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Ασπρόπυργος

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Λουκοπούλου Σοφία Σ. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 47 (100 µέτρα ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)-ΦΥΛΗ

Τηλέφωνο  : 210 2411522

Αχαρν ές

Πορικού Παρασκευή Ι. 
Σαλαµίν ος 36, 2102463245

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

η θερµοκρασία από
19 έως 31 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία

Το πρωί της Πέµ-
πτης 20 Σεπτεµ-
βρίου 2018, ο

∆ήµαρχος Αχαρνών,
Γιάννης Κασσαβός,
επισκέφθηκε το 10ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αχα-
ρνών, προκειµένου να
π ρ α γ µ α τ ο π ο ι η θ ε ί
αυτοψία για κεραία κιν-
ητής τηλεφωνίας που
λειτουργεί πλησίον του
σχολείου.

Την επίσκεψη πραγ-
µατοποίησε συνοδευό-
µενος από τον Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου
Αχαρνών κ. Θανάση
Κατσιγιάννη, τον Πρόε-
δρο της Πρωτοβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής κ. Κώστα Καρυδάκη και τον
∆ιευθυντή και τους προϊσταµένους της Πολεο-
δοµίας Αχαρνών.

Την ίδια µέρα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός, ικανοποιώντας το αίτηµα του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του 10ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Αχαρνών και συµµεριζόµενος το κατεπείγον
του θέµατος εισηγήθηκε εκτάκτως και έλαβε έγκρι-
ση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αχα-
ρνών, την ανάθεση του θέµατος σε δικηγόρο, προ-
κειµένου να προβεί σε κάθε νόµιµη ένδικη πράξη,
µεταξύ των οποίων αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων,
και Αγωγή για τη συγκεκριµένη κεραία κινητής
τηλεφωνίας (Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
446/20-9-2108).

Το κλιµάκιο του ∆ήµου Αχαρνών, υπό τον
∆ήµαρχο, συζήτησαν µε εκπροσώπους του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 10ου
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών και επισκέφθη-
καν το σηµείο όπου έχει εγκατασταθεί η κεραία
κινητής τηλεφωνίας, προκειµένου να έχουν
«εικόνα» για την εγκατάσταση της εν λόγω κερ-
αίας.

Η αυτοψία του κλιµακίου του ∆ήµου Αχαρνών
πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να διαπιστωθεί
αν η συγκεκριµένη κεραία κινητής τηλεφωνίας
αντίκειται στις περιπτώσεις των παραγράφων 10
και 18 του άρθρου 30 του Νόµου 4070/2012 που
αφορά τις «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων», νόµος ο
οποίος οποίο διέπει τους όρους εγκατάστασης και
λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Πέραν της εξάντλησης των περιθωρίων που δίνει
η νοµοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία
κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα για κερ-
αίες που βρίσκονται κοντά στην περίµετρο κτιρ-
ιακών εγκαταστάσεων σχολείων, ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός τόνισε ότι θα διερευ-
νηθούν και στοιχεία που σχετίζονται µε την επι-
βάρυνση της δηµόσιας υγείας και την παρεµπόδι-
ση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου, ενώ θα
ζητηθεί και η συνδροµή του Εθνικού Παρατηρη-
τηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων για τον διαρκή
και αξιόπιστο έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφ-
αλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτροµαγνητικά
πεδία.

συνεχίζεται στη σελ. 13

O
Αντιπρόεδρος
τ η ς
Κυβέρνησης

και Υπουργός
Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Γιάννης
∆ραγασάκης δέχτηκε
εχθές  τον Πρόεδρο
και ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο της ONEX
Group, κ. Πάνο
Ξενοκώστα.

Κατά τη συνάντηση
ο κ. Ξενοκώστας
ενηµέρωσε τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για το ενδιαφέρον
που έχει εκφραστεί από την πλευρά της ΟΝΕΧ
Group για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και

Σκαραµαγκά, µετά την
εξαγορά του
ναυπηγείου στο Νεώριο
της Σύρου.
Ο κ. ∆ραγασάκης
υπογράµµισε το
ενδιαφέρον της
Κυβέρνησης για την
ανάπτυξη του
ναυπηγοεπισκευαστικού
κλάδου στην Ελλάδα. 

Επίσης, σηµείωσε ότι η
κυβέρνηση είναι ανοιχτή
σε κάθε πρόταση που
συµβάλλει στον στόχο

αυτό, µε όρους δηµιουργίας απασχόλησης και
µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Στη συνάντηση συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας

Αυτοψία του ∆ηµάρχου Αχαρνών στο 10ο
∆ηµοτικό για κεραία κινητής τηλεφωνίας

∆ιαβουλεύσεις ∆ραγασάκη για την πώληση 
των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραµαγκά
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Συνεχίζεται η µεταφορά προσφύγων από τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου προς το Χαϊδάρι. Σύµφω-
να µε το  δηµοσίευµα του xaidarisimera.gr τα

προηγούµενα 24ωρα, άλλοι 400 πρόσφυγες από τη
Μόρια µεταφέρθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων
στον Σκαραµαγκά.

