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Η κυβέρνηση δεν τηρεί
την απόφαση της διεθνούς

διαιτησίας για τα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, 

υποστηρίζει σε επιστολές
προς τον πρωθυπουργό

και τέσσερις υπουργούς η
διοίκηση της ΕΝΑΕ.

Να τηρήσει η κυβέρνηση
την απόφαση της διεθ-
νούς διαιτησίας ζητεί η

διοίκηση της ΕΝΑΕ (Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά) µε επιστολή προς
τέσσερις υπουργούς.

Παράλληλα δηµοσιοποίησε
πολυσέλιδη επιστολή που είχε
στείλει στις αρχές ∆εκεµβρίου
προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα µε αντίστοιχα
αιτήµατα. Υπενθυµίζεται πως η κυβέρνηση έχει κινήσει
τη διαδικασία τοποθέτησης ειδικού εκκαθαριστή στα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά σε συνεργασία µε την Τράπεζα
Πειραιώς. 

Το θέµα έχει ήδη συζητηθεί στο Πρωτοδικείο και ανα-
µένεται η απόφαση.

Στην επιστολή προς τους υπουργούς Οικονοµικών
Ευκλ. Τσακαλώτο και Αµυνας Πάνο Καµµένο και τους
αναπληρωτές υπουργούς Οικονοµίας Στ. Πιτσιόρλα και
Αµυνας ∆ηµ. Βίτσα, η διοίκηση της ΕΝΑΕ υποστηρίζει
πως «διαβάσαµε µε κάποια δυσπιστία τόσο τις ανα-
κοινώσεις του Σωµατείου Εργαζοµένων της ΕΝΑΕ, όσο
και τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, σχετικά µε τις πρόσφα-
τες συναντήσεις µεταξύ εκπροσώπων της κυβέρνησης
και σωµατείου. Μετά λύπης µας διαπιστώνουµε ότι
κανένα µέλος της διοίκησης της ΕΝΑΕ, µε καθηµερινή
παρουσία στο ναυπηγείο, δεν προσκλήθηκε να λάβει
µέρος σε µία, προφανώς, σηµαντική συνάντηση».

Κατά την ΕΝΑΕ, «η Ελληνική ∆ηµοκρατία φαίνεται
αποφασισµένη να αγνοήσει την απόφαση του ∆ιεθνούς
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου του ICC του περασµένου
Οκτωβρίου και, αντ’ αυτού, να προσπαθεί, µε κάθε
τρόπο, να αναλάβει τον έλεγχο του ναυπηγείου.   

Λυπούµεθα που η Ελληνική ∆ηµοκρατία φαίνεται
αποφασισµένη να παρατείνει µονοµερώς τον 

καταχρηστικό νόµο 4258/2014 και να συνεχίσει έτσι την
κατοχή των εγκαταστάσεων της ΕΝΑΕ».

Όπως επισηµαίνεται στην επιστολή, «δεν αντιλαµβανό-
µαστε γιατί η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν εφαρµόζει τη διαιτ-
ητική απόφαση, που η ίδια παρουσίασε ως νίκη της Ελλά-
δας, πέρυσι τον Οκτώβριο. Επισηµαίνουµε εκ νέου, ότι η
διαιτησία του ICC ήταν η διαδικασία επίλυσης διαφορών,
που συµφωνήθηκε µε σύµβαση, η οποία κυρώθηκε από
το Ελληνικό Κοινοβούλιο. ∆εν αντιλαµβανόµαστε, επίσης,
γιατί η Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν συνεργάζεται µε την
ΕΝΑΕ για τη διάθεση µέσω διαγωνισµού των εµπορικών
περιουσιακών στοιχείων της, ώστε να επιλυθεί το θέµα
των κρατικών ενισχύσεων. 

Αυτή είναι η προφανής λύση στο πρόβληµα, για την
οποία, σύµφωνα και µε τη διαιτητική απόφαση, υπεύθυνη
είναι η Ελληνική ∆ηµοκρατία».

Η επιστολή καταλήγει πως «για άλλη µια φορά και προς
άρση πάσης αµφιβολίας, δηλώνουµε ότι η διοίκηση της
ΕΝΑΕ πιστεύει σταθερά στη βιωσιµότητα του ναυπηγείου
µας, εάν η Ελληνική ∆ηµοκρατία απλώς εφάρµοζε τη
διαιτητική απόφαση, κατά τον τρόπο που αυτή προβλέπει.
Είµαστε πεπεισµένοι ότι αυτό θα ήταν πλήρως αποδεκτό
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είµαστε έτοιµοι να
στηρίξουµε την ΕΝΑΕ στην προσπάθειά της να έχει µέλ-
λον, ως µέλος ενός Οµίλου προσανατολισµένου στις εξα-
γωγές πολεµικών πλοίων».
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2-θριάσιο Πέµπτη 1 Μαρτίου 2018  

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

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Klhron;omoi Βασιλείου Ισιδώρα Π. 
Στρατηγού Ρόκκα  67, 2105555236

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Αχαρν ών  36, 2102472215

Αχαρν ές
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 328
Τηλέφων ο  : 210-2316792

Χαϊδάρι

ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 14

Τηλέφωνο  : 210-5821855

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και παγωνιά        

Η θερµοκρασία από 6 έως 14
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή,

Εύη, Παράσχος, Πάρης, Πάρις
Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα

Ο∆ήµαρχος Φυλής ανακοινώνει ότι θα προσληφθούν 20
εργαζόµενοι ειδικότητας εργατών καθαριότητας
(συνοδών απορριµµατοφόρων) για δίµηνη απασχόληση,

αποκλειστικά και µόνο στη συγκεκριµένη ειδικότητα.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν από τη ∆ευτέρα 5,

έως και την Πέµπτη 8 Μαρτίου 2018 (ΩΡΕΣ 08:00-14:00), στο Γρα-
φείο ∆ηµάρχου (κα Παπαθανασίου Ελίνα) σχετική αίτηση συνο-
δευόµενη από:

- υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σωµατικά ικανοί για τη συγκεκρι-
µένη εργασία

-υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού
που προβλέπονται για το προσωπικό του ∆ηµοσίου ( να µη
συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυµα διορισµού λόγω καταδίκης
για πράξεις που δε συνάδουν µε τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα)
καθώς και ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο ∆ήµο Φυλής το τελευταίο
δωδεκάµηνο.

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Σηµειωτέον ότι οι θέσεις εργασίας αφορούν µόνο στην ειδικότ-

ητα εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρων) και σε
καµιά άλλη. 

Πληροφορίες τηλ. 2102474067 (κα Παπαθανασίου Ελίνα)
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ 20 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΕΝΑΕ: Να τηρηθεί η απόφαση της 
διεθνούς διαιτησίας για τον Σκαραµαγκά
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ΣΣττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  δδιιάάννοοιιξξηηςς  
σσττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΙΙωωννίίααςς  
οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν

ΣΣτη Λεωφόρο Ιωνίας στο ύψος του 7ου
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, βρέθηκε ο
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός

προκειµένου να ενηµερωθεί για την εξέλιξη των
εργασιών διάνοιξης της οδού.

Στο συγκεκριµένο σηµείο, εδώ και πολλά χρόνια,
οικόπεδο ιδιώτη βρισκόταν εντός των ορίων χάραξ-
ης της οδού, µε αποτέλεσµα ο δρόµος να στενεύει
και να δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα σε διε-
ρχόµενους πεζούς και οδηγούς.

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
απαλλοτρίωσης του οικοπέδου, η Τεχνική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου Αχαρνών προχώρησε στις εργασίες
που απαιτούνται για τη διάνοιξη της οδού και τις
αµέσως επόµενες ηµέρες το συγκεκριµένο τµήµα
της οδού θα δοθεί στην κυκλοφορία.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφ-
ρασε την ικανοποίησή του, για τη διάνοιξη της Λεω-
φόρου Ιωνίας στο συγκεκριµένο σηµείο και δήλωσε
σχετικά:"Το συγκεκριµένο στένεµα στην Λεωφόρο
Ιωνίας δηµιουργούσε επί σειρά ετών σηµαντικά
προβλήµατα στη διέλευση οχηµάτων και κυρίως
πεζών. Το πρόβληµα αποκτούσε ακόµη µεγαλύτερ-
ες διαστάσεις καθώς βρίσκεται στο ύψος του 7ου
∆ηµοτικού Σχολείου και παρόλο που λίγα µέτρα
παρακάτω υπάρχει διάβαση πεζών µε φωτεινό
σηµατοδότη και παρουσία σχολικού τροχονόµου,
υπήρχε σαφές πρόβληµα κατά τη διέλευση µαθη-
τών κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης
των µαθητών στο σχολείο. 

Τις αµέσως επόµενες ηµέρες το συγκεκριµένο
πρόβληµα θα αποτελεί παρελθόν και η οδός θα
παραδοθεί ασφαλής για οχήµατα και πεζούς"

Ξεκίνησε την λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας
του ∆ήµου Ελευσίνας, το οποίο λειτουργεί στο
πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου

Ελευσίνας», µε Κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002549, στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», στον Άξονα
Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων – ∆ια-
σφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής».

Το Κέντρο Κοινότητας είναι µια νέα δοµή, µε καινοτόµα
χαρακτηριστικά, και στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού
σηµείου αναφοράς, που παρέχει υπηρεσίες κινούµενες
σε τρεις κεντρικούς άξονες:

α) την υποδοχή, ενηµέρωση και υποστήριξη των
πολιτών και εφαρµογή του Κοινωνικού Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),

β) τη διασύνδεση και παραποµπή των πολιτών στα κοι-
νωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται
στην περιοχή παρέµβασης, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τους, 

γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των ωφελουµένων. 

Ωφελούµενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που
κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέµβασής του,
και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προγράµ

µατος «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης», καθώς
και άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, µετανάστες,
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑµεΑ,
ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 

Η παρακολούθηση των ατόµων που εξυπηρετούνται
στο Κέντρο Κοινότητας, των ωφελουµένων από συγκε-
κριµένες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη και
συµβουλευτική, συµπλήρωση αιτήσεων κ.α.) και όσων
παραπέµπονται σε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου (π.χ. Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο κλπ) γίνεται
µέσω του πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης.

Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Ελευσίνας στεγάζεται
στο κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ισόγειο, επί των
οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέλου)
και στελεχώνεται από:

Κοινωνική Λειτουργό και ∆ιοικητικό Υπάλληλο. Λειτουρ-
γεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από ∆ευτέρα ως και
Παρασκευή και ώρες: 7:30–15:30. Το τηλέφωνο επικοι-
νωνίας είναι: 210-5542096 και τα e-mails:
kentro_koin1@elefsina.gr και kentro_koin2@elefsina.gr

ΣΣττηη  ββοουυλλήή  ηη  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  ∆∆ΟΟΥΥ  ΑΑχχααρρννώώνν
Ερώτηση υπέβαλε η Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ
ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

Στη βουλή έφερε µε ερώτησή της η Βουλευτής
Αττικής της ∆ηµ. Συµπαράταξης Εύη Χριστοφιλο-
πούλου την επικείµενη απορρόφηση της ∆ΟΥ

Αχαρνών απο αυτή των Αγίων Αναργύρων.
Γενικά προβλέπεται η κατάργηση 35 ∆ΟΥ, η συγχώνευ-

σή τους µε άλλες και η µείωση του αριθµού τους σε 16.
Μείωση αναµένεται και στον αριθµό των υπαλλήλων.
Συγκεκριµένα υπολογίζεται ότι περίπου 300 υπάλληλοι
θα µεταταχθούν από τις ∆ΟΥ στα ελεγκτικά κέντρα.

Παρακάτω το κείµενο της ερώτησης
Προς: Τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσα-

καλώτο

Θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα θα επιφέρει η επικείµενη
συγχώνευση των ∆ΟΥ Αχαρνών και Αγίων Αναργύρων»

Κύριε Υπουργέ,

Στο σχέδιο που επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.), στο πλαίσιο ανακατατά-
ξεων των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.),
εντάσσεται η κατάργηση της ∆ΟΥ Αχαρνών και η
συγχώνευσή της στη ∆ΟΥ Αγίων Αναργύρων.

Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει έκταση 149 km² µε πληθυσµό
περίπου 120.000 και σε συνδυασµό µε το πλήθος των
επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αυτόν καθιστά απολύτως
αναγκαία τη λειτουργία της ∆ΟΥ στις Αχαρνές.

Η επικείµενη συγχώνευση των δύο ∆ΟΥ θα επιφέρει και
µείωση του αριθµού των εργαζοµένων από 117 σε 100.
Είναι σαφές πως κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε ακόµα
µεγαλύτερη ταλαιπωρία των πολιτών και φυσικά θα επιφ-
έρει σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία της ίδιας της
∆ΟΥ στους Αγίους Αναργύρους στην οποία έχουν ενσω-
µατωθεί και άλλες ∆ΟΥ όµορων ∆ήµων στο παρελθόν 

όπως η ∆ΟΥ Άνω Λιοσίων και Ιλίου.Επειδή η µάχη κατά
της φοροδιαφυγής απαιτεί δυνατές, ενισχυµένες και επα-
ρκώς στελεχωµένες ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες.

Επειδή η ∆ΟΥ Αγίων Αναργύρων είναι ήδη επιφορτι-
σµένη µε µεγάλο όγκο εργασιών και η επικείµενη µεταφ-
ορά της ∆ΟΥ Αχαρνών θα προκαλέσει τη µαζική υπολει-
τουργία της δοµής.

Επειδή για την απόφαση που λάβατε µε την ΑΑ∆Ε δεν
είχε προηγηθεί δηµόσια διαβούλευση µε τις τοπικές κοι-
νωνικές και µε τους εργαζόµενους στις ∆ΟΥ, ερωτάστε:

Με ποιά κριτήρια αποφασίστηκε η κατάργηση της ∆ΟΥ
Αχαρνών;

Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε την απόφαση της ΑΑ∆Ε
και να µην προχωρήσετε στην κατάργηση των ∆ΟΥ στην
Αττική;

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου



4-θριάσιο Πέµπτη 1 Μαρτίου 2018 

OOnn  lliinnee  εεννηηµµέέρρωωσσηη  ττωωνν  
κκυυρρωωµµέέννωωνν  δδαασσιικκώώνν  χχααρρττώώνν

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2017 έγινε από το ΥΠΕΝ η
µερική κύρωση δασικών χαρτών στο 31,39%
της έκτασης της.

Εδώ και λίγες µέρες έχ ουν  εκδοθεί και τα αν τίστοιχ α
ΦΕΚ κύρωσης από το Εθν ικό Τυπογραφείο, κάν ον τας
δυν ατή την  άµεση χ ρήση των  δασικών  χ αρτών  από
τους πολίτες, χ ωρίς την  αν αµον ή χ ρον οβόρων  διαδι-
κασιών  χ αρακτηρισµού εκτάσεων  από τη ∆ασική
Υπηρεσία.

Από σήµερα τίθεται στη διάθεση των  πολιτών , των
φορέων , των  υπηρεσιών  και των  επιχ ειρήσεων  ιστο-
σελίδα του ΥΠΕΝ για την  άµεση εν ηµέρωσή τους, σχ ε-
τικά µε το περιεχ όµεν ο των  κυρωµέν ων  δασικών
χ αρτών .

Η ιστοσελίδα δηµιουργήθηκε µέσω της Ελλην ικό
Κτηµατολόγιο και της Γεν ικής ∆ιεύθυν σης ∆ασών  και
∆ασικού Περιβάλλον τος του ΥΠΕΝ και θα περιλαµβά-
ν ει όλο το περιεχ όµεν ο των  κυρωµέν ων  δασικών
χ αρτών , των  οποίων  η κύρωση στο 100% της χ ώρας
θα ολοκληρωθεί το 2020.

Μέσω της ιστοσελίδας υπάρχ ει η δυν ατότητα ν α
«κατεβάζει» ο πολίτης, ο επαγγελµατίας ή µια δηµόσια
υπηρεσία τα πολύγων α του δασικού χ άρτη για εν ηµέρ-
ωση και χ ρήση, εν ώ η εφαρµογή θα εµπλουτίζεται στα-

διακά και µε περισσότερες λειτουργίες για ολοκ-
ληρωµέν η εξυπηρέτηση των  εν διαφεροµέν ων
µερών .

Με αφορµή την  έν αρξη λειτουργίας της ιστο-
σελίδας αυτής ο Αν απληρωτής Υπουργός Περ-
ιβάλλον τος και Εν έργειας Σωκράτης Φάµελλος,
δήλωσε:«Σήµερα, για πρώτη φορά στην  χ ώρα
µας, οι πολίτες, οι φορείς, οι υπηρεσίες, οι
επαγγελµατίες και οι επιχ ειρήσεις, µε το πάτ-
ηµα εν ός κουµπιού από τον  υπολογιστή τους, στο
σπίτι, στο γραφείο, ακόµα και στο κιν ητό, θα µπορούν
ν α εν ηµερών ον ται, ν α εκτυπών ουν  και ν α χ ρησιµο-
ποιούν  το απόσπασµα µε τον  χ αρακτήρα της έκτασης
εν διαφέρον τος. Με την  κύρωση των  δασικών  χ αρτών
απαλλάσσουµε τους πολίτες από την  χ ρον οβόρα δια-
δικασία των  πράξεων  χ αρακτηρισµού και µε την  παρ-
ούσα ιστοσελίδα σεβόµαστε το δικαίωµα του κάθε
πολίτη για πλήρη και διαφαν ή εν ηµέρωση για το περ-
ιεχ όµεν ο του χ άρτη και το αν  µια έκταση καλύπτεται
από τις διατάξεις της δασικής ν οµοθεσίας ή όχ ι.

Με αυτό τον  τρόπο µειών ουµε ακόµα περισσότερο
τους αν αγκαίους χ ρόν ους για την  εκτέλεση αν α-
πτυξιακών  για τη χ ώρα δραστηριοτήτων  και για την
έκδοση αδειών .

Θέλω ν α ευχ αριστήσω τις δηµόσιες υπηρεσίες µας,
το Ελλην ικό Κτηµατολόγιο και τη Γεν ική ∆ιεύθυν ση
∆ασών  και ∆ασικού Περιβάλλον τος του ΥΠΕΝ, που
συν εργάστηκαν  τους προηγούµεν ους δύο µήν ες αγα-
στά για ν α φέρουν  σε πέρας αυτή τη χ ρηστική για την
κοιν ων ία ιστοσελίδα.

Εµείς συν εχ ίζουµε ν α είµαστε σε διαρκή εργασία για
την  κατάρτιση, αν άρτηση και κύρωση των  δασικών
χ αρτών  στο υπόλοιπο µισό της χ ώρας ώστε, επιτέλο-
υς, µετά από σχ εδόν  45 χ ρόν ια, ν α απαλλαγεί η χ ώρα
από το «σίριαλ» της δηµιουργίας δασικών  χ αρτών  και
ν α µπορέσει ν α δουλέψει και η δασική υπηρεσία σε
θέµατα δασικής διαχ είρισης, µε σκοπό πάν τα την
παραγωγική αν ασυγκρότηση της χώρας». 

