµα των αγώνων θα διεξαχθεί ως εξής:
Σάββατο  23/6/2018      9:00 - 14:00 
17:00 - 20:00

Κυριακή  24/6/2018   10:00 - 14:00
17:00- 20:30 

Μείνετε συντονισµένοι στο αθλητικό γεγονός 
του ∆ήµου µας!!
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Το «παρών» θα δώσουν διεθνείς καλαθοσφαιριστές, αλλά και πολλά  αστέρια του ελληνικού µπάσκετ, 

ΚΚααθθίίζζηησσηη  ααππόό  ττοο  ββάάρροοςς  υυππέέσσττηη  οο  χχώώρροοςς  
εεννααππόόθθεεσσηηςς  σσκκοουυππιιδδιιώώνν  σσττοο  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς  
– «Μην κατεβάζετε σκουπίδια» λένε οι ∆ήµοι 

ΣΣοβαρό πρόβληµα
µε τα απορρίµµα-
τα έχει προκύψει

από τη ∆ευτέρα καθώς, ο
ΧΥΤΑ Φυλής υπέστη
καθίζηση από το βάρος.

Το πρόβληµα σύµφωνα
µε τις πρώτες πληροφο-
ρίες, αναµένεται να αποκα-
τασταθεί στα τέλη της βδο-
µάδας, ενώ εχθές προκ-
λήθηκε κυκλοφοριακό χάος
στην είσοδο του ΧΥΤΑ
Φυλής, όπου τα απορριµ-
µατοφόρα έχουν
σχηµατίσει τεράστια ουρά
καθώς δε µπορούν να εισέ-
λθουν.

Ήδη ανακοινώσεις,
έχουν εκδώσει ο ∆ήµος Αχαρνών, ∆ήµος Σαρωνικού  ο ∆ήµος Σπάτων – Αρτέµιδος, και αρκετοί
άλλοι κάνοντας έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν αυτό το χρονικό διάστηµα, την εναπόθ-
εση απορριµµάτων.

Το ρήγµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο, µήκους περίπου 50 µέτρων και βάθους σχεδόν 3 µέτρων, και
είναι άγνωστο πότε θα µπορέσει να αποκατασταθεί το πρόβληµα ( νεότερες πληροφορίες µιλούν
για την Πέµπτη).

Από την πλευρά της η αντιπρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ Αφροδίτη Μπιζα, κάλεσε µε τη σειρά της τους
δηµότες των δήµων της Αττικής να περιορίσουν την εναπόθεση απορριµµάτων στους κάδους.
Σύµφωνα µε την κ. Μπιζά ο περιορισµός θα ισχύσει  «έως την Πέµπτη, οπότε και θα ολοκληρ-
ωθούν κάποιες εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους στον χώρο εναπόθεσης των απορριµ-
µάτων» από τα οχήµατα µεταφοράς τους.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών (εχθές και σήµερα )
τα απορρίµµατα θα εναποτίθενται στο ΕΜΑΚ το οποίο όµως διαθέτει περιορισµένη χωρητικότ-
ητα», προσθέτει.
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Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες
δεν εργάζεται κανείς
Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆
Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και
τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα
ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆
Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών
Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του
ΟΑΕ∆. Υπενθυµίζουµε ότι ποσοστό 15% των
θέσεων θα καλυφθεί από ΑµεΑ, βάσει της νέας
νοµοθεσίας
Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήµα-
τος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Ενδεικτικά οι ειδικότητες που καλύπτονται
από το πρόγραµµα είναι οι εξής: Κοινωνικοί
φροντιστές, φωτογράφοι, γεωπόνοι, µηχα-
νικοί περιβάλλοντος, κτηνίατροι, βιβλιοθη-
κονόµοι, οικοδόµοι, µηχανολόγοι µηχανικοί,
δηµοσιογράφοι, βρεφοκόµοι, τοπογράφοι,
τραπεζοκόµοι, χειριστές Η/Υ, ψυκτικοί,
λογοθεραπευτές, ελαιοχρωµατιστές, νηπια-
γωγοί, γενικών καθηκόντων, οικονοµικού,
δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, βοηθοί
βρεφονηπιοκόµων, νοσηλευτές, οδηγοί,
µάγειρες, ξεναγοί, κ.α.

ΥΠΕΝ: Πρόγραµµα 
παρακολούθησης της 
ρύπανσης από το 
«Αγία Ζώνη ΙΙ»

Μ
ε απόφαση του ΥΠΕΝ (Α∆Α
6ΧΣ∆4653Π8-ΓΒΗ) καθορίζονται τα
κατάλληλα µέτρα παρακολούθησης

των µεσο-µακροπρόθεσµων επιπτώσεων της
ρύπανσης στις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή του
Σαρωνικού Κόλπου από τη διαρροή πετρελαιο-
ειδών, λόγω της βύθισης του δεξαµενόπλοιου
«ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», τον Σεπτέµβριο του 2017.

Τα µέτρα αυτά αφορούν στην πρόληψη περι-
βαλλοντικής ζηµίας στα ύδατα (παράκτια και
θαλάσσια), στα προστατευόµενα είδη και στους
φυσικούς οικοτόπους, έχουν 12µηνη διάρκεια και
θα υλοποιηθούν µε δαπάνες της υπεύθυνης πλοι-
οκτήτριας εταιρείας «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ Ναυτική Εται-
ρεία».

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απο-
ρρύπανσης από την ανάδοχο εταιρεία καθαρι-
σµού των ακτών, το ΥΠΕΝ έκρινε ότι απαιτείται η
παρακολούθηση των ακτών και της θαλάσσιας
περιοχής του Σαρωνικού Κόλπου που επηρεά-
σθηκαν ή/και ρυπάνθηκαν από την διαρροή πετρ-

ελαιοειδών, λόγω της βύθισης του δεξαµενόπλοι-
ου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», λαµβάνοντας υπόψη τη γνω-
µοδότηση της Επιτροπής Αντιµετώπισης Περιβαλ-
λοντικών Ζηµιών (ΕΑΠΕΖ), καθώς και τις σχετικές
εκθέσεις,τα αποτελέσµατα µετρήσεων και τις
µελέτες του ΕΛΚΕΘΕ .

Σηµειώνεται ότι στην περιοχή του Σαρωνικού
Κόλπου που προκλήθηκε η ρύπανση από τη βύθ-
ιση του δεξαµενόπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, έχει καθ-
οριστεί µια Σηµαντική Περιοχή για τα Πουλιά
(Important Bird Αrea -IBA) µε την ονοµασία
«Νησίδες του Σαρωνικού Κόλπου» (GR199). Η εν
λόγω περιοχή περιλαµβάνεται στις περιοχές του
εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000, βάσει της Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης 50743/2017 (Β΄
4432) «Αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου
περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού
∆ικτύουNatura2000», µε την ονοµασία
GR3000020 «Νησίδες Σαρωνικού Κόλπου».

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις της ρύπανσης και
σύµφωνα µε την Τελική Επιστηµονική Έκθεση
του ΕΛΚΕΘΕ (Απρίλιος 2018):

* Ως γενικό συµπέρασµα από τις µετρήσεις
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκύπτει ότι οι κύριες επιπτώσεις
του ατυχήµατος περιορίστηκαν στην παράκτια
ζώνη, ιδιαίτερα στις περιοχές της Σαλαµίνας,
Γλυφάδας και Ελληνικού και µόνο για την περίο-
δο των τριών πρώτων µηνών µετά τη διαρροή
του πετρελαίου. Μετά το ∆εκέµβριο 2017
προκύπτει ότι σε όλη την ακτογραµµή δεν
υπήρχαν πλέον σηµαντικά ευρήµατα σε ό,τι
αφορά την παρουσία πετρελαϊκών υδρογονανθ-
ράκων. Οι θαλάσσιοι οργανισµοί φαίνεται ότι δεν
έχουν επηρεαστεί, ενώ δεν βρέθηκαν ενδείξεις
βιοσυσσώρευσης. 

Σε ότι αφορά το θαλάσσιο πυθµένα, τόσο από
τις υποβρύχιες βιντεοσκοπήσεις σε βάθη 0-20 m,
όσο και από τα δείγµατα ιζηµάτων που συλλέχθη-
καν σε επιλεγµένα σηµεία σε µεγαλύτερα βάθη
δεν διαπιστώθηκε να υπάρχουν ποσότητες πετρ-
ελαιοειδών.

* Προτείνεται η διερεύνηση του βυθού του
ανοικτού Σαρωνικού κόλπου µε χρήση υπο-
βρύχιων συστηµάτων που φέρουν εξωτερικό
τεχνητό φωτισµό (π.χ. ROV) προκειµένου να
συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά µε την πιθανή παρουσία υπολειµµάτων πετρ-
ελαίου στο θαλάσσιο πυθµένα.

* Ενόψει της θερινής περιόδου προτείνεταιη
προληπτική παρακολούθηση της ποιότητας των
υδάτωνστο υπάρχον δίκτυο σταθµών παράκτιας
δειγµατοληψίας µε τη διενέργεια δειγµατοληψιών
υδάτων και µετρήσεων ολικών πετρελαϊκών και
πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων.

Επιπλέον σηµειώνεται ότι:

α) η διαδικασία ανέλκυσης του ∆/Ξ ΑΓΙΑ
ΖΩΝΗ ΙΙ, ολοκληρώθηκε στις 29.11.2017 και ως
εκ τούτου έχει αποµακρυνθεί η πηγή ρύπανσης,

β) δεν ισχύουν πλέον οι περιορισµοί που είχαν
τεθεί (ΦΕΚ 4559/Β 21-12-2017) για προληπτικούς
λόγους αναφορικά µε την άσκηση της αλιείας µε
συρόµενα εργαλεία σε τµήµα του Σαρωνικού κόλ-
που λόγω της βύθισης του ∆/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ, και

γ) δεν ισχύει πλέον η απαγόρευση της
κολύµβησης.

Βάσει των ανωτέρω, ορίστηκαν τα εξής προλ-
ηπτικά µέτρα παρακολούθησης:

1. Τακτική παρακολούθηση για την πρόληψη
και αντιµετώπιση δευτερογενούς ρύπανσης από
βυθισµένες ποσότητες πετρελαιοειδών κατα-

λοίπων και την αντιµετώπιση τυχόν επαναπρο-
σβολής των ακτών για το οριζόµενο χρονικό διά-
στηµα των 12 µηνών.

2. Παρακολούθησης της οικολογικής ποιότ-
ητας των θαλάσσιων των υδάτων και των ιζηµά-
των στις θέσεις δειγµατοληψίας που καθο-
ρίστηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ µε διενέργεια δειγµα-
τοληψιών και αναλύσεως για χρονικό διάστηµα
12 µηνών.

Ειδικά για τη τρέχουσα θερινή περίοδο (κολ-
υµβητική περίοδος), οι δειγµατοληψίες και
αναλύσεις θα γίνονται ανά µήνα (Ιούνιο 2018
–Σεπτέµβριο 2018).

3. Καταγραφή και χαρτογράφηση του πυθµέ-
να, όπου ενδέχεται να έχουν επικαθίσει πετρελαϊ-
κά κατάλοιπα, µε την χρήση υποβρύχιου τηλεκα-
τευθυνόµενου οχήµατος, δορυφορικών φωτογρ-
αφιών, αλλά και υποβρύχιας κατάδυσης και εικο-
νοσκόπησης (βίντεο) για την αποτύπωση της
τυχόν παραµένουσας ρύπανσης.

4. Εφόσον διαπιστωθεί επιβάρυνση των
ιζηµάτων, θα συνεχιστεί η παρακολούθηση της
τυχόν βιοσυσσώρευσης πετρελαιοειδών των
ιζηµάτων µε προσδιορισµό υδρογονανθράκων
στον ιστό επιλεγµένων οργανισµών (π.χ. σε βενθ-
ικά είδη).

5. Αποτύπωση της κατάστασης του βιοτόπου
του είδους χαρακτηρισµού ορνιθοπανίδας
(θαλασσοκόρακα) στη Σηµαντική Περιοχή για τα
Πουλιά «Νησίδες του Σαρωνικού Κόλπου».

Όλα τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και
των αναλύσεων που θα υλοποιηθούν µέχρι και
τον Ιούνιο του 2019, θα αποστέλλονται στην
αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ αµέσως µετά την
πραγµατοποίησή τους.

Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής 
Άσκησης των µαθητευοµένων 
των ΕΠΑ.Σ. στους ΟΤΑ

Μ
ε την ΚΥΑ 31464/708/06.06.2018 (ΦΕΚ
2154/11.06.2018 τεύχος Β’) υπογράφτηκε από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ.

Αλέξναδρο Χαρίτση, τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων κ. ∆ Μπαξεβανάκη, την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Ε. Αχτσιόγλου,
τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Α. Ηλιόπουλο και  τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γ. Χουλιαράκη,  η επιδότηση της
Μαθητείας/ΠρακτικήςΆσκησης των µαθητευοµένων των ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο ∆ηµό-
σιο, σε φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, σε συνεταιρισµούς, σε σωµατεία το
έτος 2018».

