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Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,

2105576029

Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆. Βενιζέλου Ελευθερίου 61,

2105548498

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου

Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Αχαρν ές
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΙΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Αριστοτέλους 132, 2102462255
Χαιδάρι

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Παπαν δρέου Γεωργίου 4- ∆άσος

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από

20 έως 32 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλέξανδρος, Αλέξαντρος, Αλέκος, Αλέξης,

Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξα,
Αλεξάντρα, Αλεξανδρα, Ευλαλία

Ελεγχόµενη έκρηξη εξουδετέρωσης
παλιών πυροµαχικών, 

στο αεροδρόµιο της Ελευσίνας

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, κ. Νικόλα-
ος Μελετίου ενηµερώνει όλους τους Πολίτες ότι,
την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 θα πραγµα-
τοποιηθεί ελεγχόµενη έκρηξη εξουδετέρωσης πυρ-
οµαχικών παλαιού τύπου, εντός του αεροδροµίου 

Ελευσίνας, από τις 09:30π.µ. ως τις 10:30π.µ. Οι
κάτοικοι των γειτονικών περιοχών, παρακαλούνται
να διατηρήσουν την ψυχραιµία τους, στο ενδεχόµε-
νο άκουσµα του θορύβου των εκρήξεων. Σύµφωνα
µε την ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών, δεν απαι-
τείται η λήψη οποιουδήποτε άλλου µέτρου. 

ΑΑ
ρκετά δύσκολο αναµένεται το
φθινόπωρο στην πυρόπληκτη
Κινέτα αφού η πρώτη καταρρακ-

τώδης βροχή  µετέφερε στις κατοικηµέ-
νες περιοχές µαύρη λάσπη, πέτρες, κλα-
διά και πολλά άλλα φερτά υλικά .
Η  πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά
στα Γεράνεια Όρη άφησε  γυµνό το έδα-
φος και τώρα έχουν διαµορφωθεί νέα
ορύγµατα στις απότοµες πλαγιές των
Γερανείων.
Αρκετά χωµατουργικά µηχανήµατα
βρέθηκαν στην περιοχή και  υπό τις
οδηγίες του ∆ήµου Μεγαρέων επιχείρη-
σαν να καθαρίσουν τους δύσβατους από
τα εµπόδια δρόµους.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, µαζί µε περιφερειακούς συµβούλους και άλλους υπηρεσιακούς  παράγοντες
βρέθηκαν στο σηµείο διαπιστώνοντας την τραγική  κατάσταση που βιώνουν οι πυρόπληκτοι κάτοικοι της περιοχής. Ο
αντιδήµαρχος  Μεγάρων Κωνσταντίνος Φυλακτός είχε δηλώσει πριν λίγες ηµέρες στο star.gr, ότι ότι αν δεν κοπούν τα
καµένα δέντρα και δεν γίνουν πλέγµατα µε κορµοδέµατα, η Κινέτα θα πληµµυρίσει στην πρώτη καταιγίδα. Πολλοί
κάτοικοι είναι απελπισµένοι και νιώθουν εγκαταλελειµµένοι στην τύχη τους  καθώς µετά την φωτιά δεν έχει γίνει καµία
µέριµνα για αντιπληµµυρικά  έργα.

ΚΚΙΙΝΝΕΕΤΤΑΑ::  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΛΛΑΑΣΣΠΠΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΜΜΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝΚΚΙΙΝΝΕΕΤΤΑΑ::  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΛΛΑΑΣΣΠΠΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΜΜΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ
ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΡΡΑΑΚΚΤΤΩΩ∆∆ΗΗ  ΒΒΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΒΒΑΑΣΣΕΕ  ......

ΕΕΜΜΠΠΟΟ∆∆ΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ  ΓΓΕΕΡΡΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΟΟΡΡΗΗ
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ΟΟ  Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης
Μπούρας µετά την αναφορά που είχε καταθέσει
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
µε αφορµή τη µε αρ. πρωτ.7865/13-06-2018 επι-
στολή του Αντιδηµάρχου της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας κ. Γρηγόρη
Κοροπούλη µε θέµα την ανάγκη σύνδεσης µε
αστική συγκοινωνία του Οικισµού Ποντίων
Μαγούλας τόσο µε τη ∆ηµοτική Ενότητα
Μαγούλας όσο και µε τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελευ-
σίνας έλαβε την απάντηση από τον Υπουργό.
Στην απάντηση ο Υπουργός παραπέµπει στο µε

αρ. πρωτ. 511ΠΡ-∆Σ/02-07-2018 έγγραφο του
Ο.Α.Σ.Α. , στο οποίο αναφέρεται ότι «η υπηρεσία
µελετά τη συγκεκριµένη πρόταση και θα την εντά-
ξει στην συγκοινωνιακή διερεύνηση που εκπο-
νείται για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του
Θριασίου Πεδίου. Στο πλαίσιο αυτό θα εξετα-
στούν όλα τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία της
πρότασης και ο ΟΑΣΑ θα προβεί στη λήψη των
σχετικών αποφάσεων.»
Ο κ. Μπούρας θα παρακολουθεί µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τις αποφάσεις του ΟΑΣΑ, προκειµέ-
νου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτηµα τόσο της
∆ηµοτικής Αρχής όσο και των κατοίκων της περ-
ιοχής.

Το Taxis άρχισε να ανεβάζει τα εκκαθαριστικά του
ΕΝΦΙΑ, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ούτε από κακοκαι-
ρίες ούτε από ανασχηµατισµούς.

Από το� ταµείο θα πρέπει να περάσουν 6.331.155
ιδιοκτήτες, δηλαδή ελαφρώς λιγότεροι από τους
περσινούς (6.348.353), ενώ και η βεβαίωση του

φόρου προέκυψε 59,7 εκατ. Ευρώ µικρότερη από το 2017
(3,094 δις ευρώ έναντι 3,163 δις ευρώ). Ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση, το τελικό εισπρακτικό αποτέλεσµα θα πρέπει να
είναι το ίδιο, δηλαδή τουλάχιστον 2,650 δις ευρώ, αν δεν θέλει
το υπουργείο Οικονοµικών να έχει µπελάδες. Η πρώτη δόση
θα πρέπει να καταβληθεί ως το τέλος Σεπτεµβρίου και η πέµ-
πτη και τελευταία ως τις 31 Ιανουαρίου, αν και η συνήθης
πρακτική των τελευταίων 2-3 ετών είναι να «φορτώνουν» οι
φορολογούµενοι την πιστωτική τους κάρτα µε 12 δόσεις.

Από τα στατιστικά στοιχεία που δηµοσίευσε η ΑΑ∆Ε φαίνε-
ται ότι πέρα από αυτές τις µικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση
µε την περσινή εκκαθάριση (υπάρχει και µια µικρή αύξηση
στο σύνολο των απαλλαγών στα 95,3 εκατ. Ευρώ έναντι 88,9
εκατ. Ευρώ), ο λογαριασµός είναι συνολικά σχεδόν ίδιος µε
πέρσι, παρά τις αναπροσαρµογές των αντικειµενικών αξιών.
Και λέµε «συνολικά», γιατί οι χειρουργικές παρεµβάσεις που
έκανε το υπουργείο Οικονοµικών έφεραν ανακατατάξεις στην
εσωτερική κατανοµή του βάρους του ΕΝΦΙΑ.

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έχει κάνει το υπουρ-
γείο, περίπου 950.000 ευρώ θα πληρώσουν φέτος µεγαλύτε-
ρο ΕΝΦΙΑ από πέρσι, ενώ οι περίπου 50.000 από αυτούς θα

δουν το λογαριασµό τους «φουσκωµένο» πάνω από 200
ευρώ. Κι αυτό παρά την αύξηση του αφορολογήτου στο
Συµπληρωτικό Φόρο κατά 50.000 ευρώ (στις 250.000 ευρώ),
η βεβαίωση του οποίου υπολείπεται κατά περίπου 9 εκατ.
Ευρώ από πέρσι (620,2 εκατ. Ευρώ έναντι 629 εκατ. Ευρώ).

Εν αναµονή νέων ανακοινώσεων από το υπουργείο Οικο-
νοµικών για το πώς κατανέµεται τελικά το βάρος του φετινού
ΕΝΦΙΑ και για το πόση είναι η ελάφρυνση στους περίπου 1,5
εκατοµµύριο ιδιοκτήτες, η επεξεργασία των Τιµών Ζώνης
δείχνει ότι οι αποκαλούµενες «λαϊκές» περιοχές συνέβαλαν
καθοριστικά στο «χτίσιµο» του φετινού φόρου. Περιοχές
όπως το Ίλιον, το Κερατσίνι, το Καµατερό, το Περιστέρι, η
Κερατέα ανέβηκαν κλιµάκιο λόγω αύξησης των αντικειµε-
νικών αξιών, µε αποτέλεσµα µια επιβάρυνση 1 ευρώ ανά 10
τ.µ.

Πιο βαριές ακούγονται οι� καµπάνες σε περιοχές- φιλέτα,
όπως η χώρα της Μυκόνου, όπου για παράδειγµα µια µονο-
κατοικία 150 τ.µ. 15ετίας, θα πρέπει να πληρώσει 659,19
ευρώ παραπάνω από πέρσι. 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλά πλούσια
Κυκλαδονήσια, όπως η Μύκονος, ακόµα και παραθαλάσσιες
περιοχές παραµένουν εκτός συστήµατος αντικειµενικού
προσδιορισµού, µε αποτέλεσµα όλοι οι φόροι ακινήτων να
υπολογίζονται µε ειδικές, εξωφρενικά χαµηλότερες τιµές.

Υπενθυµίζεται ότι επί του παρόντος µόνο ο ΕΝΦΙΑ υπο-
λογίζεται µε τις νέες αντικειµενικές αξίες, ενώ όλοι οι υπόλοι-
ποι φόροι ακινήτων π.χ. για γονικές παροχές εξακολουθούν
να υπολογίζονται µε τις παλιές ως τις 31 ∆εκεµβρίου.

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ... ΕΝΦΙΑ
Ήρθαν τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ -Στα 2,65 δισ. 
η λυπητερή, αυξήσεις στις λαϊκές περιοχές

Κ
αλπάζει ο ιός του ∆υτικού Νείλου καθώς αυξάν ον -
ται τα καταγεγραµµέν α κρούσµατα , όπως και ο
αριθµός των  θαν άτων , σύµφων α µε το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στη χ ώρα µας, σε 133 αν έρχ ον ται τα περιστατικά αν θ-
ρώπων  που έχ ουν  µολυν θεί από τον  ιό του ∆υτικού
Νείλου , εν ώ 16 άτοµα , δυστυχ ώς, κατέληξαν .

Ευρεία σύσκεψη για τον  ιό του ∆υτικού Νείλου και τα
µέτρα αν τιµετώπισης του, πραγµατοποιήθηκε στο Κέν -
τρο Ελέγχ ου και Πρόληψης Νοσηµάτων  υπό την  προε-
δρία του Γεν ικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας κ. Ιωάν -
ν η Μπασκόζου, παρουσία της Γεν ικής ∆ιευθύν τριας
∆ηµόσιας Υγείας, κ. Καραούλη και του προέδρου του
ΚΕΕΛΠΝΟ, αν . Καθηγητή χ ειρουργικής, κ.Ρόζεν µπε-
ργκ.
Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν  όλα τα επιδηµιολογικά

δεδοµέν α που αφορούν  στην  κυκλοφορία του ιού τόσο
στην  Ελλάδα όσο και στην  Ευρώπη.

Συγκεκριµένα, το 2018, µέχρι στιγµής, έχουν κατα-
γραφεί κρούσµατα λοίµωξης από τον ιό και σε
άλλες 8 χώρες της Ευρώπης/γειτονικές χώρες (µε
ιδιαίτερα αυξηµένη καταγραφή κρουσµάτων σε
Ιταλία και Σερβία).

Σύµφων α µε τα επιδηµιολογικά στοιχ εία του
ΚΕΕΛΠΝΟ, το 80% των  αν θρώπων  που µολύν ον ται
είν αι ασυµπτωµατικοί, το 20% αν απτύσσουν  µια ιογε-
ν ή συν δροµή και το 1% εγκεφαλίτιδα ή µην ιγγίτιδα και
αυτά είν αι κυρίως άτοµα µεγάλης ηλικίας και µε υπο-
κείµεν α ν οσήµατα.
Για το λόγο αυτό τον ίστηκε η αν άγκη της συν τον ι-

σµέν ης διευρωπαϊκής αν τιµετώπισης στην  πρόκληση
αυτή της ∆ηµόσιας Υγείας.