ΣΣΕΕ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΨΨΥΥΧΧΗΗΣΣ  
∆ιαµόρφωση οικοδοµικών τετραγώνων του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας 

Π
ρογραµµατική Σύµβαση για την  υλοποίηση του έργου µε αν τικείµεν ο την  «Κατασκευή υπαίθριων  αθλητικών  εγκαταστάσεων  και χ ώρων  πρασίν ου στα Ο.Τ. 668 -
669 ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας», υπέγραψαν  στα γραφεία της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου και ο ∆ήµαρχ ος Αγίας Βαρβάρας, Γιώργος Καπ-
λάν ης. Το έργο, προϋπολογισµού 600.000 ευρώ µε ΦΠΑ, χ ρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είν αι η διαµόρφωση κοιν όχ ρηστων  χ ώρων  του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, σε χ ώρους πρασίν ου, αν αψυχ ής και άθλησης, συµβάλλον τας στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των  πολιτών  και στην  αν αβάθµιση της ευρύτερης περιοχ ής. 

Συγκεκριµέν α, πρόκειται ν α υλοποιηθούν  παρεµβάσεις στους κοιν όχ ρηστους χ ώρους στο Ο.Τ. 668 και Ο.Τ. 669, εµβαδού 562 τ.µ. και 883 τ.µ. αν τίστοιχ α, καθώς και
στο οδόστρωµα τµήµατος της οδού Ρήγα Φεραίου µεταξύ των  δύο κοιν όχρηστων  χ ώρων  ώστε ν α επιτευχ θεί η λειτουργική εν οποίησή τους, µε παράλληλη διαµόρφωση
των  πεζοδροµίων  γύρω από αυτούς µε γν ώµον α την  ασφαλή κυκλοφορία των  πεζών  και των  ατόµων  µε αν απηρία.  Ειδικότερα, το έργο περιλαµβάν ει: καθαιρέσεις, εκσκα-
φές, υποβάσεις, επιστρώσεις µε κυβόλιθους, τσιµεν τόπλακες και πλάκες όδευσης τυφλών , κατασκευή οδεύσεων  τυφλών  και ραµπών  ΑµεΑ, αστικό εξοπλισµό, ηλεκτροφ-
ωτισµό, άρδευση, φυτεύσεις, τοποθέτηση οργάν ων  εκγύµν ασης εξωτερικού χ ώρου. Το έργο θα δηµοπρατηθεί από τον  ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας και θα εκτελεστεί από τη
∆ιεύθυν ση Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  του.
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Επαναδροµολογείται έπειτα
από µήνες η γραµµή 861!

Μετά απο πολύµηνες προσπάθειες και ενώ
φαινόταν αδιέξοδο , η Τροχαία επέτρεψε τελι-
κά την διέλευση οχηµάτων µεχρι 9 t στην

ΠΕΟΑ Θηβων, δίνοντας την δυνατότητα στον ΟΑΣΑ για
την επαναδροµολόγση της γραµµής 861.

Ετσι λύθηκε το σοβαρότατο πρόβληµα µετακίνισης
που είχαν οι πολιτες, προς και απο τον οικισµό Πανορά-
µατος του ∆ήµου Μανδρας!

Υπενθυµίζεται ότι το  ζήτηµα της επαναλειτουργίας της
λεωφορειακής γραµµής 861, Ελευσίνα-Μάνδρα (οικι-
σµός Τιτάν), συζητήθηκε προς τα τέλη Ιανουαρίου στην
έδρα της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής, στην Ελευ-
σίνα.

Στη σύσκεψη, που έγινε µετά από πρόσκληση του
αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής  Γιάννη Βασιλείου,
παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ Τάσος Ταστάνης,
υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισµού και της Περ-
ιφέρειας, καθώς και µέλη συλλόγων του ∆ήµου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας.

Η λειτουργία της εν λόγω γραµµής διακόπηκε, µετά τις
καταστροφικές πληµµύρες που σηµειώθηκαν στις 15
Νοεµβρίου 2017 στην περιοχή της Μάνδρας, ύστερα
από εγκύκλιο που εξέδωσε η Τροχαία, µε την οποία
απαγορεύει τη διέλευση οχηµάτων βάρους άνω των 8
τόνων από σηµεία της διαδροµής.

Ο κ. Ταστάνης τόνισε, ότι ο ΟΑΣΑ έχει ξεκινήσει διαδι-
κασία εξεύρεσης της πιο ενδεδειγµένης λύσης και διαβε-
βαίωσε ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα ανακοινωθ-
εί η επαναλειτουργία της γραµµής 861, ώστε να αποκα-
τασταθεί πλήρως το συγκοινωνιακό δίκτυο της περιοχής.

Λήστεψαν υπάλληλο του δήµου Φυλής έξω
από την Κοινωνική υπηρεσία

Θύµα ληστείας έπεσε υπάλληλος του δήµου Φυλής έξω από τα γραφεία της Κοινωνικής υπηρεσίας
Συγκεκριµένα, το µεσηµέρι της περασµένης Παρασκευής, δυο τσιγγάνοι που προχωρούσαν πεζοί
πλησίασαν τη γυναίκα που βρισκόταν λίγα µέτρα έξω από το κτίριο και, χτυπώντας την, της απέσπασαν
τη τσάντα που κρατούσε και περιείχε χρήµατα και έγγραφα.
Η υπάλληλος έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια αλλά οι δυο τσιγγάνοι τράπηκαν σε φυγή και κατά-
φεραν να διαφύγουν.
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Τ
η λήψη των αναγκαίων µέτρων για την ασφ-
άλεια των εργαζοµένων, διεκδικεί το Εργα-
τικό κέντρο Ελευσίνας και ∆υτικής Αττικής.

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι: «Χθες 22/2/2018
στην περιοχή της Μάνδρας στην εταιρεία ΣΥΜΕΤΑΛ
Α.Ε., εκδηλώθηκε πυρκαγιά και δυστυχώς σηµα-
δεύτηκε από το γεγονός ότι ένας συνάδελφός µας
έχασε την ζωή του, πιθανόν από παθολογικά αίτια.

Εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια στην
οικογένειά του.

Το ΕΚΕ-∆Α από την πρώτη στιγµή παραβρέθηκε
στο περιστατικό καλώντας ταυτόχρονα και το
ΚΕΠΕΚ, όπου κλιµάκιό του µαζί µε το Εργατικό Κέν-
τρο επισκέφθηκε την αµέσως επόµενη ηµέρα τον
χώρο. Αναµένοντας το πόρισµα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας θα τοποθετηθούµε υπεύθυνα για τα αίτια

της πυρκαγιάς, ώστε να καταλογιστούν οι όποιες
ευθύνες».

Ιδιαίτερα για τη συγκεκριµένη περιοχή, το ΕΚΕ-∆Α
τονίζει πως: «Σε κάθε περίπτωση προστέθηκε άλλο
ένα ατύχηµα στην περιοχή και µε δεδοµένη την
πυκνότητα των επιχειρήσεων, ούτε πρέπει να ξεχα-
στεί αλλά ούτε και να αντιµετωπιστεί απλά σαν
σύµπτωση.Η τήρηση των κανόνων ασφάλειας και η
συνεχόµενη βελτίωσή τους πρέπει να αποτελεί καθ-
ηµερινή πρακτική.

Το περιστατικό αυτό ανέδειξε άλλη µία φορά την
κατάσταση που επικρατεί σε αυτόν τον δήθεν βιοµ-
ηχανικό χώρο που µε διαχρονικές ευθύνες όσων
είχαν την αρµοδιότητα (∆ήµοι, Περιφέρεια κλπ.), να
καθορίσουν τους κανόνες ώστε να υπάρχει µία ασφ-
αλής και δοµηµένη βιοµηχανική περιοχή, κάτι που

φωνάζουµε εδώ και χρόνια, υπήρξε ακόµα και
δυσκολία προσέγγισης των πυροσβεστικών οχηµά-
των.Μέχρι στιγµής δεν έχει επιχειρηθεί η παραµικρή
παρέµβαση προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ΕΚΕ-∆Α για άλλη µία φορά θα επισκεφθεί
όλους τους αρµόδιους φορείς, απαιτώντας επιτέλο-
υς να γίνουν όλες οι ενέργειες, για µία ασφαλή βιοµ-
ηχανική περιοχή για τους εργαζόµενους και την
ευρύτερη περιοχή».

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου
και Μέλος του ∆.Σ. της Κεν -
τρικής Έν ωσης ∆ήµων

Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος
Μελετίου,  σας προσκαλεί στη
διάλεξη που θα δώσει  ο Αν τι-
στράτηγος (ε.α.) M.Sc. Γεωπολι-
τικός Αν αλυτής,κ. Ιωάν ν ης Μπα-
λτζώης,τη ∆ευτέρα, 5 Μαρτίου
2018, στις 19:30,  στην  Αίθουσα
Εκδηλώσεων  του Πν ευµατικού
Κέν τρου  του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου (∆. Καλλιέρης),  µε θέµα: «Οι
γεωπολιτικές εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Αν ατολής και της Αν ατολικής
Μεσογείου».