Καθοριστική εξέλιξη στο “παζλ” του προσφυγικού στην
Ελλάδα, που συνδέει σε ευθεία γραµµή την Μόρια µε τον
Σκαραµαγκά, όπου µε τους υπολογισµούς που αναφέρα-
µε είναι δυνατή η µεταφορά περίπου 1.000 ακόµη ατό-
µων, είναι η παρέµβαση της περιφερειάρχου Βορείου
Αιγαίου, Χριστιάνας Καλογήρου. Σε επίσηµο έγγραφό
της, αφού απαριθµεί τα τεράστια προβλήµατα του καταυ-
λισµού της Μόριας, δίνει προθεσµία 30 ηµερών για την
αποκατάστασή τους, ειδάλλως η Μόρια θα κλείσει!

Συγκεκριµένα, µε έγγραφο – τελεσίγραφο που απέστει-
λε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τονίζει
πως µετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας
αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφεροµένων προβ-
ληµάτων που καταγράφονται, η Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου θα προβεί στην απαγόρευση λειτουργίας του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια κατά τα
προβλεπόµενα από τον Νόµο.

Ο Χαϊδαριώτης υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής,
∆ηµήτρης Βίτσας, δήλωσε σχετικά στο Ρ/Σ «Real Fm»:
“Οι µεταναστευτικές ροές τους καλοκαιρινούς µήνες σε
σχέση µε αυτούς του 2017 ήταν περίπου διπλάσιες.

Αυτό µας δηµιούργησε ένα µεγάλο πρόβληµα σε σχέση
µε τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά. Στη
Μόρια, έφυγαν περίπου 3.500 άνθρωποι κι ήρθαν από
την απέναντι ακτή 5.500. Αυτό δηµιούργησε µία οριακή
κατάσταση. 

Εµείς όλο αυτό το χρονικό διάστηµα δουλέψαµε ώστε
να δηµιουργήσουµε καινούριες θέσεις, όπως και να
δηµιουργήσουµε δυνατότητες επιστροφών, αλλά και πάλι
εξαρτόµαστε από τις ροές.

Ενδεικτικά, να αναφέρω ότι τις τρεις τελευταίες µέρες
από τη Μόρια πήραµε 550 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν
δικαίωµα να περάσουν στην ηπειρωτική Ελλάδα κι ήρθαν
200. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι αν δεν στα-
µατήσουν οι ροές από την Τουρκία, θα υπάρχει πάντοτε
ζήτηµα και θα χρειάζεται να κάνουµε περισσότερα πράγ-
µατα.”

Το έγγραφο της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου:

Επειδή σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες αυτοψίες του
σχετικού 20 της παραγράφου Α και την Αιτιολογηµένη
Γνωµοδότηση – Εισήγηση του σχετικού 21 της παραγρά-
φου Α :

Β1. Ο χώρος λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Προσφύγων στη Μόρια – Λέσβου θεωρ-
είται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη ∆ηµόσια Υγεία
και το Περιβάλλον καθώς :

Στην είσοδο του κέντρου διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη δια-
ρροή λυµάτων , τα οποία οδηγούνται στον παρακείµενο
χείµαρρο ανεπεξέργαστα και µέρος από αυτά διοχετεύον-
ται και στο δρόµο. 

Επιπλέον διαπιστώθηκε διαρροή λυµάτων σε άλλο
σηµείο του χειµάρρου από σπασµένους αγωγούς
αποχωρητηρίων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει έντονη
δυσοσµία και κίνδυνος για τη ∆ηµόσια Υγεία και το Περι-
βάλλον γενικότερα.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΤΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Η22χρονη που βρέθηκε βιασµένη και εγκατα-
λελειµµένη σε χωράφι στο Ζεφύρι και ήταν 6
µέρες σε καταστολή στην εντατική του νοσο-

κοµείου της Νίκαιας παρουσίασε σηµάδια βελτίωσης
το βράδυ της Τρίτης µε αποτέλεσµα να µπορέσει να
την αναγνωρίσει η µητέρα της.
Η µητέρα της 22χρονης, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του

Star, αναγνώρισε το τατουάζ της κόρης της βλέπον-
τας φωτογραφίες στην τηλεόραση και κατάλαβε ότι ε-
πρόκειτο γι’ αυτήν. «Ήµουν στο σαλόνι, ξαφνικά µε
την άκρη του µατιού µου βλέπω τη φωτογραφία της
κόρης µου στην τηλεόραση. Και είπα αµέσως αυτό
είναι το παιδί µου. Το µόνο που θέλω είναι να γίνει κα-
λά η κόρη µου».
Η ίδια κατέθεσε στην αστυνοµία ότι δε µένει µε την

κόρη της εδώ και αρκετό καιρό. «Μένει σε κάποιο σπίτι
στον Κολωνό. Επικοινωνούµε αλλά όχι καθηµερινά,
µιλάµε 3-4 φορές στο τηλέφωνο. Γι΄ αυτό δεν την α-
ναζήτησα στο τηλέφωνο», εξήγησε.
Η 22χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες µέρες σε κα-