συνεχί ζεται  στη σελ. 4

ΚΚααλλππάάζζεειι  οο  ΙΙόόςς  ττοουυ  ∆∆υυττιικκοούύ  ΝΝεείίλλοουυ::  
16 Θάνατοι και 133 Κρούσµατα
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ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΕ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Αποδεκτή έγινε η παραίτηση 
του προέδρου του ΕΚΑΒ 
∆εκτή έγινε από την πολιτική ηγεσία του υπουρ-

γείου Υγείας η παραίτηση από τη θέση του προέδρ-
ου του διοικητικού συµβουλίου του Εθνικού Κέντρ-

ου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Κωνσταντίνου Καρα
κατσιανόπουλου.Ο ίδιος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

ότι οι λόγοι της παραίτησής του είναι «καθαρά προ-
σωπικοί», ενώ χαρακτήρισε «άθλια ψέµατα και
άθλια σπέκουλα», δηµοσιεύµατα που συνδέουν την
παραίτησή του µε την πυρκαγιά στο Μάτι.

Ο κ. Καρακατσιανόπουλος, πρόσθεσε µάλιστα ότι
«η αλυσίδα υγείας λειτούργησε άψογα και το ΕΚΑΒ
έκανε πολύ καλά τη δουλειά του».

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΕΩΣ 4/9
Από σήµερα Πέµπτη 
καταβάλλονται οι 
συντάξεις Σεπτεµβρίου

Από την Πέµπτη (30/8) έως και Τρίτη
(4/9), θα καταβληθούν στους δικαι-
ούχους οι συντάξεις του

Σεπτεµβρίου.Συγκεκριµένα:

Tο ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεµ-
βρίου 2018 την Πέµπτη, 30 Αυγούστου 2018.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων ∆υνάµεων,
Σωµάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώµα-
τος του Σεπτεµβρίου 2018 θα καταβληθούν
επίσης την Πέµπτη, 30 Αυγούστου 2018.

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεµ-
βρίου 2018, την Πέµπτη, 30 Αυγούστου 2018. Ο

ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεµ-
βρίου 2018 τη ∆ευτέρα, 3 Σεπτεµβρίου 2018.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεµ-
βρίου 2018 τη ∆ευτέρα, 3 Σεπτεµβρίου 2018.

Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Ελευσίνας
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Καλησπέρα σε
όλους.

Χρειαζόµαστε
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ για
τον αγώνα στις
09/09/2018 στα
"Ίχνη της Ιεράς
Οδού". 

Όσοι θέλετε
σας παρακαλώ
δηλώστε τα
στοιχεία σας στο
πεδίο που λέει

"Γίνε και εσύ εθελοντής". Η βοήθεια σας θα είναι
πολύτιµη.

Σας ευχαριστώ πολύ,
Εκ του ∆Σ του Σ∆ΥΕ

Η Πρόεδρος
Κάµπου Αγγελική

ΚΕΕΛΠΝΟ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Την ενεργή συµµετοχή πολιτών ζητά το ΚΕΕΛΠΝΟ για την καταπολέµηση του ιού
του ∆υτικού Νείλου. Η πραγµατική διάσταση του προβλήµατος «δεν επιτρέπει
ούτε εφησυχασµό, ούτε πανικό» Όλα τα επιδηµιολογικά δεδοµένα που αφορούν
την κυκλοφορία του ιού του ∆υτικού Νείλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Ευρώπη παρουσιάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Συγκεκριµένα, το 2018, µέχρι στιγµής, έχουν καταγραφεί κρούσµατα λοίµωξης από τον ιό και σε άλλες 8 χώρες της
Ευρώπης/γειτονικές χώρες (µε ιδιαίτερα αυξηµένη καταγραφή κρουσµάτων σε Ιταλία και Σερβία). Για το λόγο αυτό
τονίστηκε η ανάγκη της συντονισµένης διευρωπαϊκής αντιµετώπισης στην πρόκληση αυτή της δηµόσιας υγείας.

Στη συνάντηση µίλησαν όλοι οι εκπρόσωποι των Περιφερειών για τα προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών που
ήδη υλοποιούνται, και εστίασαν στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθώς και στην ανάγκη εφαρµογής τυχόν πρό-
σθετων µέτρων, µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων πρόληψης και απόκρισης.

Ο γενικός γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, τόνισε πως η πραγµατική διάσταση του προβλήµατος
«δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασµό, ούτε πανικό, επέµεινε στην ανάγκη διαφανούς ενηµέρωσης και αποφυγής κάθε
απόπειρας µικροκοµµατικής εκµετάλλευσης για ένα ζήτηµα που η επιστηµονική έρευνα αλλά και η εµπειρία αντιµε-
τωπίζουν ακόµα πολλά αναπάντητα ερωτήµατα».
Επέµεινε ιδιαίτερα στη διεθνή διάσταση του θέµατος και δεσµεύτηκε πως τόσο ο ίδιος στα όργανα του ΠΟΥ όσο και
ο υπουργός στην επικείµενη συνάντηση των υπουργών Υγείας της ΕΕ θα ζητήσουν να ληφθούν ερευνητικές και πρακ-
τικές πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει το απαραίτητο σύγχρονο σχέδιο δράσης για την επιδηµία του ιού του ∆υτικού
Νείλου.

Λαµβάνοντας υπόψη του όσα συζητήθηκαν και προτάθηκαν, επισήµανε τη σκοπιµότητα βελτίωσης των υφιστάµενων
διαδικασιών, σε συνεργασία µε συναρµόδια υπουργεία, όσον αφορά:
- Την ταχεία διεκπεραίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα έργα καταπολέµησης κουνουπιών, µε στόχο την έγκαι-
ρη έναρξη των έργων.
- Τη διάκριση των ρόλων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφερειών και ∆ήµων), ώστε να αποσαφηνίζονται οι
αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους.
- Την εφαρµογή επιπρόσθετων µέτρων πρόληψης, ενηµέρωσης και αγωγής υγείας, για την ενίσχυση της αποτελε-
σµατικότητας του υπάρχοντος σχεδίου δράσης, µε βάση τα διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θεόφιλος Ρόζενµπεργκ, τόνισε τη σηµασία της ενεργής συµµετοχής
του πολίτη στη διαχείριση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών σε ιδιωτικούς χώρους, αλλά και την τήρηση ορθών
πρακτικών ατοµικής προστασίας από τα κουνούπια, µε στόχο την προστασία της ατοµικής και δηµόσιας υγείας.
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Στο 70% η νοθεία !
Λουκέτο σε βενζινάδικο 

επί της Λ. Αθηνών στο Χαϊδάρι  

Λουκέτο µπήκε σε πρατήριο υγρών καυσίµων που βρίσκεται επί της Λ.
Αθηνών 362 , καθότι ο έλεγχος από τις Υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης φανέρωσε πως το εν λόγω βενζινάδικο νόθευε την αµόλ-

υβδη βενζίνη, σε ποσοστό 70%! Για το πετρέλαιο κίνησης δεν διαπιστώθηκε
κάποια παράβαση, ωστόσο ο «σκόντος» στη βενζίνη έφτανε και περίσσευε για
να αποφασιστεί η προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατ-
ηρίου.Σύµφωνα µε την απόφαση, η παράβαση κρίνεται σοβαρή «λόγω του
υψηλού ποσοστού της νοθείας (70%), όπως διαπιστώθηκε από τις Υπηρεσίες
της ∆/νσης Ανάπτυξης και τους κινδύνους που προκαλούνται από την χρήση
αυτού του καυσίµου για τα οχήµατα των καταναλωτών»

Το πρατήριο θα παραµείνει κλειστό έως έως 31-12-2018, ενώ σε περίπτω-
ση υποτροπής το λουκέτο θα µονιµοποηθεί. Επί τη ευκαιρία να αναφέρουµε
πως η µέση τιµή της αµόλυβδης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου
Τιµών Υγρών Καυσίµων, διαµορφώνεται πανελλαδικά στα 1,643€/λίτρο, ενώ
συγκεκριµένα για την Αττική ανέρχεται στα 1,615€/λίτρο. Το αντίστοιχο
κοστολόγιο για το ντίζελ διαµορφώνεται στα 1,415 και 1,391€/λίτρο.

Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυ-
σίµων στο Χαϊδάρι αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικού Τοµέα, λόγω νοθείας καυσίµων.

Πατούλης για ∆ούρου: 

Προκαλεί τους πολίτες Προκαλεί τους πολίτες 
της Αττικήςτης Αττικής

«Προκαλεί τους πολίτες της Αττικής
η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
∆ούρου, µε τα όσα λέει σχετικά µε τις
ευθύνες που έχει προσωπικά η ίδια
όσον αφορά τους χειρισµούς της στη
διαχείριση κρίσιµων περιστατικών
και ζητηµάτων, µε κορυφαίο την πρό-
σφατη καταστροφή στο Μάτι».

Αυτό τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), Γιώργος
Πατούλης.

Ο κ. Πατούλης καταγγέλλει την κ.
∆ούρου ότι «τώρα που θα κληθεί
από τον εισαγγελέα να απολογηθεί
για τις δικές της ευθύνες κι ανεπάρ-
κειες, όπως έγινε και στην περίπτω-
ση της Μάνδρας, αναζητά σωσίβιο
σωτηρίας ρίχνοντας ευθύνες αλλού».

Επίσης, υπογραµµίζει πως «το ίδιο
συνέβη και στις πληµµύρες στη Μάν-
δρα Αττικής και την απώλεια 20 ανθ-
ρώπινων ζωών. 

Της έφταιγε ο δασάρχης και όχι η
αδυναµία της να προωθήσει έγκαιρα
τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά έργα. 

Της έφταιγαν οι ιδιοκτήτες των αυθ-
αιρέτων, ξεχνώντας ότι δικά της στε-
λέχη, όπως ο αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής, αλλά και βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτοί που
πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις
σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. για
να αποτραπεί το γκρέµισµα αυθαίρε-
των κτισµάτων από το ρέµα στην
περιοχή του ∆ήµου Ραφήνας-Πικε-
ρµίου».

Ε
φτασε και φέτος η ώρα του λογα-
ριασµού για τις συν επείς κερδοφ-
όρες επιχ ειρήσεις µε το κράτος,

καθώς και η µέρα του ταµείου για τον
κοιν ό συν εταίρο όλων  µας, την  εφορία,
σηµείων ει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ,
Βασίλης Κορκίδης και προσθέτει: 

Οι φόροι µπορεί ν α είν αι αν αγκαστικό
και µον οµερές µέσο µετάθεσης πόρων
από τον  ιδιωτικό στο δηµόσιο τοµέα,
όµως, κάθε φόρος πρέπει ν α είν αι γι’
αυτόν  που τον  πληρών ει, αποτέλεσµα
κερδοφορίας και όχ ι τιµωρίας.

Σε αν ακοιν ωσή του το ΕΒΕΠ
σηµειών ει ότι ορθά εν τατικοποιήθηκαν
από την  Α.Α.∆.Ε. οι φορολογικοί
έλεγχ οι στο πλαίσιο καταπολέµησης της
φοροδιαφυγής, καθώς και οι προσπάθει-
ες ελέγχ ου των  εποχ ιακών  δραστηριο-
τήτων  ιδιαίτερα στον  τουριστικό τοµέα,
όπως αν αφέρει σε χ θεσιν ή αν ακοίν ω-
σή του το Εµπορικό και Βιοµηχ αν ικό
Επιµελητήριο Πειραιά, αν αφορικά µε τη
φοροαποφυγή και τη µείωση της φορο-
λογητέας ύλης κατά 400 εκ. ευρώ από
επιχ ειρηµατική δραστηριότητα, κατά το
τρέχ ον  έτος.

Επίσης δίκαιη κρίν εται για τις µικροµε-
σαίες επιχ ειρήσεις η απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας που περιο-
ρίζει τη δυν ατότητα της πολιτείας για
έλεγχ ο σε φορολογικά έτη, πέραν  της
πεν ταετίας.