* Ο Aντιστράτηγος  (ε.α.) Ιωάννης Μπαλτζώης γεννήθηκε στην
Άρτα το 1954. Τελείωσε το εξατάξιο Γυµνάσιο το  1972 και
εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου αποφοίτησε
το 1976, ονοµασθείς ανθυπολοχαγός Ιππικού – Τεθωρακισµέ-
νων (ΤΘ). Υπηρέτησε σε όλες τις προβλεπόµενες  από τον
βαθµό του, διοικητές και επιτελικές θέσεις, στον ηπειρωτικό και
νησιωτικό χώρο της Ελλάδος. 
Πλέον τούτων τοποθετήθηκε και υπηρέτησε σε ιδιαίτερες θέσεις
όπως, Παρατηρητής της Ε.Ε κατά τον πόλεµο της Βοσνίας (1993-
94) και  Αξιωµατικός Επιχειρήσεων της ECMM (European
Community Monitor Mission)  στο RCZENICA στην κεντρική
Βοσνία  και στο  RCKNIN, στην Κράινα, Υπασπιστής του πρώην
προέδρου της δηµοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου από το
1995 µέχρι το 2000 και Ακόλουθος Άµυνας στην Ελληνική Πρε-
σβεία στο Ισραήλ (ΤΕΛ ΑΒΙΒ), από το 2000 και   µέχρι το 2003,
κατά την διάρκεια της 2ης Παλαιστινιακής Ιντιφάντα.
Έχει αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόµενα σχολεία του Στρα-
τού και όχι µόνο. Επιπλέον είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής
Πολέµου (σήµερα Α∆ΙΣΠΟ), απόφοιτος της  ΣΕΘΑ (Σχολής
Εθνικής Αµύνης), λαβών Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα, απόφοιτος της
Σχολής Τακτικών Πληροφοριών (Tactical  Intelligence school, Ft
Huachuca, Arizona, US ARMY), λαβών ∆ίπλωµα  Αξιωµατικού
Πληροφοριών. 
Έχει Μεταπτυχιακό, στη   «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγι-
κή Σύνθεση, Σπουδές Άµυνας και ∆ιεθνούς Ασφάλειας» του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Οµιλεί  την Αγγλική γλώσσα και αποστρατεύθηκε το 2006. Έχει
λάβει όλα τα προβλεπόµενα µετάλλια και παράσηµα των Ε.∆.
καθώς  και ηθικές αµοιβές. 
Ακόµη έχει τιµηθεί  και µε  µετάλλια έξι Ευρωπαϊκών κρατών (
Πορτογαλία, Πολωνία, Κύπρος, Εσθονία, Ε.Ε.)   και την Α.Μ. τον
Βασιλέα της Σουηδίας. Του έχει ακόµη απονεµηθεί ο τίτλος (µετά
διπλώµατος) του Μικρού Σταυροφόρου του Παναγίου Τάφου από
τον Παναγιότατο  Πατριάρχη Ιεροσολύµων. 
Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε στην εταιρεία MILTECH
HELLAS, ως Contract Manager  και υπεύθυνος του δορυφορικού

προγράµµατος έξι Ευρωπαϊκών χωρών, µε την ονοµασία
MUSIS. 
Συνεργάστηκε  ακόµη µε το περιοδικό ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ως
στρατιωτικός συντάκτης, αρθρογραφώντας επί στρατιωτικών
και τεχνικών θεµάτων από το 2007-2009, ενώ σήµερα συνεργά-
ζεται µε το περιοδικό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Αρθρογραφεί τακτικά στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όπως στο εφηµερίδες Παρασκή-
νιο, Ηχώ της Άρτας, Εθνική Ηχώ, καθώς και στα περιοδικά
Προβληµατισµοί (του ΕΛΙΣΜΕ), Στρατηγική, Ιππικό – Τεθωρακι-
σµένα,  Crash, για τα καυτά θέµατα της περιοχής της Μέσης
Ανατολής και όχι µόνο και έχει εµφανιστεί αρκετές φορές στα
τηλεοπτικά κανάλια ALPHA, SKY STAR, STAR/WEDTV, BLUE
SKY,  KONTRA, ACTION24,  EXTRA  και E Tv και σε ραδιοφω-
νικούς σταθµούς (Ελλάδα και Αυστραλία), ενώ έχει τακτική
συνεργασία µε τον Ρ/Σ Ράδιο Παραπολιτικά 90,και την εκποµπή
«ο Εξαρχείων». 
Έχει κάνει διαλέξεις σε ηµερίδες στο ΕΛΙΣΜΕ, στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο, Ι∆ΟΣ, ΙΣΜΕ, ΕΛΚΕ∆Α, ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΤΑΣ, ∆ήµος
Αλίµου, ∆ήµος Ασπροπύργου,  ∆ήµος Καστελόριζου  κλπ,  καθώς
και  σε στρατιωτικές σχολές, όπως στην ΣΕΘΑ (Σχολή Εθνικής
Άµυνας), στην Σ∆ΕΠΝ (Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών Πολεµι-
κού Ναυτικού) και την Σχολή Ικάρων. 
Είναι συνδιαχειριστής και υπεύθυνος της ιστοσελίδας γεωστρ-
ατηγικών αναλύσεων και ενηµέρωσης   www.analystsfor-
change.org, όπου  αρθρογραφεί τακτικά. 
Στην ιστοσελίδα είναι αναρτηµένα περί τα 800 άρθρα του. Είναι
µέλος του ∆Σ του  Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών
(ΕΛΙΣΜΕ) , του ΕΛΚΕ∆Α (Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών & ∆ιε-
θνών Αναλύσεων)   και του Συνδέσµου Αποστράτων Αξιωµα-
τικών Ιππικού –Τεθωρακισµένων και πρόεδρος του Συνδέσµου
Αποφοίτων ΣΣΕ 1976. 
υµµετέχει συγγραφικά στο τελευταίο βιβλίο του ΕΛΙΣΜΕ,
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ», εκδόσεις
Παπαδήµα 2017, µε τη συγγραφή της ενότητας, «Περί Ισλάµ και
Ισλαµικού Κράτους. Η Ανακατανοµή Ισχύος στη Μέση Ανατολή».
Είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά.  

ΟΟ  ΑΑννττιισσττρράάττηηγγοοςς  ((εε..αα..))  MM..SScc..  ΓΓεεωωπποολλιιττιικκόόςς
ΑΑννααλλυυττήήςς,,  κκ..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΜΜππααλλττζζώώηηςς,,  

τη ∆ευτέρα 5 Μαρτίου στο Πνευµατικό Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου

KΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΚΕ∆Α ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ 54ΧΡΟΝΟΥ
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∆ωρεάν αιµοληψίες στα 
ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών

Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) ανα-
κοινώνει την συνεργασία της µε γνωστό διαγνω-
στικό κέντρο, ώστε να προσφέρει δωρεάν αιµολ-
ηψίες για διαγνωστικές εξετάσεις στους χώρους των
ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών.

Τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών, έχουν
τη δυνατότητα, χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική
επιβάρυνση, να πραγµατοποιούν τις µικροβιολογι-
κές εξετάσεις που τους έχει συνταγογραφήσει ο για-
τρός τους, στο ιατρείο του πλησιέστερου ΚΑΠΗ και
από τον ίδιο χώρο να παραλαµβάνουν τις απαντή-
σεις τους.

Το σχετικό πρόγραµµα µε τις ηµέρες και ώρες που
θα πραγµατοποιούνται οι αιµοληψίες, θα ανα-
κοινώνεται στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

Για πληροφορίες και ραντεβού τα µέλη θα πρέπει
να απευθύνονται στο ΚΑΠΗ που ανήκουν:

● 1ο ΚΑΠΗ: 210-2402456
● 2ο ΚΑΠΗ: 210-2449320
● 3ο ΚΑΠΗ: 211-1821740
● 4ο ΚΑΠΗ: 210-2320874

ΕΕΕΕκκκκδδδδήήήήλλλλωωωωσσσσηηηη    σσσσττττιιιιςςςς    2222    ΜΜΜΜααααρρρρττττίίίίοοοουυυυ    σσσσττττηηηηνννν    ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήή
ΕΕννεερργγεειιαακκήή  ΑΑννααββάάθθµµιισσηη  ττωωνν  δδηηµµοοσσίίωωνν  κκττιιρρίίωωνν--ΠΠιιλλοοττιικκέέςς  
δδρράάσσεειιςς  σσυυγγχχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννεεςς  ααππόό  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκάά  έέρργγαα..

ΟΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-∆ίκτυο
Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη, σε συνεργασία

µε το ∆ήµο Φυλής, διοργανώνει ηµερίδα µε
θέµα την «Ενεργειακή Αναβάθµιση των
∆ηµοσίων Κτιρίων-Πιλοτικές ∆ράσεις Συγχρ-
ηµατοδοτούµενες από Ευρωπαϊκά Έργα».

Ο στόχος της ηµερίδας είναι η ανάδειξη και-
νοτόµων µεθόδων και πρακτικών που
στοχεύουν στη µείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος των δηµοσίων κτιρίων και η
παρουσίαση πιλοτικών δράσεων που χρηµα-
τοδοτούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικούς στο χώρο
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Οι οµιλίες θα εστιάσουν στα ακόλουθα
θέµατα:

- Η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των
Ευρωπαϊκών έργων από τους ΟΤΑ για τη
µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.

- Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώµατος στα Σχολεία της Μεσογείου
- Πιλοτική εφαρµογή εργαλείων εκπόνησης σχεδίων ενεργειακής απόδοσης δηµόσιων κτιρίων στη

Μεσόγειο
- Συντονισµένη στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθµιση του δηµόσιου κτιριακού αποθέµατος στη

Μεσόγειο
- Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Σχολικών Κτιρίων - Πιλοτικές δράσεις σε σχολικά κτήρια του

∆ήµου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγµένης

- Κοινή Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Βιώσιµης Ανάπτυξης του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος στη Μεσόγειο

- Ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης στη νότια Αττική

Παλαιό ∆ηµαρχείο Φυλής «Νικόλαος Λιάκος», Φυλή Αττικής. Ωρα έναρξης 10:00 π.µ. 

Μεγάλη ανταπόκριση δηµοτών στο Πρόγραµµα δωρεάν 
µέτρησης Οστικής Πυκνότητας σε Ζεφύρι και Α. Λιόσια 

Μ
ε επιτυχ ία ολοκληρώθηκε στον  ∆ήµο Φυλής το Πρόγραµµα ∆ωρεάν  Μέτρησης Οστικής Πυκν ότητας που
υλοποιήθηκε από την  Κοιν ων ική Υπηρεσία και το τµήµα ΚΑΠΗ του ∆ήµου σε συν εργασία µε το Ελλην ικό
∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών  Πόλεων  – Προαγωγής της Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ).