ταστολή, όµως χθες η υγεία της παρουσίασε σηµάδια
βελτίωσης, και µάλιστα όταν αντίκρισε τη µητέρα της
της είπε, µε δακρυσµένα µάτια: «Μαµά, δεν περίµενα
να έρθεις εδώ. Σας είδα στο όνειρό µου, εσένα και τον
µπαµπά».
Σύµφωνα πάντα µε το ρεπορτάζ του Star, η 22χρονη

το είχε σκάσει αρκετές φορές από το σπίτι της οικογέ-
νειας στους Αγίους Θεοδώρους, όπου ζούσε µε τη
µητέρα της, τον νεφροπαθή πατέρα της και τον 8χρο-
νο αδελφό της. Πριν από κάποιους µήνες το είχε ξα-
νασκάσει και εντοπίστηκε να περιπλανιέται στο Πεδίον
του Άρεως ενώ είχε επιχειρήσει να κλέψει και το σπίτι
του παππού της, όπως φαίνεται για να εξασφαλίσει τη
δόση της. ∆εν είχε υπολογίσει όµως ότι θα ήταν µέσα
ο ξάδερφός της, που την επέστρεψε στο σπίτι της. Νο-
σηλεύτηκε κάποιες µέρες στο Νοσοκοµείο Γεννηµα-
τάς, όµως την περασµένη Τετάρτη το έσκασε ξανά,
ώσπου βιάστηκε άγρια και πετάχτηκε στον δρόµο.

Μ
ε µεγάλη καθυστέρηση οδηγείται στη Βουλή
προς κύρωση, η σύµβαση παραχ ώρησης της
έκτασης 588 στρεµµάτων  στο Θριάσιο Πεδίο

όπου η κοιν οπραξία Goldair Cargo-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ θα υλο-
ποιήσει εµπορευµατικό κέν τρο που φιλοδοξεί ν α µετα-
τρέψει την  Ελλάδα σε διεθν ές διαµετακοµιστικό κόµβο.

Το κείµεν ο της σύµβασης παραχώρησης εκτιµάται ότι
θα µπορούσε ν α κυρωθεί, έως το τέλος του µήν α, µε
την  προώθηση των  εµπορευµατικών  µεταφορών , που
αν τιστοιχ ούν  σε ποσοστό της τάξης του 11% του ΑΕΠ
(βάσει έρευν ας της Ελλην ικής Εταιρείας Logistics),
είν αι από τις λιγοστές δραστηριότητες που βρίσκον ται
ψηλά στην  κυβερν ητική ατζέν τα. Στόχ ος είν αι η Ελλά-
δα ν α αποτελέσει διαµετακοµιστικό κέν τρο και σηµαν -
τική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, άξον ας

για τις ευρω-ασιατικές εµπορευµατικές µεταφορές και ν α
αν ταγων ιστεί επάξια λιµάν ια, όπως το Ρότερν ταµ και
το Αµβούργο.

Όπως αναφέρουν πηγές προσκείµενες στο επεν-
δυτικό σχήµα, εάν η σύµβαση κυρωθεί από τη
Βουλή, µέχρι το τέλος του µήνα, τον Ιούνιο του
2019 θα τεθεί σε λειτουργία η πρώτη αποθήκη
επιφάνειας 20.000 τετραγωνικών µέτρων.

Παράλληλα, σύµφων α µε τις ίδιες πληροφορίες,
ισχ υρό εν διαφέρον  εκδηλών ουν  εταιρείες logisticts
που σχ εδιάζουν  ν α κατασκευάσουν  τους δικούς τους
χ ώρους στο εµπορευµατικό.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10

ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΠΠΕΕ∆∆ΙΙΟΟ::    
Περιµένουν οι  πολυεθνικές να ανοίξουν 
οι ‘’πύλες’’ του Εµπορευµατικού

Από τους Αγίους Θεοδώρους 
η κοπέλα που βρέθηκε στο Ζεφύρι
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

∆ιαπιστώθηκε ότι ο χώρος παρουσιάζει συνθήκες
συγχρωτισµού (λόγω µεγάλου αριθµού πληθυσµού προ-
σφύγων-µεταναστών) στους χώρους διαµονής τους (έως
15 άτοµα στους οικίσκους και έως 150 σε κάθε σκηνή) µε
κίνδυνο µετάδοσης ασθενειών. 

Επίσης διαπιστώθηκε έντονη δυσοσµία και ύπαρξη
εντόµων υγειονοµικής σηµασίας (µυγών) λόγω της
αδυναµίας επιµελούς καθαριότητα των χώρων διαµονής.

∆ιαπιστώθηκε έντονη δυσοσµία στο χώρο των
αποχωρητηρίων, στάσιµα ύδατα και πληθώρα εντόµων
υγειονοµικής σηµασίας (µύγες) µε αποτέλεσµα τη δηµιο-
υργία ανθυγιεινής κατάστασης.

Ο υπαίθριος χώρος του ανωτέρω Κέντρου παρουσιάζει
ρυπαρότητα συνοδευόµενη µε πλήθος εντόµων υγειονο-
µικής σηµασίας λόγω των απορριµµάτων που υπάρχουν
συσσωρευµένα στους κάδους και έξω από αυτούς µε
αποτέλεσµα έντονη δυσοσµία λόγω σήψης (παρουσία
σκουληκιών).