Όµως όπως σηµειών εται, το σύν ολο
της επιχ ειρηµατικότητας στη χ ώρα µας
θεωρεί ότι, στην  µεταµν ηµον ιακή
περίοδο, η µείωση των  φόρων  θα πρέ-
πει ν α αποτελέσει άµεση προτεραιότ-
ητα του οικον οµικού επιτελείου της
ελλην ικής κυβέρν ησης. Το επιµελητήριο
σηµειών ει ότι µε στόχ ο ν α επιβιώσουν
και ν α αν απτυχ θούν  όσο το δυν ατόν
περισσότερες επιχ ειρήσεις θα πρέπει
ν α µειωθεί ο φορολογικός συν τελεστής
από το 29% στο 26% και σταδιακά στο
20% και βεβαίως αν τίστοιχ α η «ασφαλι-
στική φορολογία».

Επίσης, αν αφορικά µε τους έµµεσους
φόρους θα πρέπει ν α µειωθεί ο ΦΠΑ σε
συγκεκριµέν ους κλάδους της οικο-
ν οµίας, όπως για παράδειγµα στο τουρ-
ισµό και την  εστίαση, τις θαλάσσιες
µεταφορές και τα logistics και ν α µηδε-
ν ιστεί στη Ναυτιλία και τη Ναυπηγοε-
πισκευή για ν α µπορέσει η χ ώρα µας,
αν  είν αι αν ταγων ιστική µε τους συν α-
δέλφους των  γειτον ικών  

ευρωπαϊκών  και µη, χ ωρών .
«Στην  Ελλάδα ο ορισµός του ΦΠΑ

έχ ει αλλοιωθεί και, από φόρος προστιθ-
έµεν ης αξίας έχ ει µετατραπεί σε προ-
στιθέµεν ο φόρο» όπως σηµειών εται.

Το Ε.Β.Ε.Π. υπογραµµίζει ότι, εν όψει
της ∆ΕΘ, δεν  εκλαµβάν ει ως παροχ ο-
λογία τη µείωση της άµεσης και έµµεσης
φορολογίας των  επιχ ειρήσεων , καθώς
και του µη µισθολογικού κόστους,
«αφού ξεκάθαρα αποτελούν  τροχ οπέδη
στην  εγχ ώρια επιχ ειρηµατικότητα, η
οποία στην  οκταετία των  µν ηµον ίων
έχ ει απωλέσει το 30% των  εσόδων  της.

Η µέθοδος της φορολογικής αν τι-
µετώπισης των  επιχ ειρήσεων , αλλά και
γεν ικότερα η εισπραξιµότητα των  βεβαι-
ωµέν ων  και ληξιπρόθεσµων  φόρων ,
είν αι εµφαν ές ότι, επιβάλλουν  ν α εφαρ-
µοστούν , κατά έν α χ ρόν ο ν ωρίτερα, τα
µεταµν ηµον ιακά «φορολογικά αν τίµε-
τρα» για τις συν επείς και εν ήµερες στις
υποχ ρεώσεις τους επιχ ειρήσεις».

Παράλληλα, όπως αν αφέρει το επιµελ-
ητήριο στην  αν ακοίν ωσή του, η 31η
Αυγούστου 2018 είν αι η «ηµέρα του
λογαριασµού» για την  ελλην ική επιχ ειρ-
ηµατικότητα µε την  εφορία και η «ώρα
του ταµείου» για το κράτος, από τις κερ-
δοφόρες επιχ ειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα.

Aλλη µία «οδύσσεια» φόρων  ξεκιν ά το
επόµεν ο διάστηµα για τις συν επείς
επιχ ειρήσεις, οι οποίες, από τέλος
Αυγούστου, θα κληθούν  ν α πληρών ουν
µην ιαίως δύο ή και τρεις «φορολογαρια-
σµούς». 

Συγκεκριµέν α, πέραν  από τους φετι-
ν ούς φόρους εισοδήµατος ν οµικών  και
φυσικών  προσώπων , τον  ΕΝΦΙΑ,
υπάρχ ουν  βεβαίως και οι βεβαιωµέν ες
υποχ ρεώσεις παρελθόν των  χ ρήσεων ,
µε την  καταβολή µην ιαίων  δόσεων  από
ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων  οφειλών .

Τα «e-ραβασάκια» του Taxisnet θα
υπεν θυµίζουν  τους επόµεν ους πέν τε
µήν ες, κάθε µία από τις πέν τε δόσεις
του φόρου ύψους 2,65 δις ευρώ, που
προέκυψε από την  εκκαθάριση των
φετιν ών  δηλώσεων  των  επιχ ειρήσεων . 

Εξαίρεση, υπενθυµίζεται ότι,
δικαίως αποτελούν οι φορολογούµε-
νοι που επλήγησαν από την πύρινη
λαίλαπα και όσοι ανήκουν στις ∆ΟΥ
Παλλήνης και Ελευσίνας.

ΞΞεεκκιιννάά  άάλλλληη  µµιιαα  ««ΟΟδδύύσσσσεειιαα»»  φφόόρρωωνν
Την ανάγκη να επανεξεταστεί η µεταµνηµονιακή

φορολογική πολιτική επισηµαίνει το ΕΒΕΠ 



Μ
ε θρησκευτική ευλάβεια και κατάν -
υξη εορτάσθηκε η µν ήµη του Αγίου
Φαν ουρίου στον  Ι.Ν. Αγίου Φαν ο-

υρίου, Παρεκκλήσι του Ι.Ν. Παν αγίας Γρηγο-
ρούσας, στο Ζεφύρι, παρουσία του
∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού και
πλήθους πιστών .

Οι διήµερες λατρευτικές εκδηλώσεις
ξεκίν ησαν  την  παραµον ή της εορτής του
Αγίου, Κυριακή 26 Αυγούστου, µε τον  Παν -
ηγυρικό Εσπεριν ό. Συν εχ ίστηκαν  τη ∆ευ-
τέρα 27 Αυγούστου, αν ήµερα της εορτής, µε
την  Παν ηγυρική Θεία Λειτουργία το πρωί και
κορυφώθηκαν  το βράδυ µε τον  Εσπεριν ό και
την  περιφορά της ιερής εικόν ας προε-
ξάρχ ον τος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη
Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθη-
ν αγόρα. 

Η λιταν εία της ιερής εικόν ας έγιν ε µε ευλά-

βεια, συν οδεία Ιερέων ,
επισήµων  και πιστών , µε
τη Φιλαρµον ική του
∆ήµου Φυλής ν α ηγείται
της θρησκευτικής ποµ-
πής.

Ξεχ ωριστό τόν ο στη
θρησκευτική αυτή εορτή
δίν ουν  οι φαν ουρόπιτες,
που και φέτος ήταν  δεκά-
δες, φτιαγµέν ες είτε ως
τάµα για ν α βρεθεί κάτι,
είτε ως ευχ αριστία για την
ευχ ή που πραγµατοποι-
ήθηκε. Κατά την  παράδο-
ση, η φαν ουρόπιτα, κατά
παράκληση του Αγίου
Φαν ουρίου, φτιάχ ν ετε για
ν α σωθεί η ψυχ ή της
µητέρας του Αγίου, η
οποία ήταν  σκληρή, αµα-
ρτωλή γυν αίκα. 

Μετά τη λιτάν ευση,
ο εφηµέριος του Ι.Ν.
Παν αγίας Γρηγορ-
ούσας, πατέρας Άγγε-
λος Καν έλος παρέθε-
σε δείπν ο προς τον
Μητροπολίτη, τους
ιερείς, τους επισήµους
και τα µέλη της Φιλαρ-
µον ικής, στην  αίθου-
σα εκδηλώσεων  του
ΚΑΠΗ Ζεφυρίου.
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Μήνυµα της ∆ηµάρχου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας, Γ. Κριεκούκη,
µε αφορµή τα αποτελέσµατα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Αξίζει σε όλους ένα µεγάλο µπράβο!!

Φ
έτος θα ήθελα ν α εκφράσω όχ ι µόν ο τα
θερµά µου συγχ αρητήρια αλλά και την  βαθιά
µου συγκίν ηση και περηφάν ια για όλους

τους ν έους και ν έες του ∆ήµου µας που έδωσαν  τον
αγών α των  Παν ελλην ίων  Εξετάσεων  µέσα σε
ιδιαίτερα δύσκολες συν θήκες.

Φέτος για πολλά παιδιά ο αγών ας αυτός ήταν  άν ι-
σος και δυσκολότερος διότι έπρεπε ν α αν αµετρηθ-
ούν  µε πρωτόγν ωρες δοκιµασίες και εµπόδια προ-
κειµέν ου ν α ολοκληρώσουν  την  προσπάθειά τους.

Αξίζει σε όλους έν α µεγάλο µπράβο!!
Η δύν αµή σας, η πίστη σας, η επιµον ή σας, ο

αγών ας σας – αν εξάρτητα από το αποτέλεσµα – µας
κάν ουν  όλους εµάς περήφαν ους, χ αρούµεν ους και
αισιόδοξους. Όλοι είστε κερδισµέν οι διότι όλοι
κερδίσατε έν αν  αγών α ήθους, ποιότητας, ακεραιότ-
ητας, αγων ιστικότητας, έν αν  αγών α ζωής.

Εύχ οµαι σε όλους σας ν α αδράξετε τις ευκαιρίες
που αν οίγον ται µπροστά σας και ν α θέσετε
υψηλούς στόχ ους γιατί µόν ο τέτοιοι στόχ οι σας
αξίζουν .

Εύχ οµαι ν α αποκτήσετε την  καλύτερη, όχ ι µόν ο
ακαδηµαϊκή αλλά και κοιν ων ική γν ώση και ν α κατα-
ξιωθείτε σε κάθε σας επιλογή.

Αγαπητοί µου ν έοι και ν έες,
Θερµά συγχ αρητήρια και ν α θυµάστε ότι αποτε-

λείτε τους µελλον τικούς στυλοβάτες που η κοιν ων ία
και ο τόπος µας έχ ει αν άγκη, τους πολίτες που θα
κάν ουν  το µέλλον  µας καλύτερο.

Επίσης, θέλω ν α εκφράσω τα θερµά µου συγχ α-
ρητήρια αλλά και τον  ειλικριν ή µου σεβασµό σε
όλους τους γον είς και δασκάλους που αθόρυβα αλλά
ουσιαστικά δίν ουν  πάν τα έν αν  αγών α παράλληλο,
ουσιαστικό, δύσκολο αλλά και εποικοδοµητικό.

Ως γον ιός και ως εκπαιδευτικός καταν οώ την
προσπάθειά σας και εύχ οµαι ν α έχ ετε πάν τα
δύν αµη, πίστη και αισιοδοξία, ν α προετοιµάζετε
αν θρώπους υψηλού ήθους και επιστήµον ες υψηλού
κύρους.

Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη εορτάσθηκε 
η µνήµη του Αγίου Φανουρίου στο Ζεφύρι
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Τ
ο Τµήµα Πολιτισµού του
ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ στο
πλαίσιο των εκπαιδευ-

τικών-επιµορφωτικών και πολιτι-
στικών προγραµµάτων για την
εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019
ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους,
ότι θα ξεκινήσουν οι εγγραφές των
σπουδαστών, από ∆ευτέρα 3
Σεπτεµβρίου,και  θα διαρκέσουν
έως το τέλος του µηνός Σεπτεµ-
βρίου.

Θα πραγµατοποιούνται στο κτίρ-
ιο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ (Κίµωνος
11& Παγκάλου), στον 2ο  όροφο,

καθηµερινά και ώρες από τις
9π.µ.  έως τις 12 το µεσηµέρι, και
από τις 17:00 -19:00 το απόγευµα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους οι  ενδιαφερόµε-
νοι θα ενηµερώνονται µε σχετικές  ανακοινώσεις που θα
ακολουθήσουν.

Ξεκινούν λοιπόν οι εγγραφές για τα τµήµατα:
Κιθάρας
Χορωδίας-Μονωδίας
Βιολιού
Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής(Ρ.Α.Γ)
Παραδοσιακών Χορών
Θεωρίας Μουσικής
Ζωγραφικής
Φιλαρµονικής
Όλα τα προγράµµατα πραγµατοποιούνται, από εξει

δικευµένο διδακτικό προσωπικό, µε στόχο να
παρέχουν την δυνατότητα σε όλους τους δηµότες, όχι
µόνο να γνωρίσουν τις βασικές αρχές, αλλά να αποκτή-
σουν δεξιότητες σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Η εγγραφή θα πρέπει να συνοδεύεται και µε την
καταβολή του εξαιρετικά χαµηλού αντιτίµου-σε συνδυα-
σµό µε τα κοινωνικά κριτήρια- (σύµφωνα µε την
αριθµ.84/15 απόφαση του ∆.Σ. του ΠΑΚΠΠΑ).