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν  το χ ρον ικό διάστηµα από Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου έως και την  Τρίτη 27
Φεβρουαρίου και στις τρεις ∆ηµοτικές Εν ότητες του ∆ήµου, στα µέλη των  ΚΑΠΗ και τον  γεν ικό πληθυσµό.

Συν ολικά εξετάσθηκαν  154 άτοµα, εκ των  οποίων  27 άν τρες. Σύµφων α µε τα αποτελέσµατα, 77  άτοµα παρ-
ουσιάζουν  φυσιολογικά επίπεδα οστικής πυκν ότητας, 52 άτοµα παρουσιάζουν  οστεοπεν ία και 25 άτοµα
πάσχ ουν  από οστεοπόρωση. 

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής, Χρήστος Παππούς, δήλωσε σχ ετικά: «Η πρόληψη και προαγωγή της Υγείας αποτελεί µία
από τις βασικές µας προτεραιότητες µε στόχ ο την  έγκαιρη διάγν ωση παθήσεων  και τη διατήρηση της καλής ποι-
ότητας ζωής των  δηµοτών  µας. Η άριστη συν εργασία µας µε το Ελλην ικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών  Πόλεων , όπου
ο ∆ήµος Φυλής είν αι µέλος, συµβάλει στην  προσπάθειά µας αυτή. Η µεγάλη αν ταπόκριση των  δηµοτών  µας στο
Πρόγραµµα ∆ωρεάν  Μέτρησης Οστικής Πυκν ότητας µάς εν θαρρύν ει ν α εν ισχ ύσουµε τις δράσεις αυτές. Ιδιαίτερα
στις δύσκολες αυτές εποχ ές που ακόµη και η υγεία πλήττεται ως δηµόσιο αγαθό».
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Στον πυθµένα της θάλασσας
έχει επικαθήσει το φορτηγό
αµµοληπτικό πλοίο «Ελέφαν-
τας» στον όρµο Ασπροπύργου,
ανατολικά της προβλήτας της
Χαλυβουργικής, όταν κάτω υπό
αδιευκρίνιστη αιτία παρουσίασε
εισροή υδάτων τον περσινό
Σεπτέµβριο.

(Σχετική δηµοσίευση: Φορτ-
ηγό πλοίο βούλιαξε στον όρµο
Ασπροπύργου)

Το µεγαλύτερο µέρος της
πλώρης, της πρύµνης και του κυρίου καταστρώµα-
τος του πλοίου καλύφθηκε από νερό. Περιµετρικά
του φορτηγού πλοίου έχει ήδη διαπιστωθεί από

στελέχη του λιµεναρχείου Ελευσίνας θαλάσσια
ρύπανση από ελαφρά πετρελαιοειδή χρώµατος
πράσινου και εκτάσεως περίπου είκοσι τετραγω-
νικών µέτρων.

Το πρόβληµα παραµένει

Σηµειώνουµε εδώ οτι – εδώ και
καιρό – απο την Κυβέρνηση σχε-
διάζεται η παραχώρηση του παρ-
αλιακού µετώπου στους ∆ήµους
Ελευσίνας και Ασπροπύργου. Αν
δεν λυθούν τέτοιου είδους προβ-
λήµατα που αφορούν τα µισοβ-
υθισµένα πλοία και τις επι-
πτώσεις στο περιβάλλον απο
αυτά, επι της ουσίας οι δήµοι θα
επωµιστούν ενα τεράστιο οικολο-

γικό πρόβληµα.
Το βίντεο που αναρτήθηκε στο www.thriassio.gr

δηµοσιοποιήθηκε απο τη DRONE.A.S

«Προώθηση της απασχόλησης ανέργων
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακ-
τήρα σε 34 ∆ήµους (επιβλέποντες φορείς)
θύλακες υψηλής ανεργίας, συµπεριλαµβανο-
µένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων
για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης -  (Β ’
Κύκλος)»

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης
της Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
σας ενηµερώνει ότι ανακοινώθηκε ο Ορι-

στικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων,
για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλ-
ησης, του «Προγράµµατος Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα σε 34 ∆ήµους (Επιβ-
λέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής
ανεργίας, συµπεριλαµβανοµένης της
κατάρτισης των συµµετεχόντων (Β΄
κύκλος)».

Η δράση έχει οκτάµηνη διάρκεια και
αποσκοπεί:

στη βελτίωση της οικονοµικής
κατάστασης των ανέργων,

στην αποτελεσµατική στήριξη των ευάλωτων κοι-
νωνικών οµάδων,

στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,
στην αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τους

πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
της δηµόσιας διοίκησης,

στη βελτίωση των υποδοµών των ∆ήµων,
στην αναβάθµιση των προσόντων των ανέργων,
στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των

ανέργων µε την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
Αντικείµενο της δράσης είναι η δηµιουργία

απασχόλησης µέσω της τοποθέτησης προσωπικού
για συνολικό χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών σε
∆ήµους, Περιφέρειες και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες
και περιλαµβάνει την παράλληλη κατάρτιση,
συµβουλευτική και πιστοποίηση των ωφελούµε-
νων, µέσω επιµορφωτικών σεµιναρίων, µε στόχο τη
διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά
εργασίας στο πλαίσιο της Προώθησης της Απασχόλ-
ησης.

Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν,
το συντοµότερο δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλ-
ησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Σαλαµίνος 20,
Ασπρόπυργος), από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από
τις 10.00 π.µ. έως τις 18.00 µ.µ., προκειµένου να
ενηµερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία συµµε-
τοχής τους στο πρόγραµµα.

Παράλληλα µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γρα-
φείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου στα
τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704.

Ανακοινώθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης
Ανέργων για τα προγράµµατα κοινωφελούς

χαρακτήρα στον δήµο Ασπροπύργου 
Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το 

συντοµότερο δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου

Πλοία «φαντάσµατα» στον Ασπρόπυργο
Έχει ήδη διαπιστωθεί από στελέχη του λιµεναρχείου Ελευσίνας θαλάσσια ρύπανση από ελαφρά πετρελαιοειδή
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Οκύριος Ανδρέας Κουκιανάκης είναι
κάτοχος µιας λαϊκής κατοικίας στο
Μενίδι που οι ιθύνοντες υπόσχονταν

ότι θα προστάτευαν µε νύχια και µε δόντια από
τουςE κακούς τραπεζίτες
«Καµία λαϊκή κατοικία δεν πρόκειται να εκπλει-
στηριαστεί, καµιά υπερχρεωµένη οικογένεια
δεν κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της». 
Η παραπάνω δήλωση ανήκει στον Πρωθυπο-
υργό Αλέξη Τσίπρα, οι επόµενες στον υπο-
υργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσω-
πο ∆ηµήτρη Τζανακόπουλο καθώς και στον
υπουργό ∆ικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή: «Είναι
απόλυτη δέσµευση της ελληνικής κυβέρνησης
ότι δεν υπάρχει περίπτωση πρώτη κατοικία
λαϊκής οικογένειας να βγει σε αναγκαστικό
πλειστηριασµό». «Είµαστε υπερήφανοι που
φωνάζαµε «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη»
και που το φωνάζουµε ακόµα».
Εχθές στις 12 το µεσηµέρι, η Τράπεζα Πειρ-
αιώς θα έβγαζε  στο ηλεκτρονικό σφυρί πρώτη
και µοναδική κατοικία στο Μενίδι, 3µελούς
οικογένειας. Ο οφειλέτης είναι άρρωστος και
νοσηλεύεται.

Ο κύριος Ανδρέας Κουκιανάκης δεν είναι
κουφός, ωστόσο δεν µπόρεσε να ακούσει
καµία από τις υποσχέσεις των παραπάνω
πολιτικών. 
Επίσης, δεν είναι «µεγαλοοφειλέτης», «στρατ-
ηγικός κακοπληρωτής µε µεγάλη 
περιουσία» ούτε κάτοχος off shore και par-
adise papers, περιπτώσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ δια-
κήρυττε ότι θα τιµωρούσε µεταξύ άλλων και µε
το τίµηµα του πλειστηριασµού. 
Είναι κάτοχος µιας λαϊκής κατοικίας στο Μενίδι
που οι ιθύνοντες υπόσχονταν ότι θα προστά-
τευαν µε νύχια και µε δόντια από τουςE
κακούς τραπεζίτες.

Με λίγα λόγια είναι ένα ακόµη θύµα της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένας ακόµη άνθρωπος
που σε λίγες ώρες από τώρα θα δει να πλει-
στηριάζεται η πρώτη και µοναδική του
κατοικία.
Σήµερα, ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται σε 

νοσοκοµείο της Αθηνάς µε βαριά καρδιολογικά
προβλήµατα µε την µοναχοκόρη του Στέλλα
Κουκιανάκη να παρακαλάει για ένα θαύµα
προκειµένου να µην εκπλειστηριαστεί το σπίτι
της οικογένειας: «Το σπίτι αυτό το αποκτήσα-
µε µε πολλή δουλειά και πολλούς κόπους. 

Είναι η πρώτη και µοναδική µας κατοικία. 

Ευελπιστώ ότι την τελευταία στιγµή θα γίνει
ένα θαύµα και θα σωθούµε διαφορετικά, από
αύριο, εγώ, ο αρραβωνιαστικός µου και ο καρ-
διοπαθής πατέρας µου θα βρεθούµε στο
δρόµο», λέει η κυρία Κουκιανάκη και συνεχίζει:
«Κάποτε ήµασταν καλά και απόλυτα συνεπείς
απέναντι σε όλες τις οικονοµικές µας υποχρ-
εώσεις. 