Σε ελαιόκτηµα πλησίον του Κέντρου διαπιστώθηκε
επέκταση αυτού, µε πλήθος σκηνών όπου διαπιστώθηκε
η ύπαρξη πληθώρας διάσπαρτων απορριµµάτων.

Ο χώρος προσφοράς των γευµάτων στους φιλοξε-
νούµενους πρόσφυγες-µετανάστες, είναι ακατάλληλος
καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθ-
εσίας.

Β2. Παρά τις προηγηθείσες αυτοψίες του Τµήµατος 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της 
∆/νσης ∆ηµοσιας Υγείας Π. Ε. Λέσβου κατά τις οποίες

δόθηκαν προτάσεις λήψης µέτρων συµµόρφωσης, όπως
προκύπτει από την από 6-7-2018 έκθεση αυτοψίας (
σχετ. 20 παρ. Α) ο χώρος του ΚΥΤ εξακολουθεί να µην
πληροί τους όρους της ανωτέρω σχετικής νοµοθεσίας και
καθίσταται ακατάλληλος µε αυξηµένους κίνδυνους για τη
∆ηµόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τάσσουµε προθεσµία 30 ηµερών (ηµερολογιακών) από
της παραλαβής της παρούσας για την αποκατάσταση
όλων των προβληµάτων της παραγράφου Β1. Μετά την
παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας αυτής, έστω και
για ένα εκ των αναφερόµενων προβληµάτων, θα προ-
βούµε στην απαγόρευση λειτουργίας του Κέντρου Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης Μόριας Λέσβου κατά τα προβ-
λεπόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ. 3 του
άρθρου 58 του Ν. 4075/2012.

Ειδική προσφυγή κατά της παρούσας για λόγους
νοµιµότητας µπορεί να ασκηθεί εντός 15 ηµερών από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον κατά τα προβλεπό-
µενα στο άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 ενώπιον του επό-
πτη Ο.Τ.Α και µέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ
ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αιγαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 131 του
Ν.4555/2018.

"Πάρτε τώρα τα παιδιά από την  Μόρια", 
κάνουν έκκληση οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Ο
ι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουν
έκκληση για την επείγουσα µεταφορά όλων
των ευάλωτων ατόµων, ειδικά των παιδιών,

σε ασφαλή στέγη στην ηπειρωτική χώρα ή και εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο καταυλισµός
στη Μόρια της Λέσβου έχει τεθεί σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης.

Σύµφων α µε σχ ετικό δελτίο Τύπου, η πολιτική της
υπερσυγκέν τρωσης των  µεταν αστών  και των  προ-
σφύγων  στα ελλην ικά ν ησιά έχ ει οδηγήσει στον  επ’
αόριστον  εγκλωβισµό περισσότερων  από 9.000 αν θ-
ρώπων  (το 1/3 είν αι παιδιά) στον  καταυλισµό της
Μόριας, που έχ ει µέγιστη χ ωρητικότητα 3.000 ατό-
µων .

Από τον  Φεβρουάριο έως τον  Ιούν ιο, στο πλαίσιο
δραστηριότητας ψυχ ικής υγείας για παιδιά (6-18
ετών ), οι οµάδες των  Γιατρών  Χωρίς Σύν ορα
διαπίστωσαν  ότι σχ εδόν  το 1/4 των  παιδιών  (18 από
τα 74) είχ αν  αυτοτραυµατιστεί ή είχ αν  κάν ει απόπει-
ρα ή είχ αν  σκέψεις αυτοκτον ίας. 

Άλλοι αν ήλικοι ασθεν είς παρουσιάζουν  επιλεκτική
βωβότητα, κρίσεις παν ικού, άγχ ος, εκρήξεις επιθε-
τικότητας και συν εχ είς εφιάλτες.

«Αυτά τα παιδιά προέρχ ον ται από χ ώρες που
βρίσκον ται σε πόλεµο, που έχ ουν  υποστεί ακραία
επίπεδα βίας και ψυχ ικού τραύµατος. 

Αν τί ν α λάβουν  φρον τίδα και προστασία στην
Ευρώπη, βιών ουν  διαρκή φόβο, στρες και επεισόδια
ν έας βίας, συµπεριλαµβαν οµέν ης της σεξουαλικής
βίας» λέει ο Ντέκλαν  Μπάρι, παιδίατρος και ιατρικός
συν τον ιστής των  Γιατρών  Χωρίς Σύν ορα στην  Ελλά-
δα.