Πληροφορίες κα. Ζωή Μισού(2105565614)

Για το Ν.Π.∆.∆.   Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος

Αγριµάκης Κ. Βασίλης

1η ∆ιαδηµοτική Ποδηλατάδα από
τις Ενώσεις Γονέων Αχαρνών 

& Αγίων Αναργύρων - Καµατερού

ΗΈνωση Γονέων ∆ήµου Αχαρνών & η Ένωση
Γονέων ∆ήµου Αγ Αναργύρων - Καµατερού,
διοργανώνουν στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊ-

κής Εβδοµάδας Κινητικότητας» την 1η ∆ιαδηµοτική
Ποδηλατάδα που θα γίνει την Κυριακή 16/9/2018
και ώρα 11:00πµ.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του ποδ-
ηλάτου από εναλλακτικό τρόπο µετακίνησης σε
κυρίαρχο. 
Φοράµε το κράνος µας, καβαλάµε το ποδήλατό µας
και γνωρίζουµε το Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο στην
οδό Φιλαδελφείας αλλά και τη µοναδικότητα του
πάρκου Τρίτση.
Αφετηρία & Τερµατισµός: Πλατεία Σαλίγκαρου, Λ.
∆ηµοκρατίας & Κυπαρισσίας, Ανάκασα (8η στάση
Αχαρνών). 

ΠΑΚΠΠΑ: ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Εγγραφές από ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου έως το τέλος του µηνός 

Ο
δήµος Αγίας Βαρβάρας έχει συστήσει την Εθε-
λοντική Οµάδα Προστασίας του Πολίτη, η
οποία θα συνδράµει σε περιπτώσεις έκτακτης

ανάγκης τόσο στην πόλη µας όσο και ευρύτερα, ενώ
παράλληλα θα αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής προσφ-
οράς, περιβαλλοντικής προστασίας, πυροπροστασίας
κ.α.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατός της,
την Πέµπτη 30 Αυγούστου και ώρα 6 µ.µ., στο Άλσος
Μητέρας, στην παλιά δεξαµενή, θα πραγµατοποιηθεί η
εκπαιδευτική άσκηση ορεινής διάσωσης – διάσωση µε
σκοινιά η οποία είχε αναβληθεί λόγω των πυρκαγιών
στην Αττική.

Την άσκηση θα υλοποιήσει Εθελοντική ∆ιασωστική
Οµάδα Κρίσεων, Ε∆ΟΚ, η οποία έχει την ευθύνη
εκπαίδευσης των εθελοντών µας.

Η εθελοντική οµάδα του δήµου, που πρόκειται να
συστήσει παράρτηµα της Ε∆ΟΚ, “Ε∆ΟΚ Rescue Αγίας
Βαρβάρας”, είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες και
µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή όσοι το επιθυµούν
καθώς θα παρέχετε συνεχόµενη εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να  απευθυνθούν στο ΚΕΠ Υγείας, Σερίφου
2, τηλ 210 5690436, Κοινωνική Λειτουργό κα Αθα-
νασία Μυγδάκη.

Εκπαιδευτική άσκηση ορεινής διάσωσης 
στο Άλσος Μητέρας, στην παλιά δεξαµενή (Αγ. Βαρβάρα)
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Νύχτα τρόµου στο πλοίο "Ελευθέριος Βενιζέλος" που έπιασε φωτιά εν πλω 
- Ολοκληρώθηκε µε ασφάλεια η αποβίβαση των 875 επιβατών

Περιπέτεια εν πλω έζησαν προχθες τη νύχτα οι
875 επιβάτες του πλοίου «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», που είχε αναχωρήσει µε προορισµό τα

Χανιά της Κρήτης, µετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
–από αδιευκρίνιστη µέχρι τώρα αιτία– στο γκαράζ του,
ενώ έπλεε 8 ναυτικά µίλια ανοιχτά της νησίδας του Αγ.
Γεωργίου.

Το πλοίο επέστρεψε στον Πειραιά περίπου στις 4.00
π.µ. και αφού έδεσε στο λιµάνι της κρουαζιέρας, στην
ακτή Ξαβερίου, ξεκίνησε µε τη χρήση κλίµακας της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η αποβίβαση των επι-
βατών, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου στις 7.00.

Ώρες αγωνίας βίωσαν πάνω από 1.000 επιβαίνοντες
του πλοίου «Ελ. Βενιζέλος» (875 επιβάτες και 141
άτοµα πλήρωµα), στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά,
λίγο µετά τα µεσάνυχτα της Τρίτης, κατά τη διάρκεια του
δροµολογίου από Πειραιά για Χανιά, και ενώ το πλοίο
βρισκόταν εν πλω, µεταξύ Υδρας και νήσου Αγίου Γεω-
ργίου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο µεσαίο γκαράζ του
πλοίου, ωστόσο γρήγορα οι καπνοί έπνιξαν και
κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

Αµέσως, το πλοίο τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγ-
κης και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες
από το πλήρωµα.

Η αποβίβαση και των 875 επιβατών του πλοίου Ελευθ-
έριος Βενιζέλος ολοκληρώθηκε µε ασφάλεια, λίγο πριν
τις 07.30 το πρωί της Τετάρτης.

Πολλοί από τους επιβάτες µε µέριµνα της πλοιοκτήτρ-
ιας εταιρείας κατέλυσαν σε ξενοδοχεία, ενώ το δρο-
µολόγιο του Ελευθέριος Βενιζέλος θα γίνει από άλλο
πλοίο που θα το αντικαταστήσει.

∆έκα οχήµατα µε 48 πυροσβέστες και δύο οµάδες της 
ΕΜΑΚ συµµετείχαν  στην επιχείρηση πλήρους κατά-

σβεσης της φωτιάς στο πλοίο.
Το πλοίο µεταφέρει 80 φορτηγά και 152 ΙΧ οχήµατα.

Στο λιµάνι του Πειραιά βρίσκονται στελέχη της πλοιοκ-
τήτριας εταιρείας, τα οποία θα µεριµνήσουν για τα οχή-
µατα των επιβατών.

Όσα οχήµατα έχουν υποστεί ζηµιές αναµένεται να
αποζηµιωθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του
πλοίου.

Από την πρώτη στιγµή του συµβάντος, στο υπουργείο
Ναυτιλίας ήταν ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος
Σαντορινιός και το επιτελείο του αρχηγείου του λιµενι-
κού σώµατος.

«Η διαδικασία αποβίβασης των επιβατών του πλοίου
Ελευθέριος Βενιζέλος ολοκληρώθηκε µε επιτυχία,
χωρίς προβλήµατα και τραυµατισµούς, µετά τη συντονι-
σµένη επιχείρηση του λιµενικού σώµατος, της πυρο-

σβεστικής υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ», τόνισε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Νεκτάριος Σαντορινιός.

ΠΠααννεελλλλααδδιικκέέςς  22001188::  
ΕΕππττάά  σσττοουυςς  δδέέκκαα  ππέέττυυχχαανν

ΣΣτο 73,97% ανέρχεται το συνολικό ποσοστό επιτυχίας στις πανελλα-
δικές εξετάσεις του 2018, αφού από τους συνολικά 104.780 υποψ-
ηφίους οι 77.510 πέρασαν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε σήµερα στη
δηµοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, για την ακαδηµαϊκή χρονιά 2018-19,
εισήχθησαν συνολικά στα πανεπιστήµια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδηµίες, στα ΤΕΙ, στις στρατιωτικές και αστυνοµικές Σχολές και στις Ακαδ-
ηµίες της Πυροσβεστικής και του Εµπορικού Ναυτικού 77.510 υποψήφιοι. Ο
αντίστοιχος αριθµός το 2017 ήταν 74.511.

O συνολικός αριθµός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε
104.780, εκ των οποίων 93.506 από τα ΓΕΛ και 11.274 από τα ΕΠΑΛ, ενώ
πέρυσι ο αντίστοιχος συνολικός αριθµός υποψηφίων ήταν 106.464.

Αναλυτικά, από τους υποψηφίους των ΓΕΛ (ηµερήσια και εσπερινά)
σχεδόν οκτώ στους δέκα πέτυχαν να εισαχθούν σε κάποια σχολή της Τριτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (από τους 80.044 πέτυχαν οι 63.789, ποσοστό
79,69%). Από τα ΕΠΑΛ (ηµερήσια και εσπερινά), από τους 10.156 υποψ-
ηφίους πέτυχαν οι 6.478, ποσοστό της τάξεως του 63,78%. Το ποσοστό επιτ-
υχίας για όσους έκαναν αίτηση µηχανογραφικού ώστε να εισαχθούν µε το
10%, ήταν ένας στους δύο, αφού από τους 14.898 υποψήφιους εισήχθησαν
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση οι 7.489 (το 50,27%).

Εξάλλου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διασπορά των επιτυχόντων
µε βάση την «προέλευσή» τους. Από τους συνολικά 63.789 επιτυχόντες των
εξετάσεων που προέρχονται από τα ΓΕΛ, οι 44.556 πέρασαν σε πανεπιστή-
µια -ποσοστό 69,85%- και οι 17.512 σε ΤΕΙ -ποσοστό 27,45%. Αντίστοιχα,
από τους 6.478 επιτυχόντες των εξετάσεων που προέρχονται από ΕΠΑΛ, οι
2.008 πέρασαν σε πανεπιστήµια -ποσοστό 31%- και οι 4.184 σε ΤΕΙ -ποσο-
στό 64,6%. Το ποσοστό που υπολείπεται και στις δύο περιπτώσεις αφορά
τους επιτυχόντες σε στρατιωτικές, αστυνοµικές, πυροσβεστικές Σχολές, και
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες.
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Ξ
εκίν ησαν  τις κιν ητοποιήσεις
τους οι εργαζόµεν οι των  ΕΛΠΕ,
όπως είχ αν  προαν αγγείλει.

Οι εργαζόµεν οι στα ΕΛΠΕ, αν τι-
δρών τας στην  πλήρη ιδιωτικοποίηση
της εταιρείας δεν  επέτρεψαν  τη ∆ευτέρα
την  είσοδο των  εκπροσώπων  της
Glencore στα ∆ιυλιστήρια Ελευσίν ας και
Ασπροπύργου.

Συγκεκριµέν α η αν ακοίν ωσή του
ΠΣΕΕΠ (Παν ελλήν ιο Σωµατείο των
Εργαζοµέν ων  στα ΕΛΠΕ) αν έφερε
«Σήµερα οι εργαζόµεν οι στα ΕΛΠΕ,
αν τιδρών τας στην  πλήρη Ιδιωτικο-
ποίηση της εταιρείας, δεν  επιτρέψαµε
την  είσοδο των  «υποτιθέµεν ων  επεν -
δυτών » της Glencore στα ∆ιυλιστήρια

Ελευσίν ας και Ασπροπύργου, οι οποίοι
ήλθαν  ν α δουν  τις εγκαταστάσεις.

Η ηµεροµην ία υποβολής δεσµευτικών
προσφορών  από τους δύο υποψήφιους
(Glencore και Vitol) καν ον ικά αν αµέν ε-
ται ν α αν ακοιν ωθεί τον  Σεπτέµβριο,
απ΄ότι φαίν εται θα µετατεθεί προς το
τέλος του 2018, λόγω του τεταµέν ου
κλίµατος.

Οι εργαζόµεν οι, πέρα από τις κιν ητο-
ποιήσεις ετοιµάζον ται ν α προχ ωρή-
σουν  και σε ν οµικές κιν ήσεις κατά της
διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. 

Ωστόσο, παρά τις αν τιδράσεις και τις
καθυστερήσεις οι διαδικασίες για το δια-
γων ισµό πώλησης του 51% των  ΕΛΠΕ
προχ ωρούν  καν ον ικά.