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 16.038.000 Ευρώ σε βάρος
του ΚΑΕ 0545 «Επιδόµατα εκπαιδευόµενων σε σχολές» του
προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.∆. του έτους 2018, η οποία συγχρ-
ηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και θα ενταχθεί στο πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της
προγραµµατικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20 και από τον προϋπο-
λογισµό του ΟΑΕ∆.

Ειδικότερα η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί ως εξής: 
α) Ποσό ύψους 11.000.000 Ευρώ από το ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ» τοµέας «Εκπαίδευση, ∆ια Βίου Μάθηση» σύµφωνα µε
την υπ' αριθµ. 561/30-01-2018 Τροποποίηση της Πρόσκλησης
της Πράξης «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
ΟΑΕ∆» (Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4, Κωδικός Πρόσκλησης
Πράξης 10.4.1.06.01 για την Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ.
Μαθητείας ΟΑΕ∆-Α.Π.7, 8, 9), βάσει της νο.16 απόφασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης (12-5-2017), περί έγκρισης
εξειδίκευσης εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση 2014-2020" (Α∆Α:Ω65Α465Χ18- ΣΡΩ)

β) Ποσό ύψους 5.038.000 Ευρώ από τον προϋπολογισµό του
ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ 0545).

Άρθρο 1
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Οι Σχολές Μαθητείας ιδρύθηκαν µε το µε αρ. 3/06.06.52

(Α'/157) Β.∆. «Περί εκπαιδεύσεως µαθητών - τεχνιτών», και
εντάχθηκαν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε το ν. 1566/1985
(Α'/167).

Με το ν. 2640/1998 (Α'/206) εντάχθηκαν πλήρως στο θεσµικό
πλαίσιο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΤΕΕ Α & Β Κύκλου).
Σήµερα λειτουργούν ως Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) βάσει
του ν. 3475/2006 (Α'/146) και του άρθρου 66 του ν. 4386/2016
(Α'/83).

Στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕ∆ που λειτουργούν στο πλαίσιο της δευτερο-
βάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εφαρµόζεται το δυϊκό
σύστηµα Μαθητείας, το οποίο περιλαµβάνει θεωρητικά και εργα-
στηριακά µαθήµα

τα στις σχολές και Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς και
επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.

Άρθρο 2
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η αποζηµίωση των µαθητευοµένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

ορίζεται στο εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόµιµου
νοµοθετηµένου κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους µαθητευόµενους
κάτω των 25 ετών.

Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο
εργασίας για 15.500 µαθητευόµενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που
θα απασχοληθούν στο ∆ηµόσιο, σε φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα,
σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή
εκµεταλλεύσεις, σε συνεταιρισµούς, σε σωµατεία το έτος 2018,
ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ηµέρα κατά το χρονικό διά-
στηµα από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Το υπολειπόµενο ποσό της αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των νόµιµων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται
µηνιαίως από τον εργοδότη στον οποίο πραγµατοποιείται η
Μαθητεία/ Πρακτική άσκηση. Για τους µαθητευόµενους ισχύουν
οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 9 της µε αριθµ.
Φ.7/136312/∆4/17 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας αρµοδιότ-
ητας Υ.Π.Π.Ε.Θ.» (Β'/2859).

Το ποσό της επιδότησης των 11 Ευρώ καταβάλλεται στους
µαθητευόµενους για κάθε ηµέρα Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης
τετραήµερης, πενταήµερης ή εξα ήµερης εβδοµαδιαίας απασχόλ-
ησης ανεξάρτητα από το εξάµηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκον-
ται.
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Για 5η συνεχή χρονιά, το Τµήµα Αθλητικών ∆ρα-
στηριοτήτων του Οργανισµού Άθλησης και  Φρον-
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.),

διοργάνωσε το ∆ιασχολικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου,
Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, ∆ηµοτικών,
Γυµνασίων και Λυκείων µε συµµετοχή, πάνω από 500
µαθητριών και µαθητών συνολικά. Οι Αγώνες ξεκίνησαν
στις 19 Μαρτίου 2018 και ολοκληρώθηκαν στις 3 Ιουνίου
2018, οπότε και πραγµατοποιήθηκαν οι απονοµές των
οµάδων που κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις, σε κάθε
άθληµα. 

Παράλληλα, ο Οργανι σµός Άθλησης και  Φροντί δας, Νεο-
λαί ας και  Τρί της Ηλι κί ας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) πραγµατοποί ησε,
από τι ς 31 Μαΐ ου 2018 έως τι ς 3 Ιουνί ου 2018,  το 2ο 4ήµερο
Πανόραµα Αθλητι κών Εκδηλώσεων, στο οποί ο παρουσί ασαν
τα προγράµµατά τους, τα Τµήµατα Αεροβι κής, Ρυθµι κής
Γυµναστι κής, Παραδοσι ακών Χορών της Κοι νωνι κής Προ-
στασί ας και  3ης Ηλι κί ας και  Κι νητι κών ∆εξι οτήτων του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Επί σης, δι οργανώθηκε Τουρνουά Βόλλευ, µεταξύ
των αντί στοι χων Τµηµάτων του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και  του «Α.Σ.
ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», ενώ οι  παραβρι σκόµενοι  απόλαυ-
σαν  το χορευτι κό πρόγραµµα της οµάδας Break-dance
“BREAK PANS”. Την τελευταί α µέρα του Πανοράµατος Αθλ-
ητι κών Εκδηλώσεων πραγµατοποι ήθηκε Ηµερί δα Στί βου, στην
οποί α έλαβαν µέρος πάνω από 200 µαθητές Πρωτοβάθµι ας
και  ∆ευτεροβάθµι ας Εκπαί δευσης, και  βραβεύτηκαν οι  αθλ-
ητές, που ξεχώρι σαν γι α τι ς αθλητι κές τους επι δόσει ς.

Παράλληλα, απονεµήθηκαν τι µητι κές πλακέτες σε αθλητές
Συλλόγων του ∆ήµου Ασπροπύργου, οι  οποί οι  κατέκτησαν
σπουδαί ες δι ακρί σει ς.

Συγκεκρι µένα: 
Στον Α.Σ. ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, γι α την κατάκτηση

τρι ών (3) Κυπέλλων στι ς κατηγορί ες ανδρών, γυναι κών, µι κτής
οµάδας, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα Tag Rugby League
ΕΟΜΟΠ, που πραγµατοποι ήθηκε στο Γουδί  στι ς 7/1/2018.

Α.Σ. ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Στην αθλήτρι α, Ελένη Σουλάτζου, 13 ετών, γι α την κατάκτηση

τρι ών (3) χρυσών µεταλλί ων στην κατηγορί α των 69kg, στο
Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών Παί δων – Κορασί δων,
που πραγµατοποι ήθηκε στην Αρι δαί α, 21-22/4/2018.

Στον αθλητή, Γεώργι ο Λαζαρί δη, 13 ετών,  γι α την κατάκτηση
τρι ών (3) χάλκι νων µεταλλί ων στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα
Άρσης Βαρών Παί δων – Κορασί δων  που πραγµατοποι ήθηκε
στην Αρι δαί α 21-22/4/2018. 

Στον αθλητή, Γεώργι ο Παπαδόπουλο, 13 ετών, γι α την
κατάκτηση τρι ών χρυσών και  τρι ών ασηµένι ων µεταλλί ων στο
Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών Παί δων – Κορασί δων
που πραγµατοποι ήθηκε στην Αρι δαί α 21-22/4/2018.

Α.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Στον αθλητή, Γεώργι ο Πι λί δη, γι α την κατάκτηση της 1ης

θέσης, στην κατηγορί α των 57 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα
Ελευθέρας Πάλης Εφήβων, που πραγµατοποι ήθηκε  το Μάρ-
τι ο 2018 στη Θεσσαλονί κη, και  της 1ης θέσης στην κατηγορί α
των 61 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα Ελευθέρας Πάλης
Ανδρών, που πραγµατοποι ήθηκε το Μάι ο 2018 στο κλει στό
στάδι ο Λι οσί ων.

Στον αθλητή, Παναγι ώτη Ιωακει µί δη, γι α την κατάκτηση της
1ης θέσης,  στην κατηγορί α των 61 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτά-
θληµα Ελευθέρας Πάλης Εφήβων, που πραγµατοποι ήθηκε  το
Μάρτι ο 2018 στη Θεσσαλονί κη.

Στον αθλητή, Χρι στόφορο Λoϊ ζί δη,  γι α την κατάκτηση της
1ης θέσης, στην κατηγορί α των 65 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτά-
θληµα Ελευθέρας Πάλης Εφήβων, που πραγµατοποι ήθηκε  το
Μάρτι ο 2018 στη Θεσσαλονί κη.

Στον αθλητή, Μι χάλη Σι δηρόπουλο,  γι α την κατάκτηση της
3ης θέσης, στην κατηγορί α των 65 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτά-
θληµα Ελευθέρας Πάλης Εφήβων, που πραγµατοποι ήθηκε  το
Μάρτι ο 2018 στη Θεσσαλονί κη.

Στον αθλητή, Γεώργι ο Λoϊ ζί δη,  γι α την κατάκτηση της 1ης
θέσης, στην κατηγορί α των 70 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα
Ελευθέρας Πάλης Εφήβων, που πραγµατοποι ήθηκε  το Μάρ-
τι ο 2018 στη Θεσσαλονί κη.

Στον αθλητή, Ιωάννη Λoϊ ζί δη, γι α την κατάκτηση της 3ης
θέσης, στην κατηγορί α των 70 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα
Ελευθέρας Πάλης Εφήβων, που πραγµατοποι ήθηκε  το  Μάρ-
τι ο 2018 στη Θεσσαλονί κη.

Στον αθλητή, Σταύρο Λoϊ ζί δη,  γι α την κατάκτηση της 1ης
θέσης, στην κατηγορί α των 79 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα
Ελευθέρας Πάλης Εφήβων, που πραγµατοποι ήθηκε  το Μάρ-
τι ο 2018 στη Θεσσαλονί κη.

Στον αθλητή, Τρι ανταφυλλί δη Ανδρέα, γι α την κατάκτηση της
1ης  θέσης, στην κατηγορί α των 70 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτά-
θληµα Ελευθέρας Πάλης Ανδρών που πραγµατοποι ήθηκε το
Μάι ο 2018 στη Ζωφρι ά.

Στον αθλητή, Πουρουζί δη ∆ηµήτρι ο, γι α την κατάκτηση της
3ης  θέσης, στην κατηγορί α των 74 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτά-
θληµα Ελευθέρας Πάλης Ανδρών που πραγµατοποι ήθηκε το
Μάι ο 2018 στη Ζωφρι ά.

Στον αθλητή, Τεντεέβ Κωνσταντί ν, γι α την κατάκτηση της 2ης
θέσης, στην κατηγορί α των 92 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα
Ελευθέρας Πάλης Ανδρών που πραγµατοποι ήθηκε το Μάι ο
2018 στη Ζωφρι ά.

Α.Σ. Kickboxing ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Mr. K.O.
Στον  αθλητή, Μι χάλη Ρόζο, γι α την κατάκτηση της 2ης

θέσης, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα KickBoxing, που πραγµα-
τοποι ήθηκε τον Οκτώβρι ο 2017, στα Άνω Λι όσι α.

Στον αθλητή, Μάρι ο Λαµάϊ , γι α την κατάκτηση της 3ης
θέσης, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα KickBoxing, που πραγµα-
τοποι ήθηκε τον Οκτώβρι ο 2017, στα Άνω Λι όσι α.

Στον αθλητή, Φώτη Καµπόλη, γι α την κατάκτηση της 2ης
θέσης, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα KickBoxing, που πραγµα-
τοποι ήθηκε τον Οκτώβρι ο 2017, στα Άνω Λι όσι α.

Στον αθλητή, Αλέξανδρο Λαµάϊ , γι α την κατάκτηση της 2ης
θέσης, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα KickBoxing, που πραγµα-
τοποι ήθηκε τον Οκτώβρι ο 2017, στα Άνω Λι όσι α.

Στον αθλητή, Στάθη Κοπέλα, γι α την κατάκτηση της 2ης
θέσης, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα KickBoxing, που πραγµα-
τοποι ήθηκε τον Οκτώβρι ο 201,7 στα Άνω Λι όσι α.

Στον αθλητή, Θεόφι λο Παροτσί δη, γι α την κατάκτηση της 1ης
θέσης, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα KickBoxing, που πραγµα-
τοποι ήθηκε τον Οκτώβρι ο 2017, στα Άνω Λι όσι α. 

Στην αθλήτρι α, Βασι λι κή Φί λη, γι α την κατάκτηση της 1ης
θέσης στο Κύπελλο Ελλάδος, που πραγµατοποι ήθηκε τον
Απρί λι ο 2018.

Α.Σ. ∆ΡΑΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Στην αθλήτρι α, Μαρί α Ακαρέπη, γι α την κατάκτηση της 2ης 
θέσης, στο Κύπελλο  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΑΡΗΣ», που πραγµα

τοποι ήθηκε τον ∆εκέµβρι ο 2017, στα Άνω Λι όσι α.
Σύλλογος ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Στην αθλήτρι α, Μαρί α Τσεβά,  γι α την κατάκτηση της 3ης

θέσης, στην κατηγορί α νεανί δων των  +65 kg, στο Πανελλήνι ο
Πρωτάθληµα Εφήβων Taekwondo  που πραγµατοποι ήθηκε το
Φεβρουάρι ο  2018, στη Θεσσαλονί κη.