«Επιπλέον , το περιβάλλον  χ αρακτηρίζεται από
έλλειψη ασφάλειας και υγιειν ής, µε αποτέλεσµα ν α βλέ-
πουµε πολλά περιστατικά υποτροπιάζουσας διάρροι-
ας και δερµατικών  λοιµώξεων  σε παιδιά όλων  των  ηλι-
κιών . Με τέτοια υπερσυγκέν τρωση και απουσία υγιει-
ν ής, ο κίν δυν ος επιδηµιών  είν αι πολύ µεγάλος».
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7 νέες θέσεις εργασίας στον ∆ήµο Ελευσίνας

Πρόσληψη 8 συµβασιούχων σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ήµων, σύµφωνα
µε δύο αποφάσεις, που υπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερ-
ικών, Αλέξη Χαρίτση.Ειδικότερα:

Εγκρίνεται η σύναψη οκτώ (8) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως
εννέα (9) για απασχόληση σε αναγνωρισµένες σχολές σε ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, για
τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφε-
λούµενους, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Eλευσίνας
2105565613, Παγκάλου και Κίµωνος 11 Ελευσίνα 19200
gram.pro@pakppa.gr

Τ
ο ενδιαφέρον αγοραστών τόσο από το
εξωτερι κό, όσο και  από το εσωτερ-
ι κό, προσελκύει  η πρώτη ελληνι κής

κατασκευής ανεµογεννήτρια «EW16 Θέτι ς»,
που κατασκευάζεται  στι ς εγκαταστάσει ς
του Οµίλου Eunice Energy Group στη Μάν-
δρα Αττι κής και  παρουσιάστηκε πρόσφατα
στην 83η ∆ι εθνή Έκθεση Θεσσαλονί κης, κεν-
τρί ζοντας την περι έργεια των επισκεπτών.

Εξάλλου, ο όµι λος βρίσκεται  σε συζητή-
σει ς για εγκαταστάσει ς ανεµογεννητριών
στη βόρεια Ευρώπη, επισήµανε, µι λώντας
στο Αθηναϊ κό -Μακεδονι κό Πρακτορεί ο
Ειδήσεων ο τεχνι κός δι ευθυντής του οµί λου
Eunice Wind, Γιώργος Πεχλιβάνογλου. Συνο-
λι κά, από την έναρξη της παραγωγής (τον
Ιανουάριο του 2018) µέχρι  σήµερα έχουν
κατασκευαστεί  τέσσερι ς ανεµογεννήτρι ες.
«Η παραγωγή συνεχί ζεται  δυναµικά, µε
στόχο κάθε βάρδια να παράγει  15-20 ανε-
µογεννήτρι ες ετησίως για το 2018 και  το
2019» πρόσθεσε.

Η «EW16 Θέτι ς», ισχύος 50 κι λοβάτ, ενσω-
µατώνει  σύγχρονη τεχνολογία µε στόχο τη
µέγιστη αποδοτι κότητα και  διάρκεια ζωής
µε την ελάχιστη συντήρηση και  µε δυνατότ-
ητα προσαρµογής στι ς τοπικές συνθήκες
του σηµεί ου εγκατάστασης (θάλασσα,
βουνό, ένταση ανέµων κλπ.).

Το όλο «εγχείρηµα» τοποθετεί ται  χρονι κά
το 2015, τόνι σε ο κ. Πεχλι βάνογλου.
«Ξεκί νησε ο σχεδιασµός σε συνεργασία µε

δύο γερµανι κές εται ρεί ες. Στη συνέχει α
κατασκευάστηκε το πρωτότυπο το οποίο
τοποθετήθηκε στη βόρεια Γερµανία, πολύ
κοντά στη Βαλτι κή, ώστε να δοκιµαστεί  σε
αντί ξοες και ρι κές συνθήκες (µεγάλα
επίπεδα διάβρωσης, ψύχος). Στην Ελλάδα,
ξεκί νησε ουσιαστι κά το 2017. Αγοράστηκε
ένα εργοστάσιο µε 100% ιδιωτι κά κεφά-
λαι α της εται ρεί ας και  στη συνέχει α
ξεκί νησε η παραγωγή τον Ιανουάριο του
2018», είπε ο κ. Πεχλιβάνογλου.

Οι  ανεµογεννήτρι ες σχεδιάστηκαν ει δι κά
για τα δεδοµένα της ευρύτερης περιοχής,
δηλαδή µε γνώµονα συνθήκες και  περιοχές
της ευρύτερης νοτιοανατολι κής Μεσογείου.

Νέα εποχή στην ενέργεια

Η ανεµογεννήτρι α που «έκλεψε» τι ς
εντυπώσει ς στην 83η ∆ΕΘ, αποτελεί  µία
µόνο από τι ς βασικές «συνιστώσες» της
αναπτυξιακής δυναµικής του Οµίλου EEG.
Στο περίπτερο του οµί λου, στην 83η ∆ΕΘ,
εκτέθηκε η κεφαλή της ανεµογεννήτρι ας
βάρους 7 τόνων, µε τα ηλεκτροµηχανι κά της
µέρη, στα οποία περι λαµβάνονταν η ηλεκ-
τρογεννήτρια µόνιµου µαγνήτη, τα συστήµα-
τα ασφαλείας και  πέδησης, τα συστήµατα
προσανατολισµού προς τον άνεµο, οι  επι -
µέρους αισθητήρες καθώς και  µία πραγ-
µατι κή πτέρυγα της ανεµογεννήτριας µήκο-
υς 7,5 µέτρων, τοποθετηµένη πάνω στην

βάση των πτερύγων.
Με ένα τέτοιο ξεχωριστό έκθεµα, ήταν

αναµενόµενο οι  επισκέπτες να ρωτήσουν
ποι ες εί ναι  οι  χρήσει ς τού και  αυτό που
«εισέπραξαν» τα στελέχη του Οµίλου ήταν
ότι  οι  πολί τες αναζητούσαν απαντήσει ς για
την πραγµατι κή ουσία της ενεργειακής ανά-
πτυξης, βλέποντας θετι κά τη χρήση των ΑΠΕ
και  αντι λαµβανόµενοι  το µεγάλο εύρος της
συγκεκριµένης αγοράς.