Οι εκπρόσωποι των  επεν δυτών  της
ελβετικής Glencore (τις επόµεν ες ηµέρες
είν αι προγραµµατισµέν ο ν α προσέλθ-
ουν  και οι εκπρόσωποι της ολλαν δικής
Vitol), συν οδευόµεν οι από στελέχ η του
Οµίλου αποχ ώρησαν  και η επίσκεψη για
σήµερα τουλάχ ιστον  αν αβλήθηκε.

Σε αν ακοίν ωσή του το Εργατοϋπαλ-
ληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας – ∆υτικής
Αττικής, αν αφέρει:

Σήµερα 27/08/18 το Σωµατείο των
Ελλην ικών  Πετρελαίων  (Π.Σ.Ε.Ε.Π.),
πραγµατοποίησε στάση εργασίας από
10:00 έως 14:00, ώστε ν α εµποδίσει
τους επίδοξους αγοραστές ν α επισκεφ-
θούν  τις εγκαταστάσεις Ελευσίν ας και
Ασπροπύργου, οι οποίοι αν ταποκρίθη-
καν  στο Κυβερν ητικό εν διαφέρον  για το
ξεπούληµα της µον αδικής εταιρείας καυ-
σίµων  ∆ηµόσιου χ αρακτήρα.

Η αποφασιστικότητα του Σωµατείου
και των  εργαζοµέν ων  απέτρεψε την
είσοδο στις εγκαταστάσεις.

Σε αυτό τον  µακρύ δρόµο µίας µεγάλ-
ης µάχ ης του Σωµατείου, το Εργατικό
Κέν τρο Ελευσίν ας στέκεται δίπλα του
παρέχ ον τάς του ό,τι χ ρειαστεί.

Θέλουµε ν α θυµίσουµε στον  Πρωθυ-
πουργό ο οποίος πριν  καιρό από την
Ρώµη είχ ε πει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι
τα Συν δικάτα δεν  βοηθάν ε την  κατά-
σταση απέν αν τι στις απαιτήσεις των
δαν ειστών : «κύριε Πρωθυπουργέ τα

Συν δικάτα κάν ουν  ό,τι ακριβώς πρέπει!
ΕΣΕΙΣ;»

Στην  προηγούµεν η αν ακοίν ωση του
Συν δικάτου σχ ετικά µε την  κήρυξη των
Στάσεων  Εργασίας αν αφέρον ταν  τα
εξής:

"Στο πλαίσιο του σχ εδιασµού του
συν δικάτου µας απέν αν τι στην  Ιδιωτι-
κοποίηση, µετά από εν ηµέρωση που
είχ αµε για είσοδο των  υποψηφίων  αγορ-
αστών  τις επόµεν ες µέρες στις εγκατα-
στάσεις των  ΕΛΠΕ, πάρθηκε απόφαση
για 4ωρες Στάσεις Εργασίας, ως εξής:

∆ευτέρα 27/08/18 και ώρες 10:00 έως
14:00 στις ΒΕΑ, ΒΕΕ και Μαρούσι

Τρίτη 28/08/18 και ώρες 10:00 έως
14:00 στις ΒΕΘ

∆ευτέρα 3/09/18 και ώρες 10:00 έως
14:00 στις ΒΕΑ, ΒΕΕ και Μαρούσι

Τρίτη 4/09/18 και ώρες 10:00 έως
14:00 στις ΒΕΘ

Σκοπός της κιν ητοποίησής µας
αυτής, είν αι η παρεµπόδιση εισόδου
των  «υποτιθέµεν ων  επεν δυτών » στις
εγκαταστάσεις. ∆εν  χ αρίζουµε τίποτα,
οφείλουµε ν α µείν ουµε εν ωµέν οι επι-
δεικν ύον τας τη µέγιστη δυν ατή σοβαρ-
ότητα και αγων ιστικότητα, λέγον τας ΟΧΙ
στις πολιτικές που θέλουν  ν α ξεπουλή-
σουν  τα ΕΛΠΕ καταδικάζον τάς µας σε
έν α αύριο χ ωρίς ελπίδα.Καλούµε τους
συν αδέλφους στις πύλες των  ∆ιυλι-
στηρίων ".

Οι εργαζόµενοι των ΕΛΠΕ δεν άφησαν την
Glencore να µπεί σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο

Α
πό την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, στο πλαίσιο
πολύµηνης εµπεριστατωµένης έρευνας, διακριβώθηκε πλήρ-
ως η δράση οργανωµένου εγκληµατικού δικτύου, το οποίο

δραστηριοποιείτο συστηµατικά στην κατ’ επάγγελµα διευκόλυνση της
παράνοµης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.

Η έρευνα διενεργήθηκε µε τη συνδροµή της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατο-
λογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Αντιµετώπισης Οργανωµένου
Εγκλήµατος και Εµπορίας Ανθρώπων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης, του Τµήµατος Συλλογής και ∆ιαχείρισης Πληροφοριών της
Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και τη
συνεργασία του Κεντρικού Λιµεναρχείου Μυτιλήνης.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, τον περασµένο Φεβρουάριο, από
το Κεντρικό Λιµεναρχείο Μυτιλήνης σχηµατίστηκε δικογραφία αυτόφωρ-
ης διαδικασίας σε βάρος δύο αλλοδαπών, µελών Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.), για πλαστογραφία, παραβίαση µυστικών της
Πολιτείας, κατασκοπεία και παράνοµη κατοχή φορητών ασυρµάτων
ναυτικού τύπου.

Σηµειώνεται ότι οι δυο αλλοδαποί είχαν εντοπιστεί στη Μυτιλήνη, να
επιβαίνουν σε όχηµα, τύπου τζιπ, το οποίο κάτω από τις νόµιµες
πινακίδες κυκλοφορίας έφερε επικολληµένες πλαστές πινακίδες, στρα-
τιωτικού τύπου, µε εθνόσηµο.

Με αφορµή την υπόθεση αυτή διενεργήθηκε, κατόπιν παραγγελίας
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, προκαταρτική εξέταση, σ το
πλαίσιο της οποίας διακριβώθηκε η δράση της παραπάνω εγκληµατικής
οργάνωσης και η εµπλοκή (30) ατόµων, (6) ηµεδαπών και (24) αλλο-
δαπών, µελών της ίδιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.).

Όπως προέκυψε, η συγκεκριµένη εγκληµατική οργάνωση, η δράση
της οποίας προσδιορίζεται τουλάχιστον από τα τέλη του 2015, δρα-
στηριοποιούνταν στη συστηµατική διευκόλυνση της παράνοµης εισόδου
αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, µέσω των νησιών του Βορειοα-
νατολικού Αιγαίου, παρέχοντας άµεση συνδροµή στα οργανωµένα
κυκλώµατα παράνοµης διακίνησης µεταναστών.

Απώτερος σκοπός ήταν η αποκόµιση κέρδους από την λειτουργία της
ως Μ.Κ.Ο., παρά τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, είτε µε την απο-
δοχή δωρεών υλικών αντικειµένων, είτε µε επιχορηγήσεις, είτε µε την
κατάθεση χρηµατικών ποσών από ιδιώτες ή συλλογικούς φορείς σε
συγκεκριµένο τραπεζικό λογαριασµό και σε ιστότοπο δωρεών (dona-
tions).

Ως προς τη µεθοδολογία δράσης τους, οι εµπλεκόµενοι συµµετέχον-

τας σε κλειστές - κρυπτογραφηµέ-
νες οµάδες εφαρµογής κοινωνικής
δικτύωσης και επικοινωνίας, λάµ-
βαναν - σε χρόνους καθοριστικούς
- πληροφορίες και στοιχεία, εµπι-
στευτικού χαρακτήρα, για τις προε-
ρχόµενες από την Τουρκία προ-
σφυγικές ροές.

Ανάλογες πληροφορίες συνέλ-
λεγαν µέσω παράνοµης παρακο-
λούθησης των ασυρµατικών επι-
κοινωνιών ελληνικών και ξένων
Αρχών (Λιµενικό Σώµα – FRON-
TEX κ.λπ.) καθώς και µέσω κατό-
πτευσης του θαλάσσιου χώρου µε
τη χρήση σύγχρονων µέσων (µονοκυάλια-διόπτρες κ.λπ.).

Οι πληροφορίες αφορούσαν, κυρίως: 
τους χώρους συγκέντρωσης στα τουρκικά παράλια και τον χρόνο

εκκίνησης συγκεκριµένων προσφυγικών ροών προς τα νησιά του Βορ-
ειοανατολικού Αιγαίου (Λέσβος και Σάµος),τις συντεταγµένες (γεωγραφ-
ικό µήκος και γεωγραφικό πλάτος) συγκεκριµένων προσφυγικών ροών
και της κατεύθυνσης αυτών σε συγκεκριµένο χρόνο και τόπο, 

τον αριθµό των επιβαινόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών
σε λέµβους, καθώς και την επικρατούσα κατάσταση κατά την διάρκεια
της πλεύσης των λέµβων και τον τελικό προορισµό τους (χώρος προ-
σαιγιάλωσης).

Για τις πληροφορίες αυτές δεν ενηµέρωναν τις αρµόδιες για την έρευ-
να και διάσωση Αρχές, ως όφειλαν, λόγω της ένταξης και συµµετοχής
τους στον αντίστοιχο εθνικό και τοπικό σχεδιασµό έρευνας και διάσωσης.

Επιπλέον, σε συνεργασία µε άλλες οµοειδείς οργανώσεις, συµµε-
τείχαν σε άτυπο σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων σχετικά
µε τις πολυάριθµες αφίξεις παράτυπων µεταναστών από τα τουρκικά
παράλια, χωρίς το σχέδιο αυτό να έχει γνωστοποιηθεί και εγκριθεί αυτό
από τις αρµόδιες Αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστηµα από 09-12-2017 έως 09-
02-2018, τα µέλη της οργάνωσης, σε δεκάδες περιπτώσεις, ανέµεναν
συστηµατικά και οργανωµένα την άφιξη λέµβων µε παράτυπους αλλο-
δαπούς, χρησιµοποιώντας το προαναφερόµενο όχηµα, µε τις πλαστο-
γραφηµένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Από τον συνολικό τρόπο λειτουργίας τους προσδιορίζεται ότι παρ-
είχαν άµεση συνδροµή σε οργανωµένα κυκλώµατα παράνοµης
διακίνησης µεταναστών καθώς ενεργώντας µε πρόθεση διευκόλυναν
την κατ’ επάγγελµα και συνήθεια διακίνηση µεγάλου αριθµού υπηκόων
τρίτων χωρών, προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λέσβος και
Σάµος) σε (11) τουλάχιστον περιπτώσεις, από τον Αύγουστο του 2016
µέχρι τον Ιανουάριο του 2018.

Από την παράνοµη δράση της η εγκληµατική οργάνωση αποκόµισε
(µέσω των µεθόδων που προαναφέρθηκαν) σηµαντικά χρηµατικά
πόσα, το ύψος των οποίων αποτελεί αντικείµενο προσδιορισµού από
αρµόδιες Αρχές.

Η κακουργηµατικού χαρακτήρα δικογραφία, που σχηµατίστηκε σε
βάρος των εµπλεκοµένων, αφορά -κατά περίπτωση- στα αδικήµατα της
συγκρότησης και ένταξης σε εγκληµατική οργάνωση, της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, της κατασκοπείας, της παρ-
αβίασης µυστικών της Πολιτείας, της πλαστογραφίας, καθώς και των
παραβάσεων του Κώδικα Μετανάστευσης και της νοµοθεσίας για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης
και η υπόθεση παραπέµφθηκε σε κυρία ανάκριση, ενώ µε σχετικά εντά-
λµατα συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη δυο από τους εµπλεκοµένους αλλο-
δαπούς την 21 Αυγούστου 2018 και ένας ηµεδαπός (28 Αυγούστου
2018) το πρωί.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειµένου να προσδιοριστεί όλο το
εύρος της παράνοµης δραστηριότητας της εγκληµατικής οργάνωσης και
οι διασυνδέσεις της.

Μυτιλήνη: Εγκληµατικό δίκτυο διακίνησης
προσφύγων µε 30 µέλη ΜΚΟ

Κακουργηµατικού χαρακτήρα δικογραφία σχηµατίστηκε
 σε βάρος των εµπλεκοµένων.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
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 Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµα-
τος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  
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Το State Department καταδικάζει τη
νέα άδεια στον ∆ηµήτρη Κουφοντίνα

Την νέα αντί δραση του
αµερι κανι κού υπουρ-
γεί ου Εξωτερι κών προ-
κάλεσε η παροχή
48ωρης άδει ας στον
∆ηµήτρη Κουφοντί να.