Σύλλογος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Στον αθλητή, Σαββί δη Παναγι ώτη, γι α την κατάκτηση της 3ης

θέσης, στην κατηγορί α των 86 kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα
Ελευθέρας Πάλης Ανδρών που πραγµατοποι ήθηκε το Μάι ο
2018 στη Ζωφρι ά.

Στον αθλητή, Αµανατί δη Νι κόλαο, γι α την κατάκτηση της 1ης
θέσης, στην κατηγορί α των 57kg, στο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα
Ελευθέρας Πάλης Ανδρών που πραγµατοποι ήθηκε το Μάι ο
2018 στη Ζωφρι ά.  

Επί σης, τι µητι κή πλακέτα απονεµήθηκε στην οµάδα Break
Dance «DEAD PREZZ», γι α τη συµµετοχή της στο 4ήµερο
Πανόραµα Αθλητι κών Εκδηλώσεων.

Θερµές ευχές και  συγχαρητήρι α στους Αθλητές, απηύθυ-
ναν, κατά τη δι άρκει α των απονοµών, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύρ-
γου και  Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Νι κόλαος Μελετί ου, ο
Αντι πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Αντι δή-
µαρχος Καθαρι ότητας, Ανακύκλωσης και  Πρασί νου, κ. Αβρ-
αάµ Κωνσταντι νί δης, ο Πρόεδρος της  ∆ηµοτι κής Επι τροπής
Παι δεί ας και   Σχολι κής Επι τροπής Μονάδων ∆ευτεροβάθµι ας
Εκπαί δευσης, κ. Γεώργι ος Φί λης, ο Πρόεδρος του Πνευµατι κού
Κέντρου κ. Μελέτι ος Μπουραντάς, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτι κός
Σύµβουλος, Αντι πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α. και  µέλος του ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.. κ. Αντώνι ος Κοναξής, η ∆ηµοτι κή Σύµβουλος, κ.
Κυρι ακή Νι κοπολί δου Φραγκοπούλου, το µέλος του ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Μαρί α Γκούµα Πατέλα και  ο Πρόεδρος του
«Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κ. Θεόδωρος Καλογερόπου-
λος.  

ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΥΥΨΨΕΕΛΛΗΗ  
Ο Ασπρόπυργος τίµησε τους Αθλητές της πόλης που διακρίθηκαν πανελληνίως

• Μεγάλη επιτυχία σηµείωσαν το ∆ιασχολικό Πρωτάθληµα και το Πανόραµα Αθλητικών Εκδηλώσεων 
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Με την ευλογία του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη κ.κ.  Αθη-
ναγόρα και παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού
πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία το Σάββατο 2 Ιουνίου

2018, στις εγκαταστάσεις του ∆ηµοτικού Σταδίου Φυλής, η διενοριακή
τελετή λήξεως των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων της
Μητροπόλεως.

Την τελετή διοργάνωσε το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Συµµετείχαν σε αυτό όλες οι κατηχητικές συνάξεις των ενοριών της Ι.
Μητροπόλεως µαζί µε τους υπεύθυνους ιερείς Νεότητος της εκάστοτε
ενορίας.

Έλαβαν χώρα:
α. Ο τελικός του τουρνουά ποδοσφαίρου για το επίπεδο του ∆ηµοτι-

κού, µεταξύ των Ι. Ναών Αγ. Τριάδας Πετρουπόλεως και Αγ.∆ηµητρίου
Πετρουπόλεως. Την πρώτη θέση έλαβε η αθλητική κατηχητική οµάδα
της Αγ. Τριάδας Πετρουπόλεως µε 2-0.

β. Ο τελικός του τουρνουά ποδοσφαίρου για το επίπεδο του
Γυµνασίου, µεταξύ των Ι. Ναών Αγ. Τριάδας Πετρουπόλεως και Γέν-
νησης Χριστού Καµατερού. Την πρώτη θέση έλαβε η αθλητική κατ-
ηχητική οµάδα της Αγ. Τριάδας Πετρουπόλεως µε 1-0.

γ. Ο τελικός του τουρνουά ποδοσφαίρου για το επίπεδο του Λυκείου
µεταξύ των Ι. Ναών Αγ. Τριάδας Πετρουπόλεως και Γέννησης Χριστού
Καµατερού. Την πρώτη θέση έλαβε η αθλητική κατηχητική οµάδα της
Αγ.Τριάδας Πετρουπόλεως µε 6-1.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πρώτη φορά ενορία κατάκτησε και τα τρία
πρωταθλήµατα την ίδια χρονιά και στις τρείς βαθµίδες ∆ηµοτικού,
Γυµνασίου και Λυκείου.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους κατηχητές για την
άρτια διοργάνωση και τη συµµετοχή αλλά ιδιαιτέρως αξίζουν συγχα-
ρητήρια στα παιδιά και τους κατηχητές της Αγ.Τριάδας Πετρουπόλεως,
για την επιτυχία τους.

Παράλληλα µε τη διεξαγωγή των τελικών ποδοσφαίρου µέσα στο
χώρο του σταδίου έλαβαν χώρα οι αγώνες στίβου: στα 60µ, τα 100µ
και ο «Μαραθώνιος» αγοριών και κοριτσιών. Συµµετείχαν εκατοντάδες
παιδιά των Κατηχητικών Συνάξεων όλων των Ενοριών της Ι. Μητρ-
οπόλεως.

Στο ∆ηµοτικό Στάδιο Φυλής, έδωσε το παρόν ο Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Ιλίου κ.Αθηναγόρας, ο οποίος µε την παρουσία του
λάµπρυνε την γιορτή. 

Με τον όµορφο και ενθουσιώδη λόγο του ευχαρίστησε τους διοργα-
νωτές και τους συµµετέχοντες στην εκδήλωση και στο τουρνουά, και
τέλος έκανε τις απονοµές των κυπέλλων και µεταλλίων.

Στις απονοµές συµµετείχε µε χαρά και ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο οποίος συνεχάρη τον Μητροπολίτη και όλους τους συµµε-
τέχοντες στην διοργάνωση επισηµαίνοντας πως ο ∆ήµος Φυλής είναι
αρωγός σε κάθε εκδήλωση που αφορά στον Αθλητισµό και τον Πολιτι-
σµό,  πολλώ δε µάλλον,  όταν σε τέτοιες σπουδαίες δράσεις συµµε-
τέχουν παιδιά και νέοι. 

Παρόντες ήταν επίσης, ο ∆ιευθυντής του Γραφείου Νεότητας της Ι.
Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης Ιωαννίκιος Γιαννό-
πουλος και ο Αιδεσιµολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. ∆ηµήτριος
Παναγακόπουλος, µέλος του Γραφείου Νεότητας και υπεύθυνος του
Αθλητικού Τµήµατος.

Στην γιορτή λήξης των δραστηριοτήτων Νεότητας 
της Μητροπόλεως Ιλίου ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Υγείας

Θέµα:  Ανησυχητική η µείωση του
αριθµού των κλινικών µελετών στην
Ελλάδα!

Κύριε Υπουργέ,

Οι κλινικές µελέτες συνεπάγονται
σηµαντικά έσοδα για το δηµόσιο
σύστηµα υγείας ενώ συµβάλουν στην
ανάπτυξη της φαρµακευτικής έρευνας
και στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναµικού που
εµπλέκεται σε αυτές. Το κυριότερο
όµως από όλα είναι ότι αποκτάει πρό-
σβαση σε καινοτόµες θεραπείες και
νέα αποτελεσµατικά φάρµακα ένας
πολύ σηµαντικός αριθµός ασθενών. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΟΦ
που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο 

µε τίτλο «Σύγχρονη ∆υτική και
Ιπποκρατική Ιατρική Πρακτική. Εξατο-
µικευµένη - Στοχευµένη Θεραπεία των
Νεοπλασµάτων» για το 2017 εγκρίθη-
καν µόλις 136 νέες κλινικές µελέτες.
Το 2015 διεξήχθησαν 204 νέες κλινικές
µελέτες ενώ το 2016 µόλις 164. 

Όπως επίσης αξίζει να αναφερθεί
ότι η Ελλάδα απορροφά 80 εκ. ευρώ
ετησίως από τα 35 δις ευρώ που
διατίθενται για κλινικές µελέτες στην
Ευρώπη! ∆ηλαδή, µε πληθυσµό που
αγγίζει το 2,5% του ευρωπαϊκού
πληθυσµού, απορροφά µόλις το 2,2‰
(τοις χιλίοις) των κονδυλίων! Με αυτό
τον τρόπο καλύπτουν µόνο το 4% της
συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης! 

Έντονη ανησυχία αλλά και προβ-
ληµατισµός επικρατεί για ποιο λόγο
στην Ελλάδα είµαστε τόσο πίσω και
δεν µπορούµε να συναγωνιστούµε

ούτε κατά το ελάχιστο αντίστοιχες
χώρες της Ευρώπης. 

Βλέπουµε δηλαδή άλλες χώρες να
προσελκύουν κλινικές µελέτες εκα-
τοντάδων εκατοµµυρίων και η Ελλάδα
να απέχει πολύ από ένα τέτοιο στόχο!
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί
το Βέλγιο που µε παρόµοιο πληθυσµό
µε αυτό της Ελλάδας απορροφά του-
λάχιστον 2,5 δις και καλύπτει µε αυτό
τον τρόπο το 50% της συνολικής ετή-
σιας φαρµακευτικής του δαπάνης. 

Πριν από περίπου δυο χρόνια η
διοίκηση του ΕΟΦ είχε παραχωρήσει
µια συνέντευξη τύπου παρουσιάζον-
τας ένα οργανωµένο σχέδιο µε στόχο
την αύξηση των κλινικών µελετών.
∆υο χρόνια µετά και παρ’ όλες τις
προσπάθειες που έχει καταβάλει ο
ΕΟΦ σε οργάνωση και διαφάνεια οι
προσδοκίες αυτές έχουν δυστυχώς
διαψευστεί! 

Κατόπιν αυτών,
Ερωτάστε: 

1) Για ποιο λόγο το 2017 είχαµε
µόλις 136 νέες κλινικές µελέτες, ενώ
το 2015 είχαµε 204 κλινικές µελέτες;

2) Ποιο είναι επιτέλους το υλοποιή-
σιµο σχέδιο σας για την αύξηση του
αριθµού των κλινικών µελετών; 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ

Πρόγραµµα Οφθαλµολογικού 
Ελέγχου στα παιδιά των Παιδικών 
Σταθµών του ∆ήµου Ιλίου

Με γν ώµον α
την  πρόληψη και
την  προστασία
της υγείας των
παιδιών  προσχ ο-
λικής ηλικίας, ο
∆ήµος Ιλίου υλο-
ποιεί Πρόγραµµα
Οφθαλµολογικού
Ελέγχ ου στους
Βρεφον ηπιακούς
και Παιδικούς του

Σταθµούς, στο πλαίσιο των  προγραµµάτων  προληπτι-
κής ιατρικής της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας, µε τον  εθε-
λον τή Χειρούργο Οφθαλµίατρο κ. Φώτιο ∆εµερτζή.

Όπως δηλών ει ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος:
«Η πρόληψη αποτελεί διαχ ρον ική µας µέριµν α, υλο-

ποιών τας προγράµµατα προληπτικής ιατρικής για
όλους, µε ιδιαίτερη βαρύτητα και ευαισθησία στις
µικρές ηλικίες. Ο προληπτικός οφθαλµολογικός
έλεγχ ος έχ ει θεµελιώδη σηµασία για την  έγκαιρη διάγ-
ν ωση, θεραπεία και αποκατάσταση πιθαν ών  διαταρ-
αχ ών  στην  όραση των  παιδιών , για το λόγο αυτό,
µέσω του προγράµµατος, θα ελεγχ θεί οφθαλµολογικά
το σύν ολο των  παιδιών  που φιλοξεν ούν ται στους
Παιδικούς µας Σταθµούς. 

Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω θερµά τον  εθελον τή Χει-
ρουργό Οφθαλµίατρο κ. Φώτιο ∆εµερτζή για την
πολύτιµη συµβολή του στον  τοµέα της πρόληψης του
∆ήµου µας.»

ΒΒΒΒ....    ΟΟΟΟΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΝΝΝΝΟΟΟΟΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ::::ΑΑΑΑννννηηηησσσσυυυυχχχχηηηηττττιιιικκκκήήήή    ηηηη    µµµµεεεείίίίωωωωσσσσηηηη    
ττττωωωωνννν    κκκκλλλλιιιιννννιιιικκκκώώώώνννν    µµµµεεεελλλλεεεεττττώώώώνννν    σσσσττττηηηηνννν    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα!!!!
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ΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΝΕΑΣ
ΖΩΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ σε συνεργασία µε τον ∆ΗΜΟ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ, στα πλαίσια της προ-

σπάθειας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς από τα
ξερά χόρτα κατά τους θερινούς µήνες και την διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας ,  διοργάνωσε εθελοντικό καθαρισµό
των κοινόχρηστων χώρων από ξερά χόρτα, αντικείµενα,
σκουπίδια, µπάζα  για την αποφυγή εστιών µόλυνσης και
κινδύνων πυρκαγιάς κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Πολ-
λοί ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα και η
συλλογική προσπάθεια απέδωσε καρπούς. 