«Μπαίνουµε σε µια εποχή που ο παρα-
γωγός – καταναλωτής έχει  τη δυνατότητα να
παράξει , αλλά και  να διαθέσει  και  να που-
λήσει  την ενέργειά του, όχι  σε έναν κεντρι κό
διανοµέα, ή σε ένα κεντρι κό διαχειριστή
δι κτύου, αλλά σε αποκεντρωµένους κατανα-
λωτές, σηµείωσε, µεταξύ άλλων, ο κ. Πεχλι -
βάνογλου.

Ενεργειακές κοινότητες για τη στήριξη
οικονοµικών κλάδων και περιοχών

Στο νέο τοπίο που διαµορφώνεται  στον
χώρο της ενέργειας, ο όµι λος EEG διαδρα-
µατί ζει  σηµαντι κό ρόλο, δί νοντας έµφαση
και  στον «δρόµο» της ενεργειακής συνεργα-
τι κότητας, ο οποίος άνοι ξε (πρόσφατα) µε
τη θεσµοθέτηση των ενεργειακών κοι νοτήτων
από το αρµόδι ο υπουργεί ο. Σ’ αυτό το
πλαί σι ο, ο όµι λος πρωταγωνι στεί  στην
πρώτη ενεργειακή κοι νότητα της νησιωτι κής
Ελλάδας, στους Φούρνους, και  ξεκι νά ανά-
λογα «εγχειρήµατα» µε ένα αγροτι κό συνε-
ταιρισµό στη Λάρισα και  µε το σύλλογο
επιχειρηµατιών Καρδί τσας, σηµείωσε ο κ.
Πεχλιβάνογλου.

«Πάµε να καλύψουµε πρωτογενεί ς ανάγ-
κες ενέργει ας αυτών των καταναλωτών

καθώς και  ανάγκες δευτερογενούς ανά-
πτυξης (I)Θα εγκατασταθούν ανεµογεν-
νήτρι ες, φωτοβολταϊ κά, εξέλι ξη που αναµέ-
νεται  να συµβάλλει  και  στη µείωση του
συνολι κού κόστους των προϊόντων», τόνισε ο
κ. Πεχλιβάνογλου.

Οι  συµµετέχοντες στι ς ενεργειακές κοι νότ-
ητες – όπως και  στην πρώτη, αυτή της
νησιωτι κής Ελλάδας- από απλοί  καταναλω-
τές θα γί νουν ταυτοχρόνως και  καταναλωτές
και  παραγωγοί  ενέργειας δι κτύου (netpro-
sumers). Αυτό σηµαί νει  ότι , µπορούν να
απολαµβάνουν οι κονοµι κά και  ενεργειακά
οφέλη, µέσω της δραστηριοποίησής τους –
µεταξύ άλλων – στους τοµεί ς της παραγω-
γής και  συµψηφισµού ενέργειας προερχό-
µενης από ΑΠΕ, της εξοι κονόµησης ενέργει -
ας, των βιώσιµων µεταφορών και  της ηλεκ-
τροκί νησης.

Σηµειώνεται  ότι , στην «Ενεργειακή Κοι νότ-
ητα Φούρνων Κορσεών» συµµετέχουν ο
∆ήµος Φούρνων Κορσεών, µεγάλος αριθµός
κατοί κων του νησι ού και  η εται ρεί α
«EUNICELABORATORIESA.ΑE», θυγατρι κή
του Οµίλου EEG. Πρόκει ται  για την εταιρ-
εία ανάπτυξης και  λει τουργίας του «TILOS
Project», του δι εθνώς αναγνωρισµένου έργου
αυτονοµίας και  έξυπνης διαχείρισης ενέρ-
γειας από ΑΠΕ, στο νησί  της Τήλου. Η
«EUNICELABORATORIESA.ΑE» συµµε-
τέχει  στο σχήµα σε µη κερδοσκοπική βάση,
µε πλαίσιο συµφωνίας τεχνολογι κής και
αναπτυξιακής υποστήρι ξης της Ενεργεια-
κής Κοι νότητας. Η ι δρυτι κή πράξη σύστασης
της «Ενεργειακής Κοι νότητας Φούρνων Κορ-
σεών» υπεγράφη στο πλαίσιο ει δι κής εκδή-
λωσης, που διοργάνωσε ο Όµιλος EEG, στην
83η ∆ΕΘ.