Η εκπρόσωπος του
State Department, Χέδερ
Νάουερτ δήλωσε επι σή-

µως ότι  «οι  ΗΠΑ καταδι κάζουν απερί φραστα την απελευθέρω-
ση του τροµοκράτη ∆ηµήτρη Κουφοντί να, ο οποί ος πήρε γι α 4η
φορά άδει α στην Ελλάδα».
Ο αρχι εκτελεστής της 17 Νοέµβρη µεταφέρθηκε πρόσφατα

από τι ς φυλακές Κορυδαλλού στι ς αγροτι κές φυλακές του Βόλου
και  αι τήθηκε 48ωρης άδει ας, την οποί α και  εξασφάλι σε. Η
άδει α που έλαβε ο ∆ηµήτρης Κουφοντί νας, ήταν η τέταρτη 48ωρη
που εξασφαλί ζει , προκαλώντας κάθε φορά αντι δράσει ς και
συζητήσει ς.
Η εκπρόσωπος του State Department πρόσθεσε ότι  «οι  άδει ες

αυτές αποτελούν επαί σχυντη αδι κί α γι α τα θύµατα και  δί νουν
κί νητρο σε αναρχι κούς οπαδούς του γι α περαι τέρω πράξει ς
βί ας στο όνοµά του. Βλέπουµε την ί δι α ι στορί α των αδει ών να
συνεχί ζεται ».

Λεφτά στην Ελλάδα από το Ταµείο
Αλληλεγγύης για τους σεισµούς του '17

Ενίσχυση από το Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΕΕΑΕ) θα λάβει  η
Ελλάδα για τους σεισµούς του 2017. Συγκεκριµένα, το Ευρωκοινο-
βούλιο ενέκρινε € 2.535.796 για την αποκατάσταση σοβαρών ζηµιών σε
τµήµατα της Κω που προκλήθηκαν από σεισµό τον Ιούλιο του 2017.

Συνολικά 34 εκατοµµύρια ευρώ ενέκρινε η Επιτροπή Προϋπολογι-
σµού για την υποστήριξη, πέραν της Ελλάδας, της Πολωνίας, της Λιθο-
υανίας και  της Βουλγαρίας για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένεται  να εγκρίνει  την απόφαση των
ευρωβουλευτών στις 4 Σεπτεµβρίου. Το τελικό οκ για την εκταµίευση
των χρηµάτων θα δοθεί  από το Ευρωκοινοβούλιο στην Ολοµέλεια του
Σεπτεµβρίου.

Anonymous Greece: 

«Έριξαν» την ιστοσελίδα της ∆ΕΗ 
Επίθεση στην  ιστοσελίδα της ∆ΕΗ έκαν αν  οι Greece

Anony mous, µε αφορµή όπως αν αφέρουν  σε αν α-
κοίν ωσή τους στο Facebook «την  διακοπή ρεύµατος
σε πολίτες».Αν αλυτικά η οµάδα αν αφέρει πως η συγκε-
κριµέν η επίθεση στην  ιστοσελίδα της ∆ΕΗ είν αι «µόν ο
η αρχ ή» και πως σε περίπτωση που η Επιχ είρηση
συν εχ ίσει «τη συγκεκριµέν η πρακτική» θα καταστρα-
φούν  όλα της τα ηλεκτρον ικά συστήµατα.

«Σφυροκόπηµα» Moody’s: 
Υποβάθµισε 20 τράπεζες της Τουρκίας

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη σταθερότητα του τραπε-
ζικού κλάδου της Τουρκίας «κρούει» ο οίκος αξιολόγησης
Moody’s, ο οποίος υποβάθµισε 20 χρηµατοπιστωτικά ιδρύµα-
τα της γείτονας χώρας.

Το  «χτύπηµα» αυτό αποτελεί ένα ακόµη επεισόδιο στην
οξύτατη συναλλαγµατική κρίση, στην οποία έχει περιέλθει η
Τουρκία το τελευταίο διάστηµα.

Η απόφαση του Moody’s συν ιστά άλλωστε, καµπανάκι
τόσο για τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο της γείτονος, όσο και
για το κρατικό αξιόχρεο, η απόδοση του οποίου κυµαίνεται
στο 20%.

Από την αρχή του 2018, οι σωρευτικές απώλειες της λίρας
προσεγγίζουν το 40%, µε την οµαλοποίηση της νοµισµατικής
πολιτικής της Federal Reserve και τις αµερικαν ικές κυρώσεις,
ως απόρροια της υπόθεσης του Άντριου Μπράνσον, να
οδηγούν τους επενδυτές στην πόρτα της εξόδου.

«Η υποβάθµιση αντανακλά κατά κύριο λόγο, την ουσιώδη
αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης ενός αρνητικού σεναρίου,
το οποίο περιλαµβάνει την περαιτέρω αποδυνάµωση του
επενδυτικού κλίµατος και την απώλεια πρόσβασης στη
χρηµατοδότηση» αναφέρει µεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του
αµερικαν ικού οίκου αξιολόγησης.

Ο τελευταίος υποβάθµισε κατά µία βαθµίδα 16 τράπεζες,
ενώ αναθεώρησε κατά δύο βαθµίδες την αξιολόγηση ακόµη
τεσσάρων ιδρυµάτων.

«Στο αρνητικό σενάριο, κατά το οποίο η επενδυτική εµπι-
στοσύνη θα χαθεί, ο κίνδυνος απώλειας πρόσβασης στις
αγορές θα συνεπάγεται κατά πάσα πιθανότητα την ανάγκη
χρηµατοδοτικής στήριξης από την κυβέρνηση ή την κεντρι-
κή τράπεζα» εξηγεί, χαρακτηριστικά, ο Moody’s.

Νωρίτερα, κορυφαίο στέλεχος της γερµανικής κυβέρνησης
διέψευσε τα σενάρια περί παροχής χρηµατοδοτικής στήριξης
στην Άγκυρα, µε στόχο την αντιµετώπιση της συναλλαγµα-
τικής κρίσης.

«∆εν µπορείς να κάνεις πολλά πράγµατα απ’ έξω. Αυτό
που χρειάζεται είναι η Τουρκία να µεταρρυθµίσει τον εαυτό
της» έσπευσε να προσθέσει η ίδια πηγή, µιλών τας στο
Reuters

ΟΗΕ: Λιγότερα από τα µισά 
παιδιά των προσφύγων 
εγγράφονται στο σχολείο

Π
ερισσότερα από τα µισά προσφυγόπουλα σχολικής
ηλικίας σε ολόκληρο τον κόσµο αποκλείονται  από την
εκπαίδευση την ώρα που οι  χώρες που τους φιλοξενούν

αγωνί ζονται  για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο βάρος από
τι ς αυξανόµενες ανθρωπιστι κές κρίσει ς, ανακοίνωσε χθες ο
ΟΗΕ.

Τέσσερα εκατοµµύρια παιδιά προσφύγων στον κόσµο δεν
πηγαίνουν σχολείο, µε τον αριθµό αυτόν να έχει  αυξηθεί  κατά
µισό εκατοµµύριο από το προηγούµενο έτος, υπογραµµί ζει  σε
έκθεσή της η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
(UNHCR).

"Η εκπαίδευση εί ναι  ένας τρόπος να βοηθήσουµε τους νέους
ανθρώπους να θεραπεύσουν τι ς πληγές τους, αλλά επίσης και  ο
τρόπος για να δοθεί  νέα ζωή σε ολόκληρες χώρες", δήλωσε ο
Ύπατος Αρµοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράν-
τι .

"Αν συνεχιστεί  το τρέχον µοτίβο και  δεν υπάρξουν επείγουσες
επενδύσει ς, εκατοντάδες χι λιάδες επιπλέον παιδιά θα προστε-
θούν σε αυτά τα ενοχλητι κά στατιστι κά στοιχεία", πρόσθεσε.

Η UNHCR ανακοίνωσε ότι  σχεδόν 20 εκατοµµύρια πρόσφυ-
γες, µε εξαίρεση περίπου 5 εκατοµµύρια Παλαιστί νιους πρό-
σφυγες, βρίσκονταν υπό την δι καιοδοσία της έως τα τέλη του 2017,
ενώ έχει  αυξηθεί  ο αριθµός των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί
παγκοσµίως.

Περισσότεροι  από τους µισούς πρόσφυγες εί ναι  παιδιά και
7,4 εκατοµµύρια εί ναι  σε ηλι κία που θα πρέπει  να πηγαίνουν
σχολείο.

Μόνον το 61% των προσφυγόπουλων πηγαίνει  στο δηµοτι κό
σχολείο, σε σύγκριση µε ποσοστό µεγαλύτερο του 90% µεταξύ
όλων των παιδιών, σύµφωνα µε την έκθεση της Αρµοστείας.

Ο αριθµός αυτός εί ναι  ακόµη µικρότερος για τα µεγαλύτερα
παιδιά, µε λι γότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά προσφύγων
να πηγαίνει  σχολείο στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εξάλλου
µόνον 1% από τα παιδιά των προσφύγων ακολουθεί  τι ς βαθµίδες
της ανώτερης εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε περισσότερο από
το ένα τρί το των νέων παγκοσµίως.

Περισσότερα από 500.000 παιδιά προσφύγων εγγράφηκαν
για πρώτη φορά πέρυσι  στο σχολείο, αλλά ο αυξανόµενος µε
ταχύ ρυθµό αριθµός των προσφύγων δείχνει  ότι  δεν έχει  µειωθ-
εί  το ποσοστό των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο.

Η Κάθριν Μπέγκλι , υψηλόβαθµη τεχνική σύµβουλος στην ανθ-
ρωπι στι κή υπηρεσί α Care USA, δήλωσε ότι  η σχολι κή
εκπαίδευση αποτελεί  ένα ζωτικής σηµασίας βήµα για να βοηθ-
ηθούν οι  οι κογένει ες των προσφύγων να ξαναφτιάξουν τι ς ζωές
τους.

"Η παι δεί α προστατεύει  και  η εκπαί δευση προσφέρει
δύναµη", δήλωσε στο Thomson Reuters Foundation.

"∆ίνει  ευκαιρί ες για να καλλι εργηθούν φιλί ες και  υποστηρί ζει
την εργασία για τη δηµιουργία µιας ρουτί νας την οποία χρειά-
ζονται  το ταχύτερο δυνατό τα παιδιά που εξέρχονται  από τρα-
υµατι κές εµπειρί ες", πρόσθεσε.

Η όποια λί γη εκπαίδευση προσφέρεται  συχνά σε φτωχές
κατασκευές στην ύπαιθρο, ενώ βάσει  των κοινωνικών και  πολι τι -
στι κών συµβάσεων τα κορί τσια εί ναι  πολύ πιθανό να µην πάνε
σχολείο -- το οποίο αποτελεί  πηγή µεγάλης ανησυχίας, πρόσθε-
σε παράλληλα η Φρανσίσκα Βίγκο-Ουόλ, υπέρµαχος των δικαι -
ωµάτων των γυναικών και  των κορι τσιών.

"Χρειάζεται  να σπάσουµε αυτόν τον κύκλο µειώνοντας τα
εµπόδια στην παροχή σχολικής εκπαίδευσης", σηµείωσε.

"Όσο µειώνεται  η µόρφωση, τόσο αυξάνονται  οι  αδυναµί ες που
οδηγούν σε καταναγκαστικούς γάµους, στην εκµετάλλευση ακόµη
και  την εµπορία ανθρώπων στα προσφυγικά πλαίσια", πρόσθ-
εσε.

Για να αντιµετωπιστεί  το πρόβληµα, η UNHCR προτεί νει  οι
πρόσφυγες να εγγράφονται  στα κανονικά σχολεία κι  όχι  σε άλλα
που δηµιουργούνται  ειδι κά για αυτούς, να τους προσφέρεται
επιπλέον υποστήρι ξη και  να αποµακρυνθούν τα εµπόδια στην
εγγραφή τους στα σχολεία, όπως το αί τηµα για έγγραφα ταυτότ-
ητας.
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Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' συγκεντρώνει σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές δια-
κοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα

σχολεία θα αρχίσουν µε
νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα
ξεκινήσει σε µερικές µέρες,
θα χρειαστούν σχολικά είδη
που πολλές οικογένειες,
αδυνατούν να προσφέρουν
στα παιδιά τους.