Έχουµε µία επιχείρηση µε είδη εστιάσεως
εξοπλισµού καταστηµάτων η οποία όταν τα
πράγµατα πήγαιναν καλά ανθούσε. Από το
2009 και µετά ξεκίνησε ωστόσο η µεγάλη
κατρακύλα. 
Η αγορά µας χρωστάει πάνω από τρία εκα-
τοµµύρια ευρώ από ανοιχτές επιταγές που
σκάσανε και δεν υπήρξε ανταπόκριση. 
Το κυνηγήσαµε µε δικηγόρους, κάποιοι από
τους πελάτες µας βάρεσαν πτώχευση, άλλοι
εξαφανίστηκαν, δώσαµε τα µαλλιοκέφαλά µας
σε δικηγόρους και δεν καταφέραµε τίποτα. 
Παράλληλα είχαµε πάρει ένα στεγαστικό
δάνειο ύψους 300.000 ευρώ, καταφέραµε να
αποπληρώσουµε τόκους ύψους 100.000
ευρώ, στη συνέχεια δεδοµένης της οικονοµι-
κής κατάστασης της Χώρας δεν µπορέσαµε να
είµαστε συνεπείς στις δόσεις κι έτσι  το σπίτι
µας βγαίνει στο σφυρί για 110.000 ευρώ.

Πού είναι σήµερα οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ που
άλλα µας έλεγαν κι άλλα έκαναν; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να κάνει αυτά που
υποσχόταν στο λαό κι όχι τα χατίρια των τρα-
πεζιτών και των Τροϊκανών. Αν γίνει αύριο
αυτός ο πλειστηριασµός δεν έχω ιδέα τι θα
κάνουµε. Θα µείνουµε κυριολεκτικά στο
δρόµο.

Πώς µπορούν, πώς αντέχει η ψυχή τους να
πετάνε στο δρόµο µία οικογένεια το στήριγµα
της οποίας αυτή τη στιγµή νοσηλεύεται µε
σοβαρά καρδιολογικά προβλήµατα; Είναι άνθ-
ρωποι αυτοί;».

Τα ερωτήµατα της κυρίας Κουκιανάκη κάτι
παραπάνω από εύλογα µόνο που οι απαντή-
σεις δεν θα φτάσουν ποτέ στα αυτιά τηςE 

Οι µόνοι που στέκουν δίπλα της αυτή τη στιγ-
µή είναι οι εκπρόσωποι του Κινήµατος «∆ΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ» οι οποίοι προχθές αργά το βράδυ
εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση:

Ανακοίνωση-Κάλεσµα του Κινήµατος «∆εν
Πληρώνω»

Την Τετάρτη 28/2/18, στις 12 το µεσηµέρι, η
Τράπεζα Πειραιώς βγάζει στο ηλεκτρονικό
σφυρί ΠΡΩΤΗ και ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ
ΜΕΝΙ∆Ι, 3µελούς οικογένειας. Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι ο οφειλέτης είναι άρρωστος και
νοσηλεύεται. 
Η οικογένεια, απελπισµένη επικοινώνησε µε
το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω. ∆ηλώνουµε ότι θα
βρισκόµαστε έξω από το συµβολαιογραφικό
γραφείο της γνωστής κορακοσυµβολαιογράφ-
ου, Βασιλικής Βαλσαµίδου (Σταδίου 43,
Αθήνα) και θα διαδηλώσουµε δυναµικά προ-
κειµένου να αποτρέψουµε το κοινωνικό
έγκληµα που έχει προγραµµατισθεί από την
Τράπεζα, την κυβέρνηση Τσίπρα και το συγκε-
κριµένο κοράκι. ∆ηλώνουµε πως δεν θα µας
πτοήσουν ούτε τα ΜΑΤ ούτε οτιδήποτε άλλο
επιστρατεύσει η κυβέρνηση των δοσίλογων.
Προειδοποιούµε τον υπόδικο για το Παραδικα-

στικό κύκλωµα νο2, πρόεδρο του συµβολαιογρα-
φικού συλλόγου Αθηνών και γνωστό ψεύτη και
εγκάθετο της κυβέρνησης και των τραπεζιτών,
Ρούσκα, να µην τολµήσει να βγάλει εκ νέου
ψευδή και συκοφαντική ανακοίνωση, διότι έχουµε
όλα τα στοιχεία του πλειστηριασµού όπως πάντα,
και όπως πάντα θα τα παραθέσουµε δηµοσίως
και θα εξευτελίσει για ακόµη µία φορά τον κλάδο
του και τους συναδέλφους του που τον ανέχονται.
Καλούµε τον ελληνικό λαό να συµµετέχει µαζικά
στην κινητοποίηση προκειµένου να δώσουµε µια
δυναµική απάντηση στην κυβέρνηση και τους
Τροϊκανούς που θεωρούν ότι θα πραγµατοποιή-
σουν 130.000 ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς
και εµείς θα τους παρακολουθούµε αποχαυνωµέ
νοι και ανήµποροι από τους καναπέδες µας. Το

Κίνηµα ∆εν Πληρώνω θα δώσει όπως µε συνέ-
πεια και υπερηφάνεια κάνει εδώ και 4,5 χρόνια,
το δυναµικό «παρών», στο πλευρό των φτωχο-
ποιηµένων συµπολιτών µας.

ΣΣυυµµββοολλααιιοογγρρααφφιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΑΑθθηη--
ννώώνν,,  ΠΠεειιρρααιιώώςς,,  ΑΑιιγγααίίοουυ  κκααιι  ∆∆ωωδδεεκκαα--
ννήήσσοουυ::  ΟΟ  ππλλεειισσττηηρριιαασσµµόόςς,,  ααννεεσσττάάλληη  

Ο Συµβολαι ογραφι κός Σύλλογος Αθηνών, Πει -
ραι ώς, Αι γαί ου και  ∆ωδεκανήσου σε ανα-
κοί νωσή του επι σηµαί νει  ότι  ανεστάλη ο προ-
γραµµατι σµένος γι α σήµερα πλει στηρι ασµός
πρώτης κατοι κί ας στο Μενί δι , ο ι δι οκτήτης της
οποί ας πάσχει  από βαρι ά καρδι ολογι κά
προβλήµατα.
Σύµφωνα µε το Σύλλογο, ο πλει στηρι ασµός,

ανεστάλη µε έγγραφο που απέστει λε στην
αρµοδί α συµβολαι ογράφο η επι σπεύδουσα
τράπεζα, ενώ η κόρη του ι δι οκτήτη του
επί µαχου ακι νήτου εί χε ενηµερωθεί  ήδη από
χθες από τη συµβολαι ογράφο, η οποί α και
εί χε αναλάβει  να εκτελέσει  τον πλει στηρι α-
σµό.
Επί σης, ο Σύλλογος αναφέρει  στην ανακοί νωση
η οποί α υπογράφεται  από τον πρόεδρο του
Γεώργι ο Ρούσκα, ότι  µετά λύπης «γι α µί α
ακόµα φορά δι απι στώνουµε ότι  συλλογι κότ-
ητες παραπληροφορούν την κοι νή γνώµη,
γεγονός που έχει  αρχί σει  να µας κάνει  να
πι στεύουµε ότι  εί τε επι δι ώκουν σκοπί µως να
προκαλέσουν το κοι νό αί σθηµα και  να δηµι ο-
υργήσουν εντυπώσει ς χωρί ς τελι κά να προσ-
δί δουν κάποι α ουσι αστι κή συνδροµή και
αρωγή προς το δηµόσι ο συµφέρον, εί τε
εξυπηρετούν µι κροκοµµατι κά, µι κροπολι τι κά
και  ι δι οτελή συµφέροντα».
Ακόµη, αναφέρεται  στην ανακοί νωση «η εµµο-
νι κή αυτή στάση τους να στοχοποι ούν το συµβο-
λαι ογραφι κό επάγγελµα, αγνοώντας επι δει κ-
τι κά ότι  εκτελούµε τα νόµι µα καθήκοντα µας,
δηµι ουργεί  εύλογα ερωτηµατι κά γι α τη σκο-
πι µότητα των πράξεων τους».Τέλος, σηµει ώνε-
ται : «Θα πρέπει  να γί νει  κατανοητό προς όλες
τι ς κατευθύνσει ς ότι  δεν θα δεχτούµε στο εξής
απει λές και  εκβι ασµούς τόσο γι α την εκτέλεση
των καθηκόντων µας όσο και  γι α το νόµι µο και
αδι αµφι σβήτητο δι καί ωµά µας να ενηµερώνο-
υµε τόσο τους άµεσα και  νόµι µα εµπλεκόµενο-
υς στη δι αδι κασί α των πλει στηρι ασµών όσο
και  την κοι νή γνώµη αναφορι κά µε την εξέλι ξη
των πλει στηρι ασµών».

ΣΣΣΣττττοοοο    ««««σσσσφφφφυυυυρρρρίίίί»»»» ππππρρρρώώώώττττηηηη    κκκκααααττττοοοοιιιικκκκίίίίαααα    
κκκκααααρρρρδδδδιιιιοοοοππππααααθθθθοοοούύύύςςςς     ααααππππόόόό    ττττ ιιιιςςςς    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννέέέέςςςς

Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς,
και ∆ωδεκανήσου: Ο πλειστηριασµός, ανεστάλη



10-θριάσιο Πέµπτη 1 Μαρτίου 2018 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός

Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., 
µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. ∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε
300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα.

Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454 48

∆ήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και αιρετοί εκπρόσωποι από τη Γάνδη, τη Ρίγα, τη
Βρέµη, την Αθήνα, το Πόζναν, το Άµερσφοορτ, την Οστράβα, το Ελσίνκι, το
Κλουζ και τη Νάντη, βρέθηκαν τη ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στο

Σεράφειο, το σύγχρονο κέντρο Αθλητισµού, Πολιτισµού και Καινοτοµίας του δήµου
Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράµµατος URBACT Refill. Θέµα συζήτησης: η
προσωρινή επανάχρηση των κενών χώρων των πόλεων και η δηµιουργική
σύµπραξη των δήµων µε την κοινωνία των πολιτών.