ΣΣττηη  ΜΜάάννδδρραα  ΑΑττττιικκήήςς  ξξεεκκιιννάά
ηη  ννέέαα  εεπποοχχήή  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς

∆ιεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για την πρώτη ελληνική 
ανεµογεννήτρια "EW16 Θέτις" που κατασκευάζεται στη Μάνδρα

ΑΑ  ΄́  ΕΕ  ..  ΛΛ  ..  ΜΜ  ..  ΕΕ  ..    ∆∆  ΥΥ  ΤΤ  ΙΙ  ΚΚ  ΗΗ  ΣΣ    ΑΑ  ΤΤ  ΤΤ  ΙΙ  ΚΚ  ΗΗ  ΣΣ  
((  ΕΕ  ΛΛ  ΕΕ  ΥΥ  ΣΣ  ΙΙ  ΝΝ  ΑΑ  ΣΣ  --  ΜΜ  ΕΕ  ΓΓ  ΑΑ  ΡΡ  ΙΙ  ∆∆  ΟΟ  ΣΣ  --  ΕΕ  ΙΙ  ∆∆  ΥΥ  ΛΛ  ΛΛ  ΙΙ  ΑΑ  ΣΣ  ))
EEmmaaiill::aa..eellmmee..ddyytt..aa&&kkiiss@@ggmmaaiill..ccoomm

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  
2211//99//1188  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ∆∆ΙΙ∆∆ΕΕ  ∆∆ΥΥΤΤ..ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Συναδέλφισσες/οι , είναι

επείγον να αντιταχθούµε στην
συρρίκνωση των σχολείων µας,
και στη συνεχή χειροτέρευση
των όρων ύπαρξης και λειτο-
υργίας τους, τόσο για τους µαθη-
τές όσο και για τους καθηγητές.
Αυτές τις µέρες, ολοκληρώθηκε –
µέσω του ηλεκτρονικού κόφτη
και µε την κυνική συµπαιγνία
όλης της εκπαιδευτικής ιερα-
ρχίας – ένα έγκληµα κατά της
τεχνικής εκπαίδευσης, όπου 5
<<ολιγοµελή>> τµήµατα (ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας, 2ο ΕΠΑΛ Ελευ-
σίνας) δεν εγκρίθηκαν, την στιγµή όπου τα 2 τελευταία χρόνια, στην διεύθυνσή µας
έχουν παύσει να λειτουργούν 4 δοµές τεχνικής εκπαίδευσης. Αξίζει να πούµε, αποκω-
δικοποιώντας την αποφασιστικότητα και τις συνεχείς τρικλοποδιές των κυβερνώντων,
ότι πολλά τµήµατα που διασώθηκαν, µάλλον οφείλεται, στην συνεχή και ασφυκτική
πίεση, που ασκήθηκε από το συνδικαλιστικό κίνηµα. Επίσης, έχουµε µια πρωτοφανή
αύξηση των τµηµάτων που είναι από 27 µαθητές και άνω!!! Ακόµη και σε τµήµατα
προσανατολισµού στα ΓΕΛ ή σε τοµείς στα ΕΠΑΛ. 

Ήδη, είναι γνωστό, ότι αυτά τα προβλήµατα υπάρχουν στο 1ο και 2ο ΓΕΛ Ελευ-
σίνας, στο ΕΠΑΛ Μεγάρων, στο 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας, ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, αλλά και
σε άλλα σχολεία. ∆ιεκδικούµε: Να λειτουργήσουν όλα τα ολιγοµελή, να διασπαστούν
άµεσα τα τµήµατα που ξεπερνούν τα προβλεπόµενα όρια (οι του Υπουργείου να
ανοίξουν το σύστηµα, αλλά και τα αυτιά τους, στους συναδέλφους και στους µαθητές
τους, και όχι στους <<ειδήµονες>> του ΟΟΣΑ). 

Στις ξένες γλώσσες να µην περιοριστούµε των τµηµάτων, που στερεί το δικαίωµα
στους µαθητές να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυµούν.

Για την διεκδίκηση των παραπάνω, το ∆.Σ της ΕΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους, τους
µαθητές και τους γονείς τους, σε παράσταση-διαµαρτυρία στον διευθυντή εκπαίδευ-
σης. 

Η παράσταση θα υλοποιηθεί την Παρασκευή, 21/9 και ώρα 13.00µ.µ. Για την όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή, προκηρύσσουµε 2ωρη διευκολυντική στάση 12-2µ.µ.
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ΕΛΕΥΣΙΝΑΕΛΕΥΣΙΝΑ
Εβδοµάδα Πολιτιστικών και 

Αθλητικών εκδηλώσεων µε θέµα:
«Αποχαιρετισµός της Αλισάχνης»

Το Τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, διορ-
γανώνει για το τέλος του καλοκαιριού 2018, εβδο-

µάδα Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων µε θέµα:
«Αποχαιρετισµός της Αλισάχνης»
Θα παρουσιασθούν θεατρικές παραστάσεις, µουσική

συναυλία και θα θυµηθούµε και θα τιµήσουµε ανθρώπο-
υς, που έγραψαν ιστορία στον Ελευσινιακό Αθλητισµό.