Το Κοινωνικό έργο ''Προ-
σφέρω'', Οµάδα Εθελοντών
Πολιτών Αχαρναί συγκεν-
τρώνει σχολικά είδη για τους
µικρούς µας φίλους.

Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, στυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επι-
κοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.ΜΟΙΡΑΣΤΕ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!

Εγκύκλιος: Ποια στοιχεία 
προϋπολογισµού πρέπει να
καταθέσουν οι δήµοι 

Με την ένδειξη ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε την
εγκύκλιο 29 - 28 Αυγούστου2018 Αριθµ. Πρωτ.: 44660  µε οδηγίες
για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού έτους 2019

και λοιπών δηµοσιονοµικών στοιχείων στη ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τη διαδικασία ενσω-
µάτωσης των σχεδίων προϋπολογισµού έτους 2019 των δήµων, των περιφερειών και
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆) που είναι φορείς της γενικής
κυβέρνησης στη ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων του ΥΠΕΣ (http://www.eetaa.gr/mod-
ota/modota.htm), προκειµένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώµη επί αυτών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του (α) σχετικού. Τα σχέδια προϋπολογισµού θα υποβληθ-
ούν στη ∆ιαδικτυακή Βάση ∆εδοµένων του ΥΠΕΣ από τους Στατιστικούς Ανταποκριτές,
οι οποίοι για την εισαγωγή στη ∆Β∆ θα κάνουν χρήση των κωδικών τους (όνοµα
χρήστη: username και κωδικός πρόσβασης : password). Στη συνέχεια η υποβολή του
σχεδίου προϋπολογισµού θα πραγµατοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας όπου
καταχωρούνται τα µηνιαία στοιχεία του κάθε φορέα µέσω των στατιστικών δελτίων. Η
υποβολή του σχεδίου π/υ 2019 θα πραγµατοποιηθεί µέσω του δελτίου µε τίτλο Σχ.
Προΰπ. 2019. Το δελτίο θα θεωρείται ότι έχει υποβληθεί µόνο µετά την οριστικοποίησή
του. 

Το δελτίο Σχ. Προΰπ. 2019 αποτελείται από τους εξής πίνακες και καρτέλες: 
Α) τους πίνακες «I. ΈΣΟ∆Α» και «II. ΈΞΟ∆Α», στις οποίες πρέπει να συµπληρωθούν

δύο (2) στήλες: η στήλη «ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2018», στην οποία θα καταγραφούν οι

εκτιµήσεις σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού για την περίοδο 01.01 –
31.12.2018, και η στήλη «Π/Υ 2019», στην οποία θα καταγραφούν οι τα έσοδα και οι
πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισµού έτους 2019. 

Β) τον πίνακα «III. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», ο οποίος επίσης αποτελείται από δύο (2)
στήλες: «31.12.2018 (εκτίµηση)» και «31.12.2019 (πρόβλεψη)». 

Γ) τον υπο-πίνακα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ», όπου υπολογίζεται το δηµοσιονοµι-
κό αποτέλεσµα που προκύπτει από τα σχέδια προϋπολογισµού των υπόχρεων φορέων
σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που ισχύει για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που
καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισµό σε ταµειακή βάση (βλ. Παράρτηµα Ι). 

∆) τον πίνακα µε τίτλο «V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» στον οποίο οι στατιστικοί αντα-
ποκριτές καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τον
έλεγχο των εγγεγραµµένων ποσών στους ΚΑΕ της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ Ι της κατηγορίας
03 «ΈΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». 

Ε) την καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ» όπου, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνεται το πεδίο
«Στοιχεία»: Από την πτυσσόµενη λίστα του πεδίου οι στατιστικοί ανταποκριτές πρέπει
να επιλέξουν την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού του έτους 2018 που ελήφθη
υπόψη για την κατάρτιση του π/υ 2019 (π.χ. εκτέλεση 6µήνου 2018 ή εκτέλεση
7µήνου 2018 κλπ). 
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ΜΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 200
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
Αρχαιολογικές έρευνες 
στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη
του Γλα στη Βοιωτία
Προγραµµατική Σύµβαση µε το υπουργείο

Πολιτισµού υπέγραψε ο περιφερειάρχ ης
Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάν ν ης για
την  έν αρξη αρχ αιολογικής έρευν ας στη
Ακρόπολη του Γλα στην  Βοιωτία, και την
κατάρτιση σχ εδίου για την  προστασία και
την  αν άδειξη του χ ώρου.

Ο φορέας Εποπτείας Υλοποίησης και
∆ιαχ είρισης του πεν ταετούς αυτού προ-
γράµµατος είν αι η διεύθυν ση Προϊστορικών
και Κλασικών  Αρχ αιοτήτων  του υπουργείου
Πολιτισµού, εν ώ έχ ει χ ορηγήσει άδεια στην
Εν  Αθήν αις Αρχ αιολογική Εταιρεία για τη διεν έργειά
του.
Με χ ρηµατοδότηση από την  Περιφέρεια, θα υλοποι-

ηθούν  εργασίες τεκµηρίωσης, τοπογραφικές εργασίες,
επιφαν ειακή έρευν α, γεωφυσική διασκόπηση, αν ασκα-
φική έρευν α και κατάρτιση Σχ εδίου Πλαισίου Παρεµβά-
σεων  για την  Προστασία και ∆ιαχ είριση της Ακρόπολ-
ης.
Η µυκην αϊκή ακρόπολη του Γλα είν αι χ τισµέν η πάν ω

σε έν αν  απόκρηµν ο βράχ ο στον  αν ατολικό µυχ ό του
τεκτον ικού βυθίσµατος της Kωπαΐδας. 
Το πλάτωµα οχ υρώθηκε στους µυκην αϊκούς χ ρόν ους

µε ισχ υρό κυκλώπειο τείχ ος, περικλείον τας έκταση
που φτάν ει τα 200 στρέµµατα, δηλαδή δεκαπλάσια της
Τίρυν θας και της Αθήν ας και επταπλάσια των
Μυκην ών .
Ο βράχ ος κατοικήθηκε για πρώτη φορά στη ν εολιθική

περίοδο, όταν  η πεδιάδα ήταν  λίµν η και ο ίδιος
ν ησίδα. 
Οχ υρώθηκε και κατοικήθηκε εκ ν έου κατά τον  13ο

αιών α π.Χ., προκειµέν ου ν α αποτελέσει το οικον οµο-
τεχ ν ικό κέν τρο λειτουργίας των  αποστραγγιστικών
έργων  της λίµν ης Κωπαΐδας, καθώς και ως σταθµός
συγκέν τρωσης των  αυξηµέν ων  αγροτικών  προϊόν των
της περιοχ ής. 
Η ιδιαιτερότητα της θέσης έγκειται, µεταξύ άλλων , στο

συσχ ετισµό της µε το τεχ ν ικό επίτευγµα της αποξήρ-

αν σης της λίµν ης Κωπαΐδας, το οποίο απηχ είται σε
µύθους και παραδόσεις που επιβίωσαν  έως τους ιστο-
ρικούς χ ρόν ους ως έν α από τα πιο εν τυπωσιακά και
µεγαλόπν οα έργα της ελλην ικής προϊστορίας.
Η µυκην αϊκή ακρόπολη του Γλα είν αι χ τισµέν η πάν ω

σε έν αν  απόκρηµν ο βράχοΗ µυκην αϊκή ακρόπολη του
Γλα είν αι χ τισµέν η πάν ω σε έν αν  απόκρηµν ο βράχ ο

Ο Κώστας Μπακογιάν ν ης, µετά την  υπογραφή της
σύµβασης δήλωσε:«Η ιστορία της Στερεάς µας ξεπε-
ρν άει. ∆ική µας ευθύν η είν αι ν α αν αδείξουµε τους
κρυµµέν ους θησαυρούς της από άκρη σε άκρη. Η
Μυκην αϊκή Ακρόπολη του Γλα είν αι ακόµη έν α σπου-
δαίο µν ηµείο που αν αδεικν ύεται και προστατεύεται
από την  Περιφέρεια. 
Είµαι πολύ χ αρούµεν ος που έρχ εται µόλις µέσα σε

έν α µήν α από το έργο της αν αστήλωσης του Τρόπαιου
του Σύλλα. Για το λόγο αυτό ευχ αριστώ θερµά τη
διεύθυν ση Προϊστορικών  και Κλασικών  Αρχ αιοτήτων
του υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, την  εν
Αθήν αις Αρχ αιολογική Εταιρεία, αλλά και την  Εφορεία
Αρχ αιοτήτων  Βοιωτίας. Τέτοια έργα πολιτισµού, είν αι
που δίν ουν  προστιθέµεν η αξία στην  καθηµεριν ή µας
προσπάθεια και αποτελούν  υποθήκες για το µέλλον ».

Πηγή: Αρχαιολογικές έρευνες στη Μυκηναϊκή Ακρό-
πολη του Γλα στη Βοιωτία 

Η πύλη της Ακρόπολης, φωτογραφία: wikipedia
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,

κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

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

, 
κατασκε-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, 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 Ρου-
πακίου 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.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  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
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² 

επί της οδού Φυλής 8Α. 
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ,
ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός 
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή

κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου 
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση

πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:

2105574070 & 6974668763
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

48

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

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

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

Η έν αρξη των  τµηµάτων  του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου προγραµµατίζεται για
τον  Οκτώβριο, σε 12µελή οµάδες, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλον ται από 01.08.2018 έως 15.09.2018 και θα εξε-
τάζον ται από αρµόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς θα αξιο-
λογούν ται κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον  συν τρέχ ουν  σοβαροί λόγοι.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνον-
ται στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ιλίου και συγκεκριµένα στο Κέντρο 
Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος), 
µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014,
2132030018 & 2132030027 (∆ευτέρα έως και
Παρασκευή, 08:30 - 14:30).
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Κ. Μητσοτάκης: Οι πολίτες δεν 
ασχολούνται µε τον ανασχηµατισµό
«Ποιος αν ασχηµατισµός, ποιος ασχολείται; Νοµίζετε ότι οι

πολίτες εδώ στα Γρεβεν ά ασχολούν ται µε τον  αν ασχηµατι-
σµό του κ. Τσίπρα;», απάν τησε ν ωρίτερα σήµερα, µιλών τας
σε δηµοσιογράφους στα Γρεβεν ά ο πρόεδρος της Ν∆ Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιοδεύει στον  ν οµό. «Το
ζητούµεν ο είν αι ν α γίν ουν  εκλογές το συν τοµότερο
δυν ατόν , η κυβέρν ηση έχει ολοκληρώσει πρακτικά τη
θητεία της, έχει κάν ει ήδη πολύ µεγάλη ζηµιά και όσο πιο
γρήγορα φύγει τόσο καλύτερα για τον  τόπο», υπογράµµισε
ακόµα ο κ. Μητσοτάκης.

«∆εν  θα κάν ω σχόλιο σε επίπεδο προσώπων . Όλοι
κρίν ον ται για τις επιλογές τους, ο βασικός πυρήν ας της
κυβέρν ησης δεν  άλλαξε καθόλου. Αυτοί που είν αι υπεύθυ-
ν οι για την  κατάν τια της χώρας σήµερα, αυτοί που είν αι
υπεύθυν οι για την  οικον οµία, την  άµυν α και την  εξωτερική
πολιτική παραµέν ουν  στις θέσεις τους. ∆εν  εν διαφέρει τους
πολίτες ο αν ασχηµατισµός, οπως δεν  τους εν διαφέρει ο
διχαστικός λογος του κ. Τσιπρα. Εγώ αν τιθέτως θα µιλώ για
το µέλλον  της χώρας, θα µιλώ για εν ότητα και για τη µεγάλη
αν άγκη ν α κάν ει ο τόπος µεγάλη επεν δυτική επαν εκ-
κίν ηση, αυτά πρεσβεύει η Ν∆, αυτά πρεσβεύω εγώ αυτά
ν οµίζω ότι θα αγκαλιάσει ο κόσµος», απάν τησε, σε παρό-
µοιο µήκος κύµατος, ο πρόεδρος της Ν∆, ερωτώµεν ος για τη
συµµετοχή της Κατερίν ας Παπακώστα στο σχήµα και επι-
διώκον τας και πάλι ν α προβάλλει τον  θετικό προγραµµατικό
λόγο της Ν∆, έν αν τι της κυβερν ητικής επιχείρησης πόλω-
σης.