Παρουσιάζοντας το φάσµα των πρωτοβουλιών του δήµου Αθηναίων για την
ενεργοποίηση των κενών χώρων και τη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης µε τα
εγκαταλειµµένα κτίρια, η Αντιδήµαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτοµίας, κα
Αµαλία Ζέπου, αναφέρθηκε στο πρωτότυπο, ακόµα και για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα,
συµµετοχικό µοντέλο που εφαρµόζεται στη ∆ηµοτική Αγορά Κυψέλης, καθώς και σε
ποικιλία δράσεων που προκύπτουν από τη συνεργασία του βραβευµένου στην
Αθηνά του δήµου Αθηναίων µε τους ενεργούς πολίτες.

Το έργο Refill, από τον Οκτώβριο 2015, έχει συνδέσει δέκα ευρωπαϊκές πόλεις σε
έναν διάλογο γύρω από τους κενούς χώρους, τις µεθόδους αξιοποίησής τους και τη
σηµασία της ανάπτυξης συνεργειών ανάµεσα στις δηµοτικές αρχές και τους
ενεργούς πολίτες. Αποστολή του προγράµµατος URBACT είναι να ενεργοποιήσει τις
πόλεις ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωµένες λύσεις στις κοινές
αστικές προκλήσεις, που αντιµετωπίζουν, όπως η αστική φτώχεια, το προσφυγικό, η
ανεργία.

Η κα Ζέπου στάθηκε και σε αλλά έργα, όπως τα Ίχνη Εµπορίου και η σύσταση της
στέγης του συνΑθηνά, του αυτοδιαχειριζόµενου – από οµάδες πολιτών – χώρου του
δήµου Αθηναίων στην πλατεία Βαρβακείου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην
πρωτοβουλία του ∆ήµου « Curing the Limbo », που περιλαµβάνει ενεργοποίηση
εγκαταλειµµένων κτηρίων µε συνεργατικές δράσεις για την αντιµετώπιση της
αδράνειας των προσφύγων. Η πρωτοβουλία τιµήθηκε από το ευρωπαϊκό
πρόγραµµα Urban Innovative Actions για την καινοτόµα προσέγγιση της και έχει
κερδίσει χρηµατοδότηση ύψους πέντε εκατοµµυρίων ευρώ.

Η Γάνδη, η πόλη-επικεφαλής εταίρος ετοιµάζεται σε ένα µήνα να φιλοξενήσει το
τελικό συνέδριο µε τα συµπεράσµατα του έργου και εκπροσωπείται στη συνάντηση
της Αθήνας από τον δήµαρχο, κ. Ντανιέλ Τερµόντ. Αντίστοιχα, οι αντιδήµαρχοι των
υπόλοιπων πόλεων παρουσιάζουν τις δικές τους πρωτοβουλίες για ενεργοποίηση
κενών κτιρίων µε εφήµερες χρήσεις και τις καλές πρακτικές.

∆έκα ευρωπαϊκοί δήµοι 
στην Αθήνα για το URBACT Refill
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Υποτονική χαρακτηρίζεται από τους εµπόρους η
χειµερινή εκπτωτική περίοδος που έληξε εχθές
και αποδίδουν τη µειωµένη κίνηση στην

αυξηµένη εορταστική κατανάλωση ωστόσο όµως και το
ποσοστό των εκπτώσεων ήταν χαµηλό.

Περίπου µία στις τρεις επιχειρήσεις, διαµόρφωσε το
ποσοστό των εκπτώσεων µεταξύ 21% και 40%, µειωµέ-
νο κατά δέκα µονάδες µε το αντίστοιχο ποσοστό που
εκτιµήθηκε για τις θερινές εκπτώσεις του 2017. Αυτά
προκύπτουν από την περιοδική έρευνα για την κίνηση
της αγοράς κατά τη χειµερινή εκπτωτική περίοδο του
2018 που πραγµατοποιεί η Ελληνική Συνοµοσπονδία
Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ).

Η έρευνα ήταν τηλεφωνική µε χρήση δοµηµένου
ερωτηµατολογίου σε δείγµα 250 επιχειρήσεων, εφαρµό-
ζοντας στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία σε δύο στά-
δια, σε εµπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας.
Παράλληλα καταγράφηκαν οι απόψεις πολλών εµπορ-
ικών συλλόγων.

Σε γενικές γραµµές το βασικό συµπέρασµα είναι ότι:

• Τη φετινή χειµερινή εκπτωτική περίοδο οι επιχειρή-
σεις στο µεγαλύτερο µέρος τους είχαν πτώση στις πωλή-
σεις τους σε σύγκριση µε πέρυσι. Συγκεκριµένα, για παρ-
απάνω από 6 στους 10 επιχειρηµατίες οι πωλήσεις τους
τη χειµερινή εκπτωτική περίοδος-ήταν χαµηλότερες σε
σύγκριση µε το 2017. Ποσοστό 26% δήλωσε ότι παρέ-
µειναν σταθερές και το 8% ότι κινήθηκαν καλύτερα.

• Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εµπο-
ρικές αγορές µία στις τρεις επιχειρήσεις, διαµόρφωσε το
ποσοστό των εκπτώσεων µεταξύ 21% και 40%, ενώ µία
στις τέσσερις πραγµατοποίησε εκπτώσεις µικρότερης
τάξης, έως και 20%.

• Σύµφωνα µε το 58% των επιχειρηµατιών ο Ιανο-
υάριος από άποψη αγοραστικής κίνησης ήταν ο καλύτε-
ρος µήνας των εκπτώσεων.

• Σχετικά µε τη λειτουργία των καταστηµάτων την
Κυριακή 14 Ιανουαρίου, 7 στους 10 δηλώνουν ότι δεν
επηρέασε το τζίρο της εκπτωτικής περιόδου. ενώ 1
στους 4 επιχειρηµατίες θεωρεί πως επηρέασε αρνητικά
και µόλις το 2% ότι τον επηρέασε θετικά.

• Η µείωση σε σχέση µε το δίµηνο του 2017 που εκτι-
µάται από τους εµπορικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα
φτάνει το 8,8% (484 εκ. ευρώ), διαµορφώνοντας την
εκτίµηση για το τζίρο του πρώτου διµήνου του 2018 σε
5,02 δις ευρώ από 5,5 δις το 2017.

Αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας
Περίπου µία στις τρεις επιχειρήσεις, διαµόρφωσε το

ποσοστό των εκπτώσεων µεταξύ 21% και 40%, µειωµέ-
νο κατά δέκα µονάδες µε το αντίστοιχο ποσοστό που
εκτιµήθηκε για τις θερινές εκπτώσεις του 2017. Αντιθέ-
τως αυξάνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που επέλε-
ξαν µικρότερης τάξης έκπτωση, συγκεκριµένα µία στις
τέσσερις πραγµατοποίησε εκπτώσεις έως και 20%. Τέλος
τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις είχαν άνω του 40%
έκπτωση στα διαθέσιµα προϊόντα.

Όσον αφορά τις πωλήσεις, µετά τη βελτίωση που παρ-
ατηρήθηκε στις θερινές εκπτώσεις του 2017, η εικόνα σε
σύγκριση µε τη χειµερινή εκπτωτική περίοδο του 2017
δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σηµαντικά. Η πλειονότ-
ητα των επιχειρηµατιών, σε ποσοστό 66%, δήλωσε ότι
την χειµερινή εκπτωτική περίοδο του 2018 οι πωλήσεις
ήταν µικρότερες σε σύγκριση µε το 2017, το 26% ότι
παρέµειναν σταθερές και το 8% ότι κινήθηκαν καλύτερα.

Από τις επιχειρήσεις που παρουσίασαν µικρότερο τζίρο
στις χειµερινές εκπτώσεις του 2018 σε σύγκριση µε το
2017 τέσσερις στις δέκα είχαν µείωση έως 20%, το ίδιο
περίπου ποσοστό εµφάνισε µείωση µεταξύ 21% και 40%
και 16% των επιχειρήσεων παρουσίασε µείωση πωλή-
σεων άνω του 40%.

Η πλειονότητα των επιχειρηµατιών σε ποσοστό 58%,
δήλωσε ότι η καλύτερη περίοδος των χειµερινών
εκπτώσεων ήταν από 8/1 έως 31/1, ένας στους τέσσερ-
ις δήλωσε ότι ο Φεβρουάριος αποτέλεσε την καλύτερη
περίοδο των εκπτώσεων και 14% των επιχειρηµατιών
δεν παρατήρησε κάποια σηµαντική διαφοροποίηση.

Όσον αφορά τον τρόπο πληρωµής που επέλεξαν οι
καταναλωτές για τις αγορές τους εντός των χειµερινών
εκπτώσεων, το 51% των επιχειρηµατιών απάντησε ότι
ήταν κυρίως µε κάρτες, το 31% ότι χρησιµοποίησαν κάρ-
τες και µετρητά στον ίδιο βαθµό και το 18% κυρίως µε
µετρητά.

Κυριακή

Για τα καταστήµατα που άνοιξαν την Κυριακή 14 Ιανο-
υαρίου, σε σύγκριση µε τη θερινή περίοδο του 2017,
εκτιµήθηκε το ποσοστό των επιχειρηµατιών που δηλώνει
ότι η λειτουργία του καταστήµατός τους την εν λόγω
ηµέρα δεν επηρέασε τον συνολικό τζίρο της εκπτωτικής
περιόδου. Ένας στους τέσσερις επιχειρηµατίες πιστεύει
ότι η λειτουργία του καταστήµατος την Κυριακή 14 Ιανο-
υαρίου επηρέασε αρνητικά τον συνολικό τζίρο και µόλις
το 2% ότι τον επηρέασε θετικά.