Συγκλονιστική “Λέλα Συγκλονιστική “Λέλα 
Καραγιάννη” στο Ζεφύρι Καραγιάννη” στο Ζεφύρι 

Τ
ο εξαιρετικό βιογραφικό θεατρικό έργο «Λέλα Καρ-
αγιάννη- η µάνα της Αντίστασης» µε την βραβε-
υµένη ηθοποιό Μαίρη Βιδάλη έφερε  στο ∆ήµο

Φυλής η Κοινωνική Υπηρεσία. 
Η παράσταση ανέβηκε  στο Πνευµατικό Κέντρο Ζεφ-

υρίου, το απόγευµα της Παρασκευής 8 Ιουνίου. 
Την ηθοποιό Μαίρη Βιδάλη η οποία έχει κατακτήσει το Α'

Βραβείο ερµηνείας µονολόγου «Αντιγόνη Βαλάκου» για το
ρόλο της Λέλας Καραγιάννη, έσπευσαν αµέσως µετά την
παράσταση να συγχαρούν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος
και η Τοπική Σύµβουλος Άννα Κουµερτά που ανάµεσα σε
ένα εκλεκτό θεατρόφιλο κοινό, παρακολούθησαν τον
συγκλονιστικό µονόλογο µε κοµµένη ανάσα. 

Λίγα λόγια για την παράσταση 
Πρόκειται για το  µονόλογο του Γιώργου Α. Χριστοδούλου

που είναι εµπνευσµένος από τη ζωή της αγωνίστριας της Εθνι-
κής Αντίστασης, Λέλας Καραγιάννη η οποία σφράγισε µε τη
θυσία της την απελευθέρωση των Αθηνών. 

Επικεφαλής της αντιστασιακής οργάνωσης η Λέλα Καρα-
γιάννη εκτελέστηκε από τα στρατεύµατα κατοχής για την
δράση της, µαζί µε αγωνιστές της αντίστασης στο ∆αφνί στις
8 Σεπτεµβρίου 1944, µόλις 34 µέρες πριν την απελευθέρωση
της Αθήνας.

Έπεσε στα χέρια στης Γκεστάπο τον Ιούλιο του ’44 µαζί µε
τα πέντε από τα επτά της παιδιά και υπέστη φριχτά βασανι-
στήρια στα κρατητήρια της οδού Μέρλιν. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 
Κείµενο: Γιώργος Α. Χριστοδούλου
Σκηνοθεσία: Γιώτα Κουνδουράκη
Σύνθεση προβολών: Κατερίνα Μαντέλη
Φωτισµοί: Γιώργος ∆ανεσής
Ερµηνεία: Μαίρη Βιδάλη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
Συλλογική προσπάθεια καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων
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«Ξεκινάµε µία πρωτόγνωρη
µεγάλη επιχείρηση ανέλκυσης
των ναυαγίων στο λιµάνι του Πειρ-
αιά και στον κόλπο της Ελευσίνας.
Υπάρχουν σε κάθε σκεπτόµενο
άνθρωπο ερωτήµατα γιατί τόσο
χρόνια αφέθηκαν αυτά τα ναυάγια
στην τύχη τους και δεν κλήθηκαν
οι ασφαλιστικές να πληρώσουν
για την ανέλκυσή τους» τόνισε
σήµερα ο υπουργός Ναυτιλίας
Παναγιώτης Κουρουµπλής, παρ-
ουσία του οποίου ξεκίνησε, µετά
από 32 ολόκληρα χρόνια, η ανέλ-
κυσή από τον βυθό της θάλασσας
του επιβατηγού-οχηµαταγωγού
πλοίου «Corfu Island», που αναµέ-
νεται να ολοκληρωθεί έως αύριο
το βράδυ.

Ο κ. Κουρουµπλής µίλησε για
σύγκρουση συµφερόντων σχετικά µε
τις υποθέσεις των ναυαγίων, ενώ
προανήγγειλε νοµοθετική πρωτοβου-
λία που θα προστατεύει αποφασιστι-
κά και θα δεσµεύει τις ασφαλιστικές
εταιρείες σε τέτοιο βαθµό ώστε όταν
συµβεί οποιοδήποτε γεγονός στις
θάλασσές µας να πληρωθεί πολύ
ακριβά για την προστασία του περι-
βάλλοντος.

Ο υπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι
όταν έγινε η σύµβαση παραχώρησης
µε την Cosco το ελληνικό δηµόσιο
ανέλαβε την υποχρέωση να ανελ-
κύσει µία σειρά τέτοιων ναυαγίων
που είχαν χαρτογραφηθεί.

Αυτό σήµαινε, τόνισε, και οικονοµι-
κή υποχρέωση, ωστόσο πρόσθεσε
ότι σήµερα ξεκινά η ανέλκυση του
πρώτου ναυαγίου 

χωρίς καµία επιβάρυνση στο ∆ηµό-
σιο, όταν κάποιοι εκτιµούσαν ότι θα
έπρεπε να πληρωθεί για την απο-
µάκρυνση του συγκεκριµένου πλοίου
1,5 εκατ. ευρώ.

Συµπλήρωσε επίσης ότι µε αυτήν
την προσπάθεια γίνεται και η προ-
σπάθεια αποµάκρυνσης επικίνδυνων
και εγκαταλελειµµένων πλοίων που
κανείς δεν ξέρει επίσηµα πώς χρησι-
µοποιούνται αυτά τα πλοία τις νυχτε-
ρινές ώρες και ο «νοών νοείτο».

«Το λιµάνι του Πειραιά θα καθα-
ρίσει από τα ναυάγια που αποτελούν
περιβαλλοντικό έγκληµα σε βάρος
των κατοίκων του Αργοσαρωνικού»
διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο
επικεφαλής της ∆ηµόσιας Αρχής
Λιµένος ∆ηµοσθένης Μπακόπουλος
στην επισκευαστική βάση του Περά-
µατος, κατά την ανέλκυση του «Corfu
Island».

Σηµειώνεται, ότι το µήκους 103
µέτρων επιβατηγό πλοίο είχε ναυ

πηγηθεί το 1961 στην Ισπανία και
το όνοµά του ήταν «Cuidad de
Tarifa», το οποίο διατήρησε µέχρι το
1984-1985, οπότε αγοράστηκε από
την εταιρεία των αδελφών Αγαπητού
και µετονοµάστηκε σε «Corfu Island»
υψώνοντας την ελληνική σηµαία.

Το 1985 το πλοίο έκανε δροµολόγια
στη γραµµή της Αδριατικής και στις
20 Μαΐου 1986 βυθίστηκε στη βάση
Περάµατος, σε βάθος 22 µέτρων,
µπροστά στην προβλήτα ΙΙ, πάνω

από την ήδη βυθισµένη φορτηγίδα
«Ευαγγελία». Ωστόσο από τότε µέχρι
και σήµερα δεν είχε αναληφθεί καµία
πρωτοβουλία για την ανέλκυσή του.

Σύµφωνα µε τον κ.Μπακόπουλο,
συνολικά 160 επικίνδυνα και επιβλα-
βή πλοία βρίσκονται συνολικά στο
λιµάνι του Πειραιά και έχουν κινηθεί
διαδικασίες για τη αποµάκρυνσή
τους.

Ο επικεφαλής της δηµόσιας αρχής
Λιµένος ∆ηµοσθένης Μπακόπουλος 

είπε επίσης ότι λίγα µέτρα από το
σηµείο όπου πραγµατοποιείται η
σηµερινή ανέλκυση βρίσκονται άλλα
6 ναυάγια και ότι για 38 πλοία που
είναι ναυαγισµένα έχουν κινηθεί οι
διαδικασίες προκειµένου να βγουν σε
πλειστηριασµό για αποµάκρυνσή
τους, ενώ για 12 ακόµα οι φάκελοί
τους έχουν παραπεµφθεί στην αρµό-
δια γνωµοδοτική επιτροπή.

Σύµφωνα µε πληροφορίες περίπου
99 ναυάγια έχουν καταγραφεί στο
λιµάνι του Πειραιά από την υδρογρα-
φική υπηρεσία στρατού χωρίς ακόµα
να έχουν χαρτογραφηθεί.

Μετά την ανέλκυση του «Corfu
Island» θα ακολουθήσει και του
«Ευαγγελία» που βρίσκεται ακριβώς
από κάτω.

Τις εργασίες ανέλκυσης θα πραγ-
µατοποιήσει η εταιρεία Greek Diving
Center EΠΕ.

Για το «Corfu Island» η όλη η διαδι-
κασία έγινε αζηµίως γα το ∆ηµόσιο,
παρά το γεγονός ότι είχε ζητηθεί για
την αποµάκρυνσή του 1,5 εκατ.
ευρώ.

Η ανέλκυση του πλοίου, σύµφωνα
µε τους υπευθύνους της εταιρείας,
γίνεται µε τροφοδότηση αέρα στο
εσωτερικό του ναυαγίου.

Αφορµή για να ανοίξει το ζήτηµα
της ανέλκυσης των ναυαγίων από τις
ελληνικές θάλασσες στάθηκε η βύθι-
ση του δεξαµενόπλοιου «Αγία Ζώνη
ΙΙ» τον Σεπτέµβριο του 2017 και οι
συνέπειές του.

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΗΗΣΣΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΝΝΑΑΥΥΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΝΝΑΑΥΥΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  

Η iDialogue, αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία για το
∆ιάλογο, τη ∆ικτύωση, τη ∆ιαφάνεια και τη ∆ηµιουρ-
γικότητα διοργάνωσε ι τη ∆ευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 τα
δύο  σεµινάρια του δεύτερου κύκλου «Socialize your
Business: Τα Social Media και το ∆ιαδίκτυο στην υπηρ-
εσία της µικροµεσαίας επιχείρησης και του επαγγε-
λµατία» σε Μέγαρα και Κιάτο.

Συγκεκριµένα, το σεµινάριο στα Μέγαρα διεξήχθηκε
στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάρων
«Θέογνις» ενώ στο Κιάτο, το σεµινάριο έγινε  στην
«Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου» (Κλεισθένους 57),
και ώρα 18:00.

Σκοπός των σεµιναρίωνήταν η ενηµέρωση και η
επιµόρφωση των κατοίκων κάθε πόλης προκειµένου να
µπορέσουν να προβάλουν τις επιχειρήσεις τους και να
έχουν το µεγαλύτερο δυνατό όφελος µε το µικρότερο
δυνατό κόστος.

Η θεµατολογία των σεµιναρίων ήταν σχετική µε :

Πώς χρησιµοποιείται το Internet Marketing στην
ελληνική επιχείρηση το 2018, πώς να κινηθείτε στα

Social Media (Facebook, Youtube).
Τι περιεχόµενο να ανεβάσετε στο Facebook.
Πώς να µετράτε την αποτελεσµατικότητά του, καµ-

πάνιες Facebook Ads και έξυπνη πρόωθηση των υπηρε-
σιών και των προιόντων σας στο διαδίκτυο µε χαµηλό
κόστος.

Γιατί τα social media είναι οι νέοι πρωταγωνιστές
στην εταιρική επικοινωνία.

Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Instagram και το
Twitter προς όφελος του επαγγελµατία και της µικροµε-
σαίας επιχείρησης.

Σε µία εποχή, όπου το διαδίκτυο έχει αναχθεί σε καθ-
ηµερινή ανάγκη, ως ένα χρήσιµο εργαλείο χαµηλού
κόστους η iDialogue συνεχίζει την προσπάθεια για
επιµόρφωση.

Εισηγητές των σεµιναρίων - σύµφωνα µε το πρόγρ-
αµµα ήταν  οι εξής:

∆ηµήτρης Κονταράκης: Internet Marketing
Consultant, Ιδρυτής της εταιρείας eSteps Σύµβουλοι
Internet Marketing

Hλίας Τσαλδάρης: Data Analyst, SEM – SEO
Consultant, Ιδρυτής της εταιρείας Innovation Group και

Κυριάκος Τσίγκρος: Senior Account Manager, εταιρεία
ContactPigeon.

Να σηµειωθεί πως η παρακολούθηση των σεµιναρίων
από τους συµµετέχοντες ήταν δωρεάν.

Αποκλειστικός Χορηγός των σεµιναρίων «Socialize
your Business» είναι η Ολυµπία Οδός.

Τα σεµινάρια υλοποιήθηκαν  µε την Υποστήριξη του
Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάρων «ο Θέογνης», του
Εµπορικού Συλλόγου Κιάτου, του Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Παιδείας, Πολιτισµού, και Αθλητι-
σµού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», καθώς και των εταιρ-
ειών eSteps Σύµβουλοι Internet Marketing, Innovation
Group και ContactPigeon.