«Η Ν∆ θα κερδίσει µον οεδρική Γρεβεν ών  όπως στόχος
µας είν αι ν α κερδίσει όλες τις µον οεδρικές, όµως κεν τρικός
στόχος είν αι ν α βοηθήσουµε τις περιοχές αυτές ν α αν α-
πτυχθούν », υπογράµµισε, ακόµα ο κ. Μητσοτάκης, εν ώ,
ερωτώµεν ος για τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές,
τόν ισε: «κάθε πράγµα στον  καιρό του, θα αν οίξουµε τα
χαρτιά µας όταν  κρίν ουµε την  κατάλληλη ώρα. Στόχος µας
είν αι ν α κερδίσουµε όλες τις περιφέρειες».

∆
ηµοσι εύτηκαν στο ΦΕΚ τ. Β΄ 3622/24-08-2018 (επι -
συνάπτεται ) δύο κοι νές υπουργι κές αποφάσει ς γι α
την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαι δευτι κών (φι λολό-

γων και  µαθηµατι κών) και  αναπληρωτών ψυχολόγων, οι
οποί οι  θα απασχοληθούν στο πρόγραµµα εναλλακτι κής
ενι σχυτι κής δι δασκαλί ας και  ψυχοκοι νωνι κής στήρι ξης
αντί στοι χα, στα Επαγγελµατι κά Λύκει α της χώρας. Οι
εκπαι δευτι κοί  και  οι  ψυχολόγοι  θα προσληφθούν στο
πλαί σι ο του προγράµµατος «Μι α Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».

Το πρόγραµµα ξεκί νησε το προηγούµενο σχολι κό έτος, µε
πι λοτι κή εφαρµογή σε εννέα ΕΠΑΛ της χώρας.

Από τον Σεπτέµβρι ο του 2018 η εφαρµογή του προγράµ-
µατος θα γενι κευτεί  σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας.

Το πρόγραµµα περι λαµβάνει  πολλαπλές δράσει ς που
στοχεύουν στην ποι οτι κή αναβάθµι ση της εκπαί δευσης στα
Επαγγελµατι κά Λύκει α. Εφαρµόζεται  κυρί ως στους µαθητές
της Α΄ Τάξης και  σκοπό έχει  να στηρί ξει  τους µαθητές σε µι α
οµαλή µετάβαση από το Γυµνάσι ο στην επαγγελµατι κή
εκπαί δευση.

Βασι κές δράσει ς του προγράµµατος

Εναλλακτι κή ενι σχυτι κή δι δασκαλί α στους µαθητές της Α΄
τάξης ΕΠΑΛ στη Γλώσσα και  στα Μαθηµατι κά, µε δύο εκπαι -
δευτι κούς ταυτόχρονα στην τάξη και  εντός του ωρολογί ου προ-
γράµµατος, γι α την ενί σχυση του γλωσσι κού και  αρι θµητι κού
γραµµατι σµού.

Στελέχωση των ΕΠΑΛ µε ψυχολόγους, µε σκοπό την ψυχο-
κοι νωνι κή στήρι ξη των µαθητών.

Ενεργοποί ηση του θεσµού του «Συµβούλου Καθηγητή», γι α
καλύτερη επι κοι νωνί α µεταξύ των µαθητών και  βελτί ωση του
κλί µατος στη σχολι κή κοι νότητα.

∆ηµι ουργί α «Σχεδί ων ∆ράσης», χρηµατοδοτούµενων «pro

ject» που προωθούν την και νοτοµί α, τη δηµι ουργι κότητα,
την επι χει ρηµατι κότητα στα σχολεί α και  προβάλλουν τι ς
επι στήµες, την τεχνολογί α και  τον πολι τι σµό. Τη δράση
δι αχει ρί ζεται  και  συντονί ζει  το «Κέντρο ∆ι άδοσης Επι -
στηµών - Νόησι ς», εποπτευόµενος φορέας του Υπουργεί ου
Παι δεί ας.

Εξοπλι σµός των ΕΠΑΛ µε υποδοµές τηλεδι άσκεψης γι α
επι κοι νωνί α και  συνεργασί α µεταξύ σχολεί ων σε κοι νές
δράσει ς.

∆ι κτύωση των σχολεί ων µέσα από κοι νές πλατφόρµες
επι κοι νωνί ας οι  οποί ες επι τρέπουν την επι κοι νωνί α µεταξύ
των σχολεί ων αλλά και  µε υποστηρι κτι κές δοµές της περ-
ι οχής τους.

Επι µόρφωση των εκπαι δευτι κών στην εναλλακτι κή
ενι σχυτι κή δι δασκαλί α από ει δι κά εκπαι δευµένους εκπαι -
δευτές οι  οποί οι  θα επι λεγούν από Μητρώο Επι µορφωτών
που θα συστήσει  το Ινστι τούτο Εκπαι δευτι κής Πολι τι κής
(ΙΕΠ).

Επι µόρφωση των ψυχολόγων από ει δι κά εκπαι δευµένους
επι µορφωτές ψυχολόγους, οι  οποί οι  θα επι λεγούν από
Μητρώο Επι µορφωτών που θα συστήσει  το Ινστι τούτο Εκπαι -
δευτι κής Πολι τι κής (ΙΕΠ).

Τέλος, την Τρί τη 4-9-2018, θα δι εξαχθεί  µεγάλη ηµερί δα
στην αί θουσα «Jacqueline de Romilly» στο Υπουργεί ο Παι -
δεί ας µε σκοπό την ενηµέρωση όλων των ΕΠΑΛ γι α το πρό-
γραµµα «Μι α Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».

Η ηµερί δα θα αναµεταδί δεται  ζωντανά από σύνδεσµο του
Υπουργεί ου ώστε να την παρακολουθήσουν οι  εκπαι δευτι κοί
όλων των Επαγγελµατι κών Λυκεί ων της χώρας.

Το πρόγραµµα εί ναι  συγχρηµατοδοτούµενο από το ΕΣΠΑ
Παι δεί ας.

∆ύο κοινές υπουργικές αποφάσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Θα απασχοληθούν στο πρόγραµµα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας

και ψυχοκοινωνικής στήριξης αντίστοιχα, στα Επαγγελµατικά Λύκεια 

Έ
σοδα  30 εκατ. ευρώ, σε όρους
παρούσας αξίας, θα αποφέρει
στο ∆ηµόσιο η κατασκευή του

εµπορευµατικού κέντρου σε έκταση 588
στρεµµάτων στο Θριάσιο Πεδίο.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει  ο διε-
υθύνων σύµβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ Αθανά-
σιος Σχίζας σε απάντηση σε κοινοβου-
λευτική ερώτηση, σε βάθος τριακοντα-
ετίας, η επένδυση θα ξεπεράσει  τα 200
εκατ. ευρώ, «θα είναι  κερδοφόρα” και
θα δηµιουργήσει , τουλάχιστον 3.000 νέες
θέσεις εργασίας. Ωστόσο, για το έργο
δεν έχουν µπει  οι  υπογραφές, καθώς η
σύµβαση παραχώρησης δεν έχει  κατα-
τεθεί  προς ψήφιση στη Βουλή, κάτι  που
αναµενόταν για µέσα στο καλοκαίρι .

Σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2019
Ως εκ τούτου, είναι  απίθανο το logistics

center να βρίσκεται  σε λειτουργία τον
Μάρτιο του 2019, δηλαδή σε επτά µήνες
από σήµερα.

«Η υποχρέωση λειτουργίας µέχρι  τον
Μάρτιο του 2019 απορρέει  από την
19.7.2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής C (2017) 5027 final αλλά
και  τι ς δανειακές υποχρεώσεις της
ελληνικής ∆ηµοκρατίας έναντι  των δανει -
στών. Η δε αθέτησή της θα σήµαινε την
επιστροφή από την ελληνική δηµοκρατία
στην ΕΤΕπ και  στο Ταµείο Συνοχής της
Ε.Ε. του ποσού των 225 εκατ. ευρώ
περίπου” αναφέρεται  στο έγγραφο.

Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ηµόσιο, όπως
εξηγεί  ο επικεφαλής της ΓΑΙΑΟΣΕ, θα
πρέπει  να επιταχύνει  µε τον αποτελε-
σµατικότερο τρόπο την ταχύτερη ολοκ-
λήρωση των κατασκευών του εµπορε-
υµατικού κέντρου.

Οι5 παρεκκλίσεις
Με στόχο την επιτάχυνση της κατασκε-

υής του εµπορευµατικού κέντρου, προβ-
λέπεται  η δυνατότητα παρέκκλισης ως
προς τους όρους δόµησης µε Προεδρικό
∆ιάταγµα, κατά τι ς διατάξεις του
ν.3891/2010 (για την αναδιάρθρωση-
εξυγίανση του ΟΣΕ). Ακόµη, βάσει  του
νόµου 4350/2018 (βάσει  της παρ.4  του
άρθρου 79 προβλέπονται  όροι  και  περ-
ιορισµοί  δόµησης, κατά παρέκκλιση, 

κάθε άλλης διάταξης), το ύψος των
κτηρίων ορίζεται  σε 19 µέτρα για λόγο-
υς λει τουργικούς και  ειδικά για την
τοποθέτηση υψηλών µηχανηµάτων.

«Η παρέκκλιση από το µέγιστο επιτρ-
επόµενο ύψος των κτηριακών εγκατα-
στάσεων για την τοποθέτηση υψηλού
µηχανήµατος εί ναι  σύµφωνη µε τι ς
κείµενες διατάξεις της εκτός σχεδίου
δόµησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ.6
του π.δ. 24/31.5.1985. Εποµένως θα επιτ-
υγχανόταν µετά βεβαιότητος (σ.σ.: η
παρέκκλιση) και  µε τη διαδικασία του
ν.3891/2010 (αρ.6Α) που προβλεπόταν
στην προκήρυξη του διαγωνισµού” όπως
αναφέρεται .

Ωστόσο, όπως σηµειώνει  ο Αθ. Σχίζας,

η εµµονή στη διαδικασία παρέκκλισης
του 6Α του ν. 3891/2010, λόγω της µεγάλης
χρονοτριβής θα έθετε σε κίνδυνο την
επίτευξη της υποχρέωσης λειτουργίας
του εµπορευµατικού κέντρου έως τον
Μάρτιο του 2019. Βέβαια, ο κίνδυνος
αυτός φαίνεται  να είναι  πλέον, ορατός,
δεδοµένου ότι  το έργο δεν έχει  συµβα-
σιοποιηθεί .

Οι εργασίες
Η έναρξη της κατασκευής θα σηµατο-

δοτήσει  την έναρξη υλοποίησης της
πρώτης φάσης, προϋπολογισµού 70
εκατ. ευρώ, του εµπορευµατικού κέντρ-
ου στο Θριάσιο Πεδίο.

Η κοινοπραξία Goldair Cargo-ΕΤΒΑ

ΒΙΠΕ, που, ύστερα από διεθνή διαγωνι-
σµό επελέγη για την κατασκευή και
εκµετάλλευση, για 50 χρόνια, του εµπο-
ρευµατικού κέντρου στο Θριάσιο, θα
αναπτύξει , σε πρώτη φάση, 120.000 τ.µ.
Από το δεύτερο έως το δέκατο έτος, από
την έναρξη ισχύος της σύµβασης, θα υλο-
ποιηθούν τα εναποµείναντα 120.000 τ.µ.
χώρων και  σε βάθος δεκαετίας, το κον-
σόρτσιουµ θα ολοκληρώσει  στο Θριά-
σιο την κατασκευή 240.000 τ.µ. στεγα-
σµένων αποθηκευτικών χώρων.

Συνολικά θα αναπτυχθούν 250.000
παλετοθέσεις σε 210.000 τ.µ. αποθηκών,
4.000 θέσεις για αυτοκίνητα και  120
θέσεις για φορτηγά σε έκταση που
καταλαµβάνει  588 στρέµµατα.

Έσοδα 30 εκατ. ευρώ
για το ∆ηµόσιο από το

εµπορευµατικό Θριασίου