Η πλειονότητα των επιχειρηµατιών που άνοιξαν την
Κυριακή 14 Ιανουαρίου τα καταστήµατά τους, έχουν
επωµιστεί οι ίδιοι την κάλυψη της ανάγκης απασχόλησης
προσωπικού, ενώ το 24% έχει επεκτείνει το ωράριο των
υπαλλήλων που απασχολεί, τέλος µόλις 1% έχει προ-
σλάβει επιπλέον υπάλληλο για την κάλυψη της ανάγκης.
Η κίνηση της φετινής χειµερινής εκπτωτικής περιόδου
στις συµβεβληµένες εµπορικές επιχειρήσεις των ΑΚΕ σε
Πειραιά - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Αλεξανδρούπολη. Σε
συνέχεια των προηγούµενων τακτικών ερευνών του
Ινστιτούτου που πραγµατοποιήθηκαν στις συµβεβληµέ-
νες εµπορικές επιχειρήσεις του Open Mall του Πειραιά,
της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολ-
ης, θα παρουσιαστούν τα ευρήµατα της έρευνας για την
κίνηση κατά την χειµερινή εκπτωτική περίοδο για τις
συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσµατα για τις
επιχειρήσεις των ΑΚΕ παρουσιάζονται συνολικά και δεν
λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κάθε τοπι-
κής αγοράς.

Το ποσοστό των εκπτώσεων στα καταστήµατα των
ΑΚΕ δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από το γενικό
πληθυσµό. Και εδώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων
πραγµατοποίησε εκπτώσεις της τάξης µεταξύ 21% και
40%, καθώς και µία στις τρεις επιχειρήσεις είχαν
εκπτώσεις στα προϊόντα τους µεταξύ 41% και 50%.

Η διαπίστωση ότι τη φετινή χειµερινή εκπτωτική
περίοδο οι επιχειρήσεις ως επί το πλείστον είχαν πτώση
στις πωλήσεις τους σε σύγκριση µε πέρυσι, ισχύει και για
τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ. Συγκεκριµένα το 65% δήλωσε
ότι το 2018 οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χαµηλότερα επίπε-
δα, το 29% στα ίδια επίπεδα και 6% σε υψηλότερα.

ΕΣΕΕ: Υποτονική η κίνηση των καταστηµάτων στις χειµερινές εκπτώσεις
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33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο

ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι 

( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η στην  Ιερά
Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας

- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μ ον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μ ον οήµερη,  επίσκεψ η στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο

GRAND CHALLET 
(δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η

στο Μ έγα Σπήλαιο
-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

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

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του

super market Σκλαβενίτης. 
Επικοινωνία : 6946369359

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, 

µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418



ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΗΗ ΕΛ.ΑΣΕΛ.ΑΣ µιλάµιλά γιαγια ανακριβείςανακριβείς
µεταδόσειςµεταδόσεις βίντεοβίντεο γιαγια
τηντην δολοφονίαδολοφονία τουτου βρέφουςβρέφους

Την προσοχή όσων µεταδίδονται συνιστούν αξιω-
µατικοί του Τµήµατος Εγκληµάτων κατά Ζωής
για την υπόθεση του ειδεχθούς εγκλήµατος σε

βάρος του νεογέννητου βρέφους, ώστε να µην ενοχο-
ποιηθεί δίχως λόγο το λάθος άτοµο και να µην αποπρο-
σανατολιστούν οι έρευνες αλλά και η ροή πληροφοριών
από πολίτες προς την Αστυνοµία.

Πιο συγκεκριµένα, οι αστυνοµικοί που ερευνούν την
υπόθεση επισηµαίνουν ότι η σακούλα που ήταν το µωρό
ήταν µαύρη και όχι πράσινη ή γαλάζια όπως φαίνεται σε
πλάνα που µεταδίδουν τηλεοπτικές εκποµπές, αναφερ-
όµενες σε δήθεν υπόπτους.

Από την Ασφάλεια τονίζεται ότι έχουν ληφθεί υλικά
από κλειστά κυκλώµατα που αναλύονται καρέ-καρέ,

δίχως να έχει προκύψει κάτι ακόµα
και ζητούν την βοήθεια των πολιτών
για την εξιχνίαση αυτής της υπόθε-
σης, πρωτίστως µε το αν έχουν δει ή
παρατηρήσει π.χ. κάποια κοπέλα
στην γειτονιά του που ήταν έγκυος
και ξαφνικά δεν έχει µωρό.

Γενικά, η Ασφάλεια ζητά την βοήθ-
εια των πολιτών για την εξιχνίαση
αυτής της πολύκροτης υπόθεσης
κυρίως βασιζόµενη στην παρατηρη-
τικότητα τους, στη γειτονιά τους, όχι
αυστηρά στη γειτονιά της Πετρ-
ούπολης που βρέθηκε το µωρό, αφού
δεν αποκλείεται απλά να απορρίφθη-
κε εκεί από τον ή τους δράστες από
άλλη περιοχή, ίσως κοντινή και κανείς
δεν µπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα η µάνα να
είναι θύµα και εκείνη µίας πιθανής πολύπλοκης κατά-
στασης.

Σηµειώνεται ότι νεογέννητο αγοράκι δεν ήταν
πρόωρο, ήταν αρτιµελές και έζησε µόλις µισή ώρα αφού
γεννήθηκε.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ 2017
ΨΨααλλίίδδιι  4422,,55%%  σσττιιςς  δδηηµµόόσσιιεεςς  δδααππάάννεεςς  υυγγεείίααςς  σσεε  µµιιαα  εεξξααεεττίίαα

Σχεδόν στο µισό κόπηκε η δηµόσια χρηµα-
τοδότηση για δαπάνες υγείας µέσα σε µια
εξαετία (2010-2016) µε αποτελέσµα να έχει

µετατοπιστεί το κόστος για την υγεία στον ιδιωτικό
τοµέα και στα νοικοκυριά.

Μελέτη του ΙΟΒΕ για τη «Φαρµακευτική Αγορά
στην Ελλάδα- Γεγονότα και στοιχεία 2017»  αποτ-
υπώνει ότι η  µείωση της δηµόσιας χρηµατοδότ-
ησης της Υγείας είχε ως αποτέλεσµα τη µετατόπιση
των εν λόγω δαπανών στον ιδιωτικό τοµέα, µε την
ιδιωτική χρηµατοδότηση να φτάνει στο 40,9% το
2016 (έναντι 27% στις χώρες του Νότου και 21%
στην ΕΕ).

Οπως σηµειώνεται, η συνολική χρηµατοδότηση
για δαπάνες υγείας υποχώρησε κατά 32,4% την
περίοδο 2010-2016 (-0,6% στις νότιες χώρες,
+11,8% στην ΕΕ) και διαµορφώθηκε στα 14,6 δισ.
ευρώ το 2016 (8,3% του ΑΕΠ), ενώ την ίδια περίο-
δο η δηµόσια χρηµατοδότηση για δαπάνες υγείας µειώθηκε κατά 42,5% (-5,7% στις νότιες χώρες, +10,1% στην ΕΕ),  στα 8,5 δισ. (4,8% του ΑΕΠ). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τη µελέτη το ελληνικό σύστηµα Υγείας επιβαρύνεται και από άλλες παραµέτρους:
Στην Ελλάδα παρατηρείται υψηλό προσδόκιµο επιβίωσης (81,1 έτη κοντά στο µέσο όρο των χωρών της ΕΕ για το 2015)
Σταδιακή µείωση του πληθυσµού (γεννήσεις - θάνατοι) κατά 26 χιλ. χιλιάδες άτοµα (2016)
Αύξηση γηραιότερου πληθυσµού (άνω των 65 ετών) από 21,6% του συνολικού πληθυσµού το 2017 στο 36,5% το 2050. 
Η αύξηση του πληθυσµού που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και η συρρίκνωση των γεννήσεων πιέζει περαιτέρω τις δαπάνες, καθώς οι ανάγκες για ιατροφα-

ρµακευτική περίθαλψη γίνονται µεγαλύτερες.

Η κατά κεφαλήν δαπάνη

Η συνολική κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στα 1.357 ευρώ το 2016 έναντι 2.027 το 2009, ενώ πλέον υπολείπεται κατά 909 ευρώ
από το µέσο όρο των Νοτίων Χωρών.

Η δηµόσια κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας υποχώρησε στην Ελλάδα κατά -43,2% µεταξύ 2009 και 2016, όπου και διαµορφώθηκε στα 789 ευρώ, έναντι
αύξησης κατά 19,9% στην ΕΕ23 και ηπιότερης κάµψης στις Νότιες Χώρες κατά -2,4% την ίδια περίοδο.

Οι δαπάνες υγείας αποτελούν το 7,4% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών που διεξάγονται µέσα από συναλλαγές στην αγορά για το 2016 έναντι
6,5% το 2009. Αν και ο µέσος όρος µηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό για την υγεία το 2016 παρουσίασε µείωση κατά -23% σε απόλυτα µεγέθη σε σχέση µε
το 2009 (103,7 ευρώ το 2016 έναντι 134,3 ευρώ το 2009), το ποσοστό των δαπανών αυτών είναι υψηλότερο από το 2009, φανερώνοντας τη µειωµένη αγο-
ραστική αξία των νοικοκυριών, την αυξηµένη συµµετοχή των ασθενών για δαπάνες υγείας και την ανελαστικότητα της δαπάνης για τις συγκεκριµένες κατ-
ηγορίες.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΕΡΕΠΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΜΙΛΟΒΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΚΙΝΟΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  



14-θριάσιο Πέµπτη 1 Μαρτίου 2018 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

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

, 

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600

τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 /
6977456187 

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

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ                                                                                                      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::

ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ

ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη  PPiicckkiinngg
&&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ



16-θριάσιο Πέµπτη 1 Μαρτίου 2018 