Σεµινάρια socialize your business σε Μέγαρα 
και Κιάτο µε χορηγό της Ολυµπία Οδό
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ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΗΗΝΝΑΑ  ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΗΗΝΝΑΑ  ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤαα  ««ΤΤρρίίαα  ρροολλόόγγιιαα»»  ΣΣµµύύρρννηηςς,,  ΣΣύύµµηηςς  κκααιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
««σσυυγγχχρροοννίίσσττηηκκαανν»»  κκααιι  µµααςς  ττααξξίίδδεεψψαανν  σσττοονν  χχρρόόννοο

�Πως «χορεύει» ο ΧΡΟΝΟΣ στους δείχτες του
ρολογιού!  Τα βήµατά του, χτύποι που µετρούν στιγ-
µές κι  αλλάζουν τις ζωές µας. Τόπους και ανθρώπο-
υς. Πατρίδες�.  Μόνο όταν προσαρµόσουµε τα µάτια
στη στιγµή το βήµα του παγώνει. Κι όταν θυµόµαστε
και δεν ξεχνούµε�

Ο χρόνος στα τρία ρολόγια, της Σµύρνης, της Σύµης
και της Ελευσίνας, πάγωσε για δυο ώρες και η Πλατεία
Ηρώων πληµµύρισε µε µνήµες του χθες. Στιγµές της
παλιάς Λεψίνας. Στιγµές της Σµύρνης τις ώρες της κατα-
στροφής. Στιγµές της Σύµης τον καιρό της µετανάστευ-
σης λόγω του ιταλικού ζυγού.

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας «Το Αδράχτι», ο
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας και ο Σύλλογος
Συµιακών Ελευσίνας «Μιχαήλ Αρχάγγελος», έσµιξαν σε
ένα «συναπάντηµα εν Ελευσίνι» του Μήνα Λαογραφίας,
που διοργάνωσε το Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευ-
σίνας,

Μια παράσταση ποτισµένη µε υπέροχες µελωδίες,
τραγουδισµένες από την Καίτη Κουλλιά και τον Μανώλη
Σύριο µε τη συµµετοχή της Μαρίας και της Ζέτας Βαλα-
βάνη καθώς και της Χωρωδίας του Συλλόγου Μικρα-
σιατών. Σκηνοθετηµένη από τον σκηνοθέτη και θεατρ-
ολόγο Θοδωρή Ευστρατιάδη, η παράσταση ζωντάνεψε
µνήµες και ξύπνησε συναισθήµατα για τις ιδιαίτερες
πατρίδες. 

Όµως πάνω από όλα αφηγήθηκε το σµίξιµο Μικρα-
σιατών και Συµιακών µε τους Ελευσινιώτες και την απόφ-
ασή τους να βαδίσουν πλάι πλάι, γεφυρώνοντας διαφο-
ρές και ιδιαιτερότητες. 

Θεατρικά απο-
σπάσµατα και
κείµενα που επιµε-
λήθηκαν η Γεω-
ργία Γιατζόγλου, η
Γεωργία Φράγκου
και ο Θοδωρής
Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς ,
συνδυασµένα αντι-
στικτικά µε παλιές
φωτογραφίες στην
οθόνη της σκηνής
και µε χορούς από
τα χορευτικά των

συλλόγων, τους οποίους δίδαξαν η Μαρία Βαλαβάνη και
ο Γιάννης Μαργαρώνης οδήγησαν το όµορφο αυτό ταξίδι
στον χρόνο και τη µνήµη.

Στην παράσταση συµµετείχαν µε αλφαβητική σειρά οι:
Αγγέλου Αθανάσιος, Βαλαβάνη Ζέτα, Βαλαβάνη Μαρία,
Βερτζάγια Αγγελική, Γραµµατόπουλος Μάριος, Κακο-
σαίος Ευάγγελος, Κακοσαίου Παναγιώτα, Καµπούρης 

Κωνσταντίνος, Καµπούρης Ραφαήλ, Κολιοφώτη Κατε-
ρίνα, Κυπραίου Μάρω, Λεοντής Αλέξανδρος, Λεοντής 

Παναγιώτης, Μαργαρωνης Γιάννης, Μαρινάκης Γιάν-
νης, Ναυρόζογλου Παναγιώτης, Παπακαλοδούκα Ελένη,
Σουγιουλτζή Κατερίνα, Σπύρου Γιώργος, Συλεούνης
Γιάννης,

Τσάµου Ιφιγένεια, Χέντερσον Ειρήνη και η µικρή
Μαρία Μαργώνη. Στην ορχήστρα οι εξαιρετικοί µουσικοί:
Μαργώνης Σωτήρης (βιολί), Καρπάθιος Μανώλης (κανο-
νάκι), Γεωργόπουλος Θοδωρής (κλαρίνο), Παππάς
Γιώργος (λαούτο), Καρέλος Νίκος (λάφτα) και Κάκος
Σάκης (κρουστά).

Το κοινό, συγκινηµένο, καταχειροκρότησε τους δηµιο-
υργούς και τους συµµετέχοντες. Είναι τόσο ελπιδοφόρο
οι λαογραφικοί σύλλογοι της πόλης µας –φορείς της λαϊ-
κής µας παράδοσης και του µακραίωνού µας πολιτι-
σµού-  να συνεργάζονται τόσο αρµονικά και δηµιουργικά
και να παράγουν οι ίδιοι πολιτισµό. Η πανέµορφη παρά-
σταση που παρακολουθήσαµε αποτελεί ένα τέτοιο παρά-
δειγµα και θέτει τις βάσεις για αντίστοιχες µελλοντικές
συνεργασίες.

∆υτική Αττική - Ασπρόπυργος:
Ολοκλήρωση του Πάρκου Γκορυτσάς & 
Κοινωνική έρευνα - απογραφή των Ροµά!

∆ύο µεγάλης σηµασίας έργα, αποφάσισε το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής.
Σύµφωνα µε νεότερη ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Γιάννη

Βασιλείου, θα προχωρήσουν άµεσα τα εξής : .
1- Ολοκλήρωση του πάρκου Γκορυτσάς, µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας
2.000,000,00 ευρω, συν 1.700.000,00 του ∆ήµου Ασπροπύργου που θα πραγµα-
τοποιησει και την δηµοπράτηση του έργου.
2- Κοινωνικη ερευνα απογραφη, σε ολες τις περιοχές που διαµένουν Ροµα, µε
χρηµατοδοτηση της Περιφέρειας 74.400,00 ευρω και δηµοπράτηση του έργου απο
τον ∆ήµο Ασπροπύργου.
Πρόκειται για δύο στοχευµένες παρεµβάσεις τεράστιας σηµασίας, οι οποίες  προ-
στίθενται και σε αλλες που ήδη σχεδιάζονται, µε στόχο να αλλάξουν την εικόνα της
συγκεκριµένης περιοχής !
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Άµεση λύση για το ΦΠΑ στη ναυτιλία ζητά το ΕΒΕΠ

Για ισχυρό πλήγµα στην εφοδιαστική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα
αν υπογραφεί ο ΚΥΑ για το ΦΠΑ στη ναυτιλία κάνει λόγο το Επιµελητήριο.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφερειακού

Συµβουλίου                                             
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-

17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail: ssona@patt.gov.gr                             

Αθήνα,   12-06-2018

Aρ. Πρωτ.: 114198

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 37155/2258/18 έγγρα-
φο η µελέτη ανανέωσης Απόφα-
σης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων µε:

Α) τίτλο έργου: «Λειτουργία
Προβλήτας Ασπροπύργου», υπο-
κατηγορία Α2, οµάδα 3η µε α/α: 6
(Μεµονωµένες προβλήτες)

Β) θέση έργου: 17ο χλµ Ν.Ε.Ο.
Αθηνών- Κορίνθου, στο ∆ήµο
Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή
Ενότητα ∆υτικής Αττικής, της Περ-
ιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου την: ‘’ΣΙ∆ΕΝΟΡ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.’’

∆) αρµόδια για τη δραστηριότ-
ητα περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περ-
ιφέρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πληρο-
φοριών, στην οποία  καλείται το

κοινό να ενηµερωθεί, τη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) στα πλαίσια της ανανέωσης
της µε αρ. απόφασης  95185/11-
12-2002

Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Με επιστολές του προς τον Υπουργό Οικονοµικών, κ.
Ε. Τσακαλώτο, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κ. Π. Κουρουµπλή, τον Υπουργό Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, κ. Ι. ∆ραγασάκη, τον Υφυπουργό Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, κ. Σ. Πιτσιόρλα και τον ∆ιοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσι-
λή, µε αφορµή το Σχέδιο της ΚΥΑ, αναφορικά µε τους
«Όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δρα-
στηριότητας των πλοίων, κυρίως στην ανοιχτή θάλασ-
σα, για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο
προστιθέµενης αξίας», ο Πρόεδρος του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,
ζητά να δοθεί άµεση λύση.

Ειδικότερα, επισηµαίνεται: «θα θέλαµε να σας εκφ-
ράσουµε τον σχετικό προβληµατισµό µας, καθώς
πιστεύουµε ότι, εάν τελικά υπογραφεί η ΚΥΑ, θα προ-
καλέσει ισχυρό πλήγµα στην εφοδιαστική και ναυπηγο-
επισκευαστική δραστηριότητα, αλλά και δηµιουργία
αντεγκλήσεων µεταξύ φορέων και τελωνειακών - φορο-
λογικών αρχών, λόγω της ασάφειας των ρυθµίσεων
γύρω από την έννοια της «ανοιχτής θάλασσας».

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 της
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. οι
παραδόσεις αγαθών τα οποία προορίζονται για εφοδια-
σµό των πλοίων, που χρησιµοποιούνται στη ναυσιπλοΐα
«ανοικτής θαλάσσης» και εκτελούν µεταφορά επιβατών
µε κόµιστρο ή µε τα οποία ασκείται εµπορική και βιοµ-
ηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και των
ναυαγοσωστικών και άλλων πλοίων. 

Επίσης απαλλάσσονται οι παραδόσεις, κατασκευές,
επισκευές, η συντήρηση, η ναύλωση και η µίσθωση
πλοίων, καθώς και οι παροχές που πραγµατοποιούνται
για τις άµεσες ανάγκες των πλοίων του φορτίου, εκτός
από τα εφόδια των πλοίων που εξυπηρετούν την παράκ-
τια αλιεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουµε τέλος ότι το Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρέπει να
συµπεριλάβει στους διεθνείς πλόες και τα κρουαζιερόπ-
λοια, που κάνουν κυκλικά ταξίδια, καθώς θεωρούµε ότι,
ένα πλοίο εκτελεί διεθνείς πλόες, όταν ο τελικός προορ-
ισµός του είναι ένα λιµάνι της αλλοδαπής, ανεξάρτητα
από τα λιµάνια προσόρµισης, πριν την έξοδο από την
Ελληνική Επικράτεια».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ταχ. ∆/νση: Νικ. Πλαστήρα 69
Ταχ. Κώδικας: 122 10
Πληροφορίες: ∆ηµ. Κόκκας
Τηλέφωνο:2105982315

Αιγάλεω 02-5-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 14
Ν.998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως
του κ. Ζούµπου ∆ηµητρίου   η υπ'
αριθµ'1254/15-4-2011   πράξη χαρακ-
τηρισµού του ∆ασάρχη Αιγάλεω για
έκταση 0,3377 στρ. στη θέση
«ΤΣΟΥΜΠΑ - ΤΖΑΒΑΡΑ», περιοχής
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ,   περιφέρειας ∆.
Μάνδρας- Ειδυλλίας, πρώην ∆ήµου
Βιλλίων
Με την πράξη αυτή η παραπάνω
έκταση χαρακτηρίζεται ως: Μη δασική

άρθρου 3 παρ. 6α Ν. 998/79.
Κατά της πράξης του ∆ασάρχη επι-
τρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2)
µηνών από την τελευταία δηµοσίευση
ενώπιον της Α'βαθµίου Επιτροπής
Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων
∆υτ. Αττικής (Παλληκαρίδη 19-21
ΑΙΓΑΛΕΩ).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 5982315
σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η ∆ασάρχης Αιγάλεω    
Σούρα Ειρήνη
∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
∆ΑΣΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Νικ. Πλαστήρα 69 12210
ΑΙΓΑΛΕΩ Πληρ: Ε.Γεωργάρα
Τηλ: 5987475

Αιγάλεω 19-10-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις:
1. των άρθρων 3 και 4,
της παραγράφου 3του άρθρου 10
και του άρθρου 14 του
νόµου 998/79 «Περί προστασίας
των δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων της
χώρας» (ΦΕΚ 289Α) όπως
ισχύουν.
2. Ν.3852/2010,
3. Ν. 3861/2010,
4. της µε αριθµ.
118790/7487/31-12-2014 απόφα-
σης Αναπληρωτή Υπουργού
Περι¬βάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής(ΦΕΚ 3632).
5. Ν.4061/2012
6. των σχετικών
εγκυκλίων διαταγών
Το γεγονός ότι στην περιφέρεια
της Τ.Κ. για το χαρακτηρισµό της
έκτασης ως δασικής ή µη, εξακο-
λουθεί να έχει εφαρµογή η διαδι-
κασία του άρθρου 14 του

Ν.998/79,επειδή δεν έχουν αναρτ-
ηθεί µέχρι σήµερα οι δασικοί χάρ-
τες σύµφωνα µε την παρ. 18 του
άρθρου 28 του Ν.2664/1998
(ΦΕΚ 275Α) εκδόθηκε κατόπιν
αιτήσεως της κ. Βαλαβανίδου Παυ-
λίνας η υπ' αριθ.84493/3304/19-
10-2016 πράξη χαρακτηρισµού
του ∆ασάρχη Αιγάλεω για έκταση
εµβαδού εξακοσίων ενενήντα εννέα
τ.µ. και εβδοµήντα εκατοστών του
τ.µ. (699,70) στρ. που κείται στη
θέση Καµίνια ή Άσπρα Χώµατα
Πόρτο Γερµένο ∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Βιλίων του ∆ήµου Μάνδρας-
Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότ-
ητας ∆υτ . Αττι¬κής,
Με την πράξη αυτή η παραπάνω
έκταση µε στοιχεία κορυφών
(Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Ά) στο από Απρίλιο
2014 τοπογραφικό διάγραµµα
του δασολόγου κ. Ελευθέριου
Κα-ραπιδάκη µε Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 2-
02519 κλ.1:300 καθώς και στο
ενσωµατωµένο σ'αυτό απόσπα-
σµα χάρτη της Γ.Υ.Σ µε αριθµό
6430/3 κλ.1:5000 που θεωρήθη-
κε από την υπηρεσία µας και απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης χαρακτηρίζεται ως:
δάσος κατά την έννοια των διατά-
ξεων της παραγράφου 1 άρθρου
3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντι-
καταστάθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 1 του    Ν.3208/03 (ΦΕΚ-
303 Α),υπαγόµενη στις διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας
εµπί¬πτουσα στην παρ. 1
περίπτωση ε του άρθρου 4 και
στην παρ. 2 περίπτωση ζ του ιδίου
άρθρου του Ν. 998/79, που µαζί

µε την εκεί συνυπάρχουσα
χλωρίδα και πανίδα αποτελεί µέσω
της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και
αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιο-
κοινότητα (δασοβιοκοινότητα ) και
ιδιαίτερο φυσικό περιβάλ¬λον
(δασογενές).
Κατά της πράξης επιτρέπονται
αντιρρήσεις σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του
νόµου 998/79 όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 34 του Ν.
4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της
κατ. αρθ. 10 παρ. 1 Ν. 998/79
όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 24 του Ν. 4351/15, Τεχνι-
κής Επιτροπής Εξέτασης
Α¬ντιρρήσεων (ΤΕΕΑ) περιφερεια-
κής Ενότητας ∆υτ. Αττικής που
έχει έδρα στο Αιγάλεω Παλληκα-
ρίδη 19-21 από κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο
συµφέρον, εντός (60) ηµερών από
της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως
και κοινο¬ποιήσεως ή σε κάθε
άλλη περίπτωση από την ανάρτ-
ηση στον ειδικό δικτυακό τόπο,
κατόπιν καταβολής παραβόλου,
όπως ορίζεται στην µε α¬ριθµ.
117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ
των Αναπληρωτών Υπουργών
Περιβάλλοντος Ε¬νέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής και Οικονοµικών
(ΦΕΚ 3473 Β/23-12-2014.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
5982315 σε εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.

Ο ∆ασάρχης
Σούρα Ειρήνη
∆ασολόγος

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ταχ. ∆/νση:Ν. Πλαστήρα 69
Ταχ.Κώδικας: 122 42

Αιγάλεω   20 / 03/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουµε ότι, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14, Ν.
998/79, εκδόθηκε (κατόπιν των υπ'α-
ριθ. 2441/19.06.03 και 1123/20.03.09

αιτήσεων των Λιακοπούλου Ελένης το
γένος Σ. Μπαζάκη, Μαρίας Ι. Γιαννό-
πουλου το γένος Ι. Μπαζάκη, Ιωάννη
Σ. Μπαζάκη και ∆ιονυσίου Σ. Μπα-
ζάκη) η υπ'αριθµ. 1119/-20-03-09
πράξη χαρακτηρισµού της υπηρεσίας
µας για έκταση συνολικού εµβαδού
µηδέν στρέµµατος και εξακοσίων τριάν-
τα τετραγωνικών µέτρων (0,630), που
βρίσκεται στην περιοχή Άσπρα Χώµα-
τα - Π.Γερµένο, περιφέρειας ∆ήµου
Βιλλίων.
Με την πράξη αυτή η έκταση, υπό
στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Α, συνολικού εµβα-
δού µηδέν στρέµµατος και εξακοσίων
τριάντα τετραγωνικών µέτρων (0,630),
χαρακτηρίζεται: δάσος της παραγρά-
φου 1, εδαφίων 1 & 3ΙΙΙα του άρθρου

1 του Ν. 3208/03 και των παραγράφ-
ων (1δ), (1ε) και (2β), (2δ), (2ε), (2ζ) του
άρθρου 4 του Ν. 998/79, όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 1 του Ν.3208/03.
Κατά της πράξης του ∆ασάρχη, επι-
τρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2)
µηνών από την τελευταία δηµοσίευση
ενώπιον της Α' βάθµιου ΕΕ∆Α ∆υτι-
κής Αττικής, οδός Παλληκαρίδη 19-
21 Αιγάλεω.
Πληροφορίες στο τηλ. 210.5911869
τις εργάσιµες µέρες και ώρες.

Ο ∆ασάρχης α.α
Ελένη Γεωργάρα 

∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
∆ΑΣΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Νικ. Πλαστήρα 69 12210

ΑΙΓΑΛΕΩ Πληρ: Ε.Γεωργάρα Τηλ:
5987475

Αιγάλεω 22 -6-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις

ισχύουσες διατάξεις:
1.των άρθρων 3 και 4,της παρα-

γράφου 3του άρθρου 10 και του άρθ-
ρου 14 τουνόµου 998/79 «Περί προ-
στασίας των δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων τηςχώρας» (ΦΕΚ 28 9Α)
όπως ισχύουν.

2.Ν.3852/2010,
3.Ν. 3861/2010,
4.της µε αριθµ. 118790/7487/31-

12-2014 απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Περι¬βάλλοντος Ενέργει-
ας και Κλιµατικής Αλλαγής(ΦΕΚ
3632).

5.Ν.4061/2012
6.των σχετικών εγκυκλίων δια-

ταγών
Το γεγονός ότι στην περιφέρεια της

Τ.Κ. για το χαρακτηρισµό της έκτασης
ως δασικής ή µη, εξακολουθεί να έχει
εφαρµογή η διαδικασία του άρθρου
14 του Ν.998/79,επειδή δεν έχουν
αναρτηθεί µέχρι σήµερα οι δασικοί χάρ-
τες σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθ-
ρου 28 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ
275Α) εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως
του Οργανισµού Σιδηροδρόµων
Ελλάδος Α, Ε. η υπ' αριθ.
47054/1658/22-6-2015 πράξη χαρ-
ακτηρισµού του ∆ασάρχη Αιγάλεω
για εκτάσεις εµβαδού ενός στρ. και
εννιακοσίων εξήντα τριών τ.µ.και
επτακόσια ενεννήντα δύο χιλιοστών
του τ.µ.(1,963792)και σαράντα έξι τ.µ.
και πεντακοσίων δώδε¬κα χιλ. του τ.µ.
(0,046512) που κείται στη θέση Κατα-
κάλι ∆ηµοτικής Ενότη¬τας Ερυθρών
του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας της
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής.

Με την πράξη αυτή οι παραπάνω
εκτάσεις µε στοιχεία κορυφών (1, 2,
...17, Η, Θ, 1,1) και (α, β, γ, δ, α) στο
από Ιανουάριο 2013 τοπογραφικό
διά¬γραµµα του µηχανικού κ. Αθα-
νασίου Μαργαρίτη µε µε Α.Μ.Τ.Ε.Ε.
32266 κλ.1:200 καθώς και στο ενσω-
µατωµένο σ'αυτό απόσπασµα Χάρτη
της Γ.Υ.Σ µε αριθµό 6420/8 κλ.1:5000
που θεωρήθηκε από την υπηρεσία
µας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης χαρακτηρίζονται ως:µη
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατά την
έννοια των διατάξεων της παρ. 6

περίπτωση α του άρθρου 3 Ν.998/79
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 32 του Ν. 4280/14(ΦΕΚ-
159 Α) µη υπαγόµενη στις διατάξεις
της δασι¬κής νοµοθεσίας.

Κατά της πράξης επιτρέπονται
αντιρρήσεις σύµφωνα µε την παράγρ-
αφο 4 του άρθρου 14 του νόµου
998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ
159Α), ενώπιον της κατ. αρθ. 10 παρ.
3 Ν. 998/79 όπως αντικα¬ταστάθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.
4280/14, Επ ιτροπής Επίλυσης
∆ασικών Αµφισβητήσεων (ΕΕ∆Α)
που έχει έδρα στην Αττική από κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει
έννοµο συµφέρον, εντός (60) ηµερών
από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως
και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη
περίπτωση από την ανάρτηση στον
ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν κατα-
βολής παραβόλου, όπως ορί¬ζεται
στην µε αριθµ.117679/7182/11-12-
2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπο-
υργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών
(ΦΕΚ 3473 Β/23-12-2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
5982315 σε εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.

Ο ∆ασάρχης
Σούρα Ειρήνη

∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Νικ. Πλαστήρα 69 12210
ΑΙΓΑΛΕΩ Πλη ρ: Ε.Γεωργάρα
Τηλ: 5987475

Αιγάλεω 6 -3-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του αρθρ. 14
Ν.998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτή-
σεως του κ.Τζαβάρα Αθανάσιου  η
υπ' α-ριθµ'589/6-3-2014  πράξη
χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη
Αιγάλεω για έκταση (22,480) στρ.
στη θέση Καστανάβα Βιλίων  περ-
ιφέρειας ∆. Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Με την πράξη αυτή η παραπάνω
έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής:
Μη δασική άρθρου 3 παρ. 6α Ν.
998/79.

Κατά της πράξης του ∆ασάρχη
επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο
(2) µηνών από την τελευταία
δηµοσίευση ενώπιον της Α'βαθµίου
Επιτροπής Επίλυ¬σης ∆ασικών
Αµφισβητήσεων ∆υτ. Αττικής
(Παλληκαρίδη 19-21 ΑΙΓΑΛΕΩ).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
5982315 σε εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.

Ο ∆ασάρχης
Σούρα Ειρήνη

∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
∆ΑΣΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Νικ. Πλαστήρα 69 12210

ΑΙΓΑΛΕΩ Πληρ: Ε.Γεωργάρα Τηλ:
5987475

Αιγάλεω 13 -1-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις

ισχύουσες διατάξεις:
1.των άρθρων 3 και 4,της παρα-

γράφου 3του άρθρου 10 και του άρθ-
ρου 14 τουνόµου 998/79 «Περί προ-
στασίας των δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων τηςχώρας» (ΦΕΚ 289Α)
όπως ισχύουν.

2.Ν.3852/2010,
3.Ν. 3861/2010,
4.της µε αριθµ. 118790/7487/31-

12-2014 απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής(ΦΕΚ 3632).

5.Ν.4061/2012
6.των σχετικών εγκυκλίων δια-

ταγών
Το γεγονός ότι στην περιφέρεια της

Τ.Κ. για το χαρακτηρισµό της έκτασης
ως δασικής ή µη, εξακολουθεί να έχει
εφαρµογή η διαδικασία του άρθρου
14 του Ν.998/79,επειδή δεν έχουν

αναρτηθεί µέχρι σήµερα οι δασικοί χάρ-
τες σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθ-
ρου 28 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ
275Α) εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως
του κ. Μειντάνη Αθανάσιου η υπ' αριθ.
3175/111/13-1-2017 πράξη χαρακ-
τηρισµού του ∆ασάρχη Αιγάλεω για
έκταση εννιακοσίων τριάντα πέ¬ντε
στρ,και εξακοσίων εβδοµήντα εννιά τ.µ.
(935,679)στρ. που κείται στη θέση
Προσήλί, Πόρτο Γερµένο, Πλατύ Χέρ-
ωµα, Ναγαρίµα, ∆ρακοσπηλιά, ∆ηµο-
τι¬κής Κοινότητας Βιλίων του ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτ». Αττ ικής.

Με την πράξη αυτή η παραπάνω
έκταση όπως φαίνεται σηµειωµένη µε
στοιχεία κορυφών (Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η,
Θ, Ι, Κ, 1, 2, 3, 4, γ, δ, ε, Χ, Ψ, Ω, ΑΙ,
Β1, ΓΙ, ∆Ι, ΕΙ, Ζ1, Α) στο από Νοέµ-
βριο 2016 τοπογραφικό διάγραµµα
του τοπογράφου κ. Μαλλιαρού
Ανα¬στάσιου µε Α.Μ.Τ.Ε.Ε. 127074
κλ. 1:5000 καθώς και στο ενσωµατω-
µένο σ' αυ¬τό απόσπασµα χάρτη της
ΓΥΣ µε αριθµό (6430/1,2 και
6339/2,4) που θεωρήθηκε από την
υπηρεσία µας και αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος της παρούσης χαρακ-
τη¬ρίζονται , ως: δάσος κατά την έννοια
των διατάξεων της παραγράφου 1
άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ-303
Α),υπαγόµενη στις διατάξεις της δασι-
κής νοµοθεσίας εµπί¬πτουσα στην
παρ. 1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και
στην παρ. 2 περίπτωση ζ του ιδίου

άρθρου του Ν. 998/79,που µαζί µε
την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και
πανίδα αποτελεί µέσω της αµοιβαίας
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης
ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότ-
ητα ) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλ¬λον
(δασογενές).

Κατά της πράξης επιτρέπονται
αντιρρήσεις σύµφωνα µε την παράγρ-
αφο 4 του άρθρου 14 του νόµου
998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ
159Α), ενώπιον της κατ. αρθ. 10 παρ.
1 Ν. 998/79 όπως αντικα¬ταστάθηκε
µε το άρθρο 24 του Ν. 4351/15, Τεχνι-
κής Επιτροπής Εξέτασης Α¬ντιρρή-
σεων (ΤΕΕΆ) περ ιφερε ιακής Ενότ-
ητας ∆υτ. Αττικής που έχει έδρα στο
Αι¬γάλεω Παλληκαριδη 19-21 από
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
έχει έννοµο συµφέρον, εντός (60) ηµε-
ρών από της κατά τα ανωτέρω επιδό-
σεως και κοινο¬ποιήσεως ή σε κάθε
άλλη περίπτωση από την ανάρτηση
στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν
καταβολής παραβόλου, όπως ορίζε-
ται στην µε α¬ριθµ. 117679/7182/11-
12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών
Υπουργών Περιβάλλοντος Ε¬νέργει-
ας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικο-
νοµικών (ΦΕΚ 3473 Β/23-12-2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
5982315 σε εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.

Ο ∆ασάρχης
Σούρα Ειρήνη
∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
∆ΑΣΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Νικ. Πλαστήρα 69 12210 ΑΙΓΑΛΕΩ
Πληρ: Ε.Γεωργάρα Τηλ: 5987475

Αιγάλεω 23-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις:
1.των άρθρων 3 και 4,της παραγράφ-
ου 3του άρθρου 10 και του άρθρου 14
του νόµου 998/79 «Περί προστασίας
των δασών και δασικών εν γένει εκτά-
σεων τηςχώρας» (ΦΕΚ 28_9Α) όπως
ισχύουν.
2.Ν.3852/2010,
3.Ν. 3861/2010,
4.της µε αριθµ. 118790/7487/31-12-
2014 απόφασης Αναπληρωτή Υπο-
υργού Περι¬βάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής(ΦΕΚ 3632).
5.Ν.4061/2012
6.των σχετικών εγκυκλίων διαταγών
Το γεγονός ότι στην περιφέρεια της

Τ.Κ. για το χαρακτηρισµό της έκτασης
ως δασικής ή µη, εξακολουθεί να έχει
εφαρµογή η διαδικασία του άρθρου 14
του Ν.998/79,επειδή δεν έχουν αναρτ-
ηθεί µέχρι σήµερα οι δασικοί χάρτες
σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου
28 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275Α)
εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του κ.
Ντουντουλάκη Χρήστου η υπ' αριθ.
89431/3467/23-10-2017 πράξη χαρ-
ακτηρισµού του ∆ασάρχη Αιγάλεω για
έκταση εµβαδού ενός στρ. και δια-
κοσίων ογδόντα τριών τετρ. µέτρων και
πενήντα ένα εκατοστών του τ.µ. που
κείται στη θέση Καστανάβα ∆ηµοτικής
Κοινότητας Βιλίων του ∆ήµου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας της  Περιφερειακής Ενότ-
ητας ∆υτ. Αττικής.
Με' την πράξη αυτή η παραπάνω έκτα-
ση µε στοιχεία κορυφών (Α,Β,Ε,Ζ,Α)
στο από Ιούνιο 2015 τοπογραφικό
διάγραµµα του µηχανικού κ.Παναγιώτη
Παπαδο-γιάννη µε Α.Μ.Τ.Ε.Ε.110056
κλ.1:200 καθώς και στο ενσωµατωµένο
σ'αυτό απόσπασµα Χάρτη της Γ.Υ.Σ
µε αριθµό 6431/4 κλ.1:5000 που θεω-
ρήθηκε από την υπηρεσία µας και απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος της παρ-
ούσης χαρακτηρίζεται ως:
µη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια
~ων διατάξεων  της παραγράφου  6
πε¬ρίπτωση α του άρθρου 3 του Ν.
998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε

µε την παρ. 4του άρθρου 32 του Ν.
4280/14 (ΦΕΚ 159 Λ) µη υπαγόµενη
στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας.
Κατά της πράξης επιτρέπονται αντιρρή-
σεις σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του άρθρου 14 του νόµου 998/79
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34
του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον
της κατ. αρθ. 10 παρ. 1 Ν. 998/79
όπως αντικα¬ταστάθηκε µε το άρθρο
24 του Ν. 4351/15, Τεχνικής Επιτρο-
πής Εξέτασης Α¬ντιρρήσεων (ΤΕΕΑ)
περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής
που έχει έδρα στο Αιγάλεω Παλληκα-
ρίδη 19-21 από κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον,
εντός (60) ηµερών από της κατά τα
ανωτέρω επιδόσεως και κοινο¬ποιή-
σεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από
την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό
τόπο, κατόπιν καταβολής παραβό-
λου, όπως ορίζεται στην µε αριθµ.
117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των
Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
γής και Οικονοµικών (ΦΕΚ 3473 Β/23-
12-2014.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 5982315
σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

H ∆ασάρχης
Σούρα Ειρήνη
∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ταχ. ∆/νση:Ν. Πλαστήρα 69
Ταχ.Κώδικας: 122 42
Αιγάλεω   26/05/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουµε ότι, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14, Ν.
998/79, εκδόθηκε (κατόπιν των υπ'αρ-
ιθ. 141/14.01.08 αιτήσεων του κου

Μπλέτσα Σωτήριου και των
2066/09.05.08 & 2085/12.05.08 αιτή-
σεων του Γενικού Νοσοκοµείου Θηβών)
η υπ'αριθµ. 2346/26-05-2008 πράξη
χαρακτηρισµού της υπηρεσίας µας για
έκταση εµβαδού δέκα εννέα στρεµµά-
των, εκατόν δέκα τεσσάρων τετραγω-
νικών µέτρων και τριάντα εφτά εκατο-
στών του τετραγωνικού µέτρου
(19,11437 στρέµ.), περιφέρειας ∆ήµου
Ερυθρών.
Με την πράξη αυτή η έκταση, υπό
σ τ ο ι χ ε ί α
4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,4,
εµβαδού δέκα εννέα στρεµµάτων,
εκατόν δέκα τεσσάρων τετραγωνικών
µέτρων και τριάντα εφτά εκατοστών του

τετραγωνικού µέτρου (19,11437
στρέµ.), χαρακτηρίζεται: έκταση που
δεν διέπεται απ'τις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας (γεωργικώς καλλιερ-
γούµενη) της παρ/φου 6α του άρθρου
3 του Ν. 998/79.
Κατά της πράξης του ∆ασάρχη, επι-
τρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2)
µηνών από την τελευταία δηµοσίευση
ενώπιον της Α' βάθµιου ΕΕ∆Α ∆υτικής
Αττικής, οδός Παλληκαρίδη 19-21
Αιγάλεω.
Πληροφορίες στο τηλ. 210.5911869
τις εργάσιµες µέρες και ώρες.

Ο ∆ασάρχης
Νάκος ∆ηµήτριος ∆ασολόγος
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ΣΣΣΣττττέέέέγγγγηηηηςςςς    ΠΠΠΠοοοολλλλιιιιττττ ιιιισσσσµµµµοοοούύύύ    ----     
ΚΚΚΚέέέέννννττττρρρροοοουυυυ    κκκκααααιιιι     ∆∆∆∆άάάάσσσσοοοουυυυςςςς

ΠΠΠΠααααρρρραααασσσσκκκκεεεευυυυήήήή    11115555    ΙΙΙΙοοοουυυυννννίίίίοοοουυυυ
2222000011118888    σσσσττττ ιιιιςςςς     22220000::::33330000
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Εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο 
του ∆ηµαρχείου Μάνδρας

Την καθιερωµένη εκδροµή στο Ι.Ν. Αγίας Κυριακής στην ∆ηµητσάνα πραγµατοποιεί ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018.  Για όλους τους ενδιαφερόµενους

της Μάνδρας  οι δηλώσεις συµµετοχής και οι εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο του
∆ηµαρχείου Μάνδρας ή στο τηλέφωνο 213.2014.936. 

Για τους ενδιαφερόµενους από τις Ενότητες των Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης οι εγγραφές
θα γίνονται στους χώρους των ΚΑΠΗ της κάθε ενότητας.

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή
κατάστηµα επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, 
µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 

2105574070 & 6974668763

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΚΟΥΝΤΟΥΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΑΡΙΚΜΠΑΛΙΚ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ∆ΙΑΝΑ ΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΚΟΡΟΧΟΒΣΚΑΓΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΣΙΛΙΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
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Το Motor Festival για 1η φορά στην Κόρινθο!

Το πιο� καυτό φεστιβάλ της χρονιάς στο λιµάνι του
Αγίου Νικολάου το τριήµερο 14-16 Σεπτεµβρίου  

Τ ο Motor Festival, η µεγαλύτερη και σπουδαιότερη γιορτή του ελληνικού
motorsport, που έχει γίνει θεσµός στη χώρα µας0 πάει Πελοπόννησο.
Έχοντας καθιερωθεί µε τα 12 προηγούµενα events σε Αττική, κεντρική αλλά

και δυτική Ελλάδα  ως το πιο εντυπωσιακό και συναρπαστικό φεστιβάλ προσεγγίζον-
τας κάθε φορά δεκάδες χιλιάδες κόσµου, µεταφέρει τη µαγεία του στην Πελοπόννησο
και συγκεκριµένα στην Κόρινθο.

Στο λιµάνι του Αγίου Νικολάου το τριήµερο 14 έως και 16 Σεπτεµβρίου θα πραγµα-
τοποιηθεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Κορινθίων και τη θερµή υποστήριξη του
∆ηµάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευµατικού το 13ο Motor Festival «The Fire Up
Challenge»!

Το Motor Festival είναι- µε λίγα λόγια - ο µηχανοκίνητος αθλητισµός στα καλύτερά
του και το 13ο event θα δώσει την ευκαιρία σε όσους το παρακολουθήσουν να
νιώσουν τη0 φωτιά, τη δύναµη και την ένταση του µεγαλύτερου µηχανοκίνητου πάρ-
κου αδρεναλίνης µε τους πιο «τρελαµένους» επαγγελµατίες οδηγούς από όλους τους
χώρους της µηχανοκίνησης σε µια αρένα δράσης σκέτη «φωτιά»!

«Ο πήχης για άλλη µια φορά είναι πολύ υψηλός και το επίπεδο του θεάµατος θα
ξεπεράσει εκ νέου κάθε προσδοκία, καθώς φροντίζουµε κάθε φορά να εξελισσόµαστε
και να παρουσιάζουµε κάτι καινούργιο» δήλωσε αρχικά ο διοργανωτής, Μιχάλης Κον-
τιζάς και πρόσθεσε: «Το “The Fire Up Challenge” είναι ένα φεστιβάλ που στόχο έχει
την ανάδειξη των Ελλήνων επαγγελµατιών αθλητών του χώρου της µηχανοκίνησης
και παράλληλα των αθλητικών λεσχών του µηχανοκίνητου κόσµου. Ο σκοπός είναι να
µπολιάσουµε την αγάπη για τον µηχανοκίνητο αθλητισµό σε νέο κόσµο, σε νέα παι-
διά! 

Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε πρότυπα που θα δείξουν ένα διαφορ-
ετικό δρόµο προς τον µηχανοκίνητο αθλητισµό».

Οι0 καυτές λεπτοµέρειες για το 13ο Motor Festival «The Fire Up Challenge»  θα
ανακοινώνονται το προσεχές διάστηµα από τους διοργανωτές, αλλά σ’  ένα µικρό0
spoiler alert όσοι βρεθούν το τριήµερο 14 έως και 16 Σεπτεµβρίου στο µηχανοκίνητο
πάρκο αδρεναλίνης στο Λιµάνι του Αγίου Νικολάου της Κορίνθου θα ζήσουν µεταξύ
άλλων τη µαγεία των Drift shows, Stunt & extreme Stunt shows, Motocross Shows,
Trial and Freestyle shows, 4x4 Shows, Super Cars Shows, Dragster Shows, Rally
Shows, Track Shows και Dance Shows.

Λεπτοµέρειες για το φεστιβάλ που σε κάθε event µαγεύει µεγάλους, αλλά και µικρά
παιδιά, στην επίσηµη σελίδα του Motor Festival στο διαδίκτυο (motorfestival.gr), αλλά
και στο facebook. 

Ε
λέγχ ους στα φορτηγά οχ ήµατα διακίν ησης
ν ωπών  φρούτων  και λαχ αν ικών , σε όλη τη
χ ώρα, ξεκίν ησαν  οι αρµόδιες υπηρεσίες.

Όπως αν ακοιν ώθηκε από τη γεν ική γραµµατεία
Εµπορίου και Προστασίας Καταν αλωτή, στις 29 Μαΐου
2018, στον  κεν τρικό επιβατικό λιµέν α Πειραιά πραγ-
µατοποιήθηκαν  υπό το συν τον ισµό του Συν τον ιστι-
κού Κέν τρου Αν τιµετώπισης Παραεµπορίου (ΣΥΚΑΠ)
έλεγχ οι σε φορτηγά οχ ήµατα διακίν ησης ν ωπών

φρούτων  και λαχ αν ικών .
Ελέχ θησαν  14 φορτηγά οχ ήµατα µεταφοράς εκ των

οποίων  τα 10 αφορούσαν  σε φορτηγά οχ ήµατα µεταφ-
οράς ν ωπών  φρούτων  και λαχ αν ικών .

Κατά τους ελέγχ ους διαπιστώθηκαν  παραβάσεις,
επιβλήθηκαν  οι προβλεπόµεν ες διοικητικές κυρώσεις,
κατασχ έθηκαν  προϊόν τα εν ώ διερευν ών ται περεταίρω
υποθέσεις που εµπίπτουν  στην  υγιειν ή και ασφάλεια
των  τροφίµων .

Οι λεπτοµέρειες επί των  ευρηµάτων  θα αν ακοιν ωθ-
ούν  απολογιστικά µετά την  ολοκλήρωση των  σχ ετικών
ελέγχ ων  από τις συν αρµόδιες υπηρεσίες.

Ο έλεγχ ος αποτελεί µέρος µιας σειράς ελέγχ ων  που
έχ ουν  προγραµµατιστεί ν α γίν ουν  σε όλη τη επικρά-
τεια υπό το συν τον ισµό το ΣΥΚΕΑΑΠ σε συν εργασία

µε το υπουργείο Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίµων
και άλλες συν αρµόδιες υπηρεσίες προκειµέν ου ν α
ελεγχ θεί η συµµόρφωσή των  αγροτικών  προϊόν των
τόσο µε την  κοιν οτική όσο και µε και εθν ική ν οµοθ-
εσία.

Στους ελέγχ ους συµµετείχ αν  κλιµάκια από το κεν τρ-
ικό λιµεν αρχ είο Πειραιά, την  διεύθυν ση Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίµων  του υπουργείου Αγροτικής Αν ά-
πτυξης και Τροφίµων , το περιφερειακό Κέν τρο Προ-
στασίας Φυτών , Ποιοτικού και Φυτοϋγειον οµικού
Ελέγχ ου Αττικής, την  γεν ική γραµµατεία Εµπορίου και
Προστασίας Καταν αλωτή, την  υπηρεσία Ερευν ών  και
∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων  Εσόδων  (ΥΕ∆∆Ε) Αττικής της
Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσόδων  (Α.Α.∆.Ε) και
το Β΄ Τελων είο Πειραιά.

Σε όλη τη χώρα ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου

Έλεγχοι από µικτά κλιµάκια στα φορτηγά Έλεγχοι από µικτά κλιµάκια στα φορτηγά 
που µεταφέρουν αγροτικά προϊόνταπου µεταφέρουν αγροτικά προϊόντα

Μ
ε συντρι πτι κή πλει οψηφί α, οι  δι κ-
ηγόροι  της Αθήνας εί παν «όχι » στην
εξαγγελί α του υπουργού ∆ι και οσύνης

γι α την ί δρυση νέων Πρωτοδι κεί ων στην Αττι κή.
Συγκεκρι µένα, στο δηµοψήφι σµα που οργά-

νωσε ο ∆ΣΑ, ψήφι σαν συνολι κά 8.935 δι κηγόρ-
οι . Από αυτούς, σε σύνολο 8.779 εγκύρων ψηφ-
οδελτί ων, 7.961 ψήφι σαν «όχι » στη δηµι ουργί α
των νέων Πρωτοδι κεί ων, δηλαδή ποσοστό
90,68%.

Επί σης, 818 ψήφι σαν «ναι » (ποσοστό
9,32%) και  βρέθηκαν 65 λευκά και  91 άκυρα.

Εξ αυτών, 5.061 ψήφι σαν µε ηλεκτρονι κό
τρόπο (56,64%) και  3.874 µε τη φυσι κή τους
παρουσί α στην κάλπη (43,36%).

Αµέσως µετά την ανακοί νωση του αποτελέ-
σµατος, ο Πρόεδρος του ∆ΣΑ, ∆ηµήτρης Βερ-
βεσός δήλωσε τα εξής:«Οι  δι κηγόροι  της Αθή-
νας µί λησαν. Έδωσαν ηχηρή απάντηση στον
Υπουργό ∆ι και οσύνης, κατά της τρι χοτόµησης
του Πρωτοδι κεί ου Αθηνών. 

Το αποτέλεσµα του δηµοψηφί σµατος, που
γι α πρώτη φορά δι εξήχθη και  ηλεκτρονι κά,
έχει  ως εξής:Συνολι κά ψήφι σαν 8.935 συνάδε-
λφοι  εκ των οποί ων 5.061 µε ηλεκτρονι κό
τρόπο (56,64%) και  3.874 µε τη φυσι κή τους
παρουσί α στην κάλπη (43,36%). OXI στην
δηµι ουργί α νέων Πρωτοδι κεί ων ψήφι σαν
7.961συνάδελφοι , ποσοστό 90,68%.

NAI στην δηµι ουργί α νέων Πρωτοδι κεί ων
ψήφι σαν 818 συνάδελφοι , ποσοστό 9,32%.

Οι  ί δι οι  οι  δι κηγόροι , έδωσαν την απάντηση
στι ς ύβρει ς και  τι ς αήθει ες που δι ατύπωσε ο
Υπουργός προς το δι κηγορι κό σώµα και  τους
θεσµι κούς εκπροσώπους του, κατηγορώντας
τους ότι  από το 1981 βυσσοδοµούν και  εξυπηρ-
ετούν συµφέροντα µεγαλοδι κηγορι κών γραφ-
εί ων.

Στήρι ξαν µε την συµµετοχή και  την ψήφο
τους τον Πρόεδρο και  το ∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο 

του ∆.Σ.Α. στην επι λογή τους και  στην δι αδι -
κασί α δι αλόγου που προσπάθησαν να προω-
θήσουν.

Η ί δρυση νέων δι καστηρί ων πρέπει  να
εντάσσεται  σε µι α συνολι κή πολι τι κή γι α την
ορθή και  ταχεί α απονοµή της δι και οσύνης,
µετά από προηγούµενη δι αβούλευση µε τους
συλλει τουργούς της και  όλους τους αρµόδι ους
φορεί ς και  αφού επι λυθούν προηγουµένως τα
προβλήµατα των λει τουργούντων δι καστηρί ων
και  εξασφαλι στούν οι  απαραί τητοι  πόροι  γι α
τι ς αναγκαί ες υποδοµές και  το προσωπι κό.

Σε µι α εποχή έντονης κοι νωνι κής και  οι κονο-
µι κής κρί σης µε κύρι α χαρακτηρι στι κά την
υπερφορολόγηση τι ς υψηλές ασφαλι στι κές
ει σφορές, την περι κοπή µι σθών και  συντά-
ξεων, την αποδυνάµωση των κοι νωνι κών δοµών,
θα ανέµενε κανεί ς την δι άθεση των όποι ων
οι κονοµι κών πόρων γι α την ενί σχυση του κοι -
νωνι κού κράτους προς όφελος των συµπολι τών
µας και  όχι  την εξαγγελί α νέων δι καστηρί ων
που δεν εντάσσονται  σε έναν συνολι κό σχεδι α-
σµό αλλά στην προσωπι κή στρατηγι κή του
Υπουργού.

Θέλω να ευχαρι στήσω όλους τους συναδέ-
λφους του ∆.Σ.Α. γι α την συµµετοχή τους στο 

δηµοψήφι σµα. Όλες τι ς παρατάξει ς του
∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου γι α την ενι αί α στάση
τους. Όσους Προέδρους ∆ι κηγορι κών Συλλό-
γων της χώρας εξέφρασαν την συµπαράστασή
τους. Τι ς πολι τι κές δυνάµει ς που αντι λήφθη-
καν το πρόβληµα και  τι ς δι αστάσει ς του και
πήραν ξεκάθαρη θέση. Την Ένωση ∆ι καστών
και  Ει σαγγελέων. Τους ∆ι καστι κούς υπαλλή-
λους.

Ο Υπουργός ∆ι και οσύνης σήµερα εί ναι
µόνος. Έχει  τον χρόνο να αναθεωρήσει  την
στάση του. Η αναγνώρι ση του λάθους, άλλω-
στε, αποτελεί  ένδει ξη γενναι ότητας. Η εµµονή
στο λάθος εί ναι  το πρόβληµα και  προσδι ο-
ρί ζει  το ανάστηµα του καθενός.

Ο ∆.Σ.Α. αναδει κνύεται  δι αχρονι κά ως ο
πρώτος επι στηµονι κός σύλλογος της χώρας
και  βρί σκεται  πάντα στην πρωτοπορί α των
αγώνων. Ο δηµόσι ος λόγος του στηρί ζεται  στον
ορθό λόγο, σε τεκµηρι ωµένα επι χει ρήµατα,
σε ρεαλι στι κές προσεγγί σει ς και  απηχεί  τι ς
ανάγκες όχι  µόνο του δι κηγορι κού σώµατος,
αλλά και  της κοι νωνί ας.

Ο δι άλογος και  η συνεργασί α εί ναι  ο µόνος
τρόπος γι α την επί λυση των προβληµάτων».

"Όχι" των δικηγόρων της Αθήνας 
στην ίδρυση νέων Πρωτοδικείων
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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 κρεβατοκάµαρ-
ες, 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 θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, 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. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες 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, AIRCONDI-
TION, 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µε-
ταφέρεται στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος,
µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε
οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη,
ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-

σιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 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, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, 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, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
γεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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

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 χρ-

όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,  γγιιαα
µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε  ααπποοθθήή--
κκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι  ππρροουυππηηρρ--
εεσσίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ..  ΤΤηηλλ
66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474
ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 - Αναστάσιος

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

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

τηλέφωνα 6947-26784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748
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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 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

του

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. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το Επαγγελµατι κό Επι µελητήρι ο Πει ραι ά ενηµερώνει  κάθε ενδι αφερόµενο ότι  βρί σκονται  σε
εξέλι ξη τα παρακάτω προγράµµατα ενί σχυσης της επι χει ρηµατι κότητας:

1.ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Η ∆ράση στοχεύει  στη ψηφι ακή αναβάθµι ση των πολύ
µι κρών, µι κρών και  µεσαί ων επι χει ρήσεων.

Επι δοτεί ται  το 50% των επι λέξι µων δαπανών επεν-
δυτι κών σχεδί ων 5.000 – 50.000 ευρώ.

Οι  ενδι αφερόµενες επι χει ρήσει ς υποβάλλουν ηλεκ-
τρονι κά αί τηση χρηµατοδότησης από 11 Ιουνί ου έως 17
Σεπτεµβρί ου 2018.

2.ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Η ∆ράση στοχεύει  στον ψηφι ακό µετασχηµατι σµό των πολύ µι κρών, µι κρών και  µεσαί ων επι χει -
ρήσεων.

Επι δοτεί ται  το 50% των επι λέξι µων δαπανών επενδυτι κών σχεδί ων 55.000 – 400.000 ευρώ.
Οι  ενδι αφερόµενες επι χει ρήσει ς υποβάλλουν ηλεκτρονι κά αί τηση χρηµατοδότησης από 11 Ιου-

νί ου έως 17 Σεπτεµβρί ου 2018.

3.ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η ∆ράση στοχεύει  στη βελτί ωση της ανταγωνι στι κότητας των µεσαί ων επι χει ρήσεων, επενδύον-
τας στον παραγωγι κό εκσυγχρονι σµό τους και  την υι οθέτηση συστηµάτων τυποποί ησης και  πι στο-
ποί ησης.

Επι δοτεί ται  το 50% των επι λέξι µων δαπανών επενδυτι κών σχεδί ων 50.000 – 400.000 ευρώ.
Οι  ενδι αφερόµενες επι χει ρήσει ς υποβάλλουν ηλεκτρονι κά αί τηση χρηµατοδότησης από 27 Ιου-

νί ου µέχρι ς  εξαντλήσεως του δι αθέσι µου προϋπολογι σµού και  το αργότερο έως 18 µήνες από την
αρχι κή δηµοσί ευσή της.

Περι σσότερες πληροφορί ες γι α τι ς προϋποθέσει ς συµµετοχής, τι ς επι λέξι µες δαπάνες και  τη
δι αδι κασί α υποβολής της αί τησης χρηµατοδότησης, µπορούν να λαµβάνονται  στην ι στοσελί δα του
Επι µελητηρί ου  www.eep.gov.gr, καθώς και  στι ς  www.elanet.gr και  antagonistikotita.gr.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π.