Ελάτε να αποχαιρετίσουµε µε χαρά και σεβασµό, το
φετινό Καλοκαίρι 2018.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

Έν α ξεχ ωριστό γεγον ός επιστήµης και τεχ ν ο-
λογίας, “η Βραδιά του Ερευν ητή” διορ-
γαν ών εται για πρώτη φορά στην  Ελευσίν α

την  Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρες 18:00-22:00
στο Παλιό Αν αψυκτήριο Ο.Λ.Ε., στην  παραλία της
Ελευσίν ας. Οι δράσεις αφορούν  πρωτότυπα δρώµε-
ν α και πειράµατα που αν οίγουν  την  πόρτα της έρευ-
ν ας στο ευρύ κοιν ό, απευθύν ον ται σε όλες τις ηλι-
κιακές οµάδες, παιδιά, γον είς και εκπαιδευτικούς και
έχ ουν  ελεύθερη συµµετοχ ή. Η βραδιά πραγµατοποι-
είται από την  Ελευσίν α 2021, Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης µε τη συν εργασία του ΕΚ «Αθην ά»,
του Ελλην ικού Κέν τρου Θαλασσίων  Ερευν ών , του
Κέν τρου Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης Ελευσίν ας
και του Βιοτεχ ν ικού Βιοµηχ αν ικού Εκπαιδευτικού
Μουσείου. 

Η «Βραδιά του Ερευν ητή» γιορτάζεται σε 300 και
πλέον  ευρωπαϊκές πόλεις µε µεγάλη συµµετοχ ή της
ερευν ητικής/ακαδηµαϊκής κοιν ότητας. Αποτελεί µια
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
στοχ εύει ν α αν αδείξει τον  ρόλο του ερευν ητή καθώς
και το επιστηµον ικό και κοιν ων ικό του έργο µε έµφ-
αση στην  αν θρώπιν η πλευρά του.

Μια µεγάλη γιορτή για την  Επιστήµη και την  Έρευ-
ν α. Μη χ άσετε την  ευκαιρία ν α γν ωρίσετε τη µαγεία
της έρευν ας!

ΣΣΥΥΝΝΑΑΥΥΛΛΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  ««««ΚΚΚΚΙΙΙΙΤΤΤΤΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑ
ΠΠΠΠΟΟΟΟ∆∆∆∆ΗΗΗΗΛΛΛΛΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑ»»»» ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΑΑΙΙ∆∆ΑΑΡΡΙΙ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ∆άσους Χαϊδαρίου
και ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσκαλούν 
στη συναυλία µε τα  Κίτρινα Ποδήλατα 

το Σάββατο 29/9/2018 στις 8 µµ. 
Στο ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

(πάρκο Ιστορικής Μνήµης)

Παλιό Αναψυκτήριο Ο.Λ.Ε. Παραλία Ελευσίνας 
25 Σεπτεµβρίου 2018, 18:00 – 22:00 

“Η Βραδιά του Ερευνητή” διοργανώνεται
για πρώτη φορά στην Ελευσίνα 
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Νέες χρηµατοδοτήσεις σε δήµους της χώρας ύψους 11.653.229,30 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλή-
σεων του Προγράµµατος «Φιλό∆ηµος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την
αναβάθµιση παιδικών χαρών και την προµήθεια µηχανηµάτων έργου, ενεργοποιούνται µε απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για την Προµήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της
χώρας, και συγκεκριµένα για τον ∆ήµο Ασπροπύργου η Πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραµµα
«Φιλό∆ηµος ΙΙ» έχει ως εξής:

∆ήµος                    Νοµός Π∆Ε – ΥΠΕΣ          Ίδιοι πόροι Σύνολο
Ασπροπύργου Αττικής 207.000,00 € 0,00 € 207.000,00 €

Οι δικαιούχοι δήµοι για τη χρηµατοδότηση των ως πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους
του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήµων.

Συνελήφθη 43χρονος
έβαζε «στόχο» τα ΟΠΑΠ
play στη ∆υτική Αττική

Συνελήφθη προχθές από αστυνοµικούς της
Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Εγκληµάτων Κατά
Ζωής και Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης Ασφ-

άλειας Αττικής, ένας 43χρονος ηµεδαπός για
ληστείες σε καταστήµατα ψυχαγωγικών παιγνίων.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω εντοπίστηκε νυχτερινές
ώρες από αστυνοµικούς της Άµεσης ∆ράσης
(Οµάδα ∆Ι.ΑΣ) στην περιοχή του Αιγάλεω, να
κινείται ύποπτα έξωθεν καταστήµατος µε ψυχαγω-
γικά παίγνια, φέροντας καπέλο και γυαλιά ηλίου
ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχεθήκαν
περίστροφο τύπου ρέπλικα και ζευγάρι γάντια.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του
Τµήµατος Εγκληµάτων κατά Ιδιοκτησίας της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ο δράστης, από τον
περασµένο Ιούλιο, προσέγγιζε καταστήµατα ψυχα-
γωγικών παιγνίων κυρίως στη ∆υτική Αττική και στη
συνέχεια, έχοντας καλυµµένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου του καθώς και µε την απειλή όπλου,
ακινητοποιούσε πελάτες και υπαλλήλους και αφαιρ-
ούσε χρηµατικά ποσά.

Από την έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν είδη ρουχισµού, κινητά τηλέφωνα
και δύο (2) ζευγάρια γάντια ενώ κατασχέθηκε και
ένα (1) αυτοκίνητο ως µέσο διάπραξης των
ληστειών.

Μέχρι στιγµής, έχουν εξιχνιασθεί έξι (6) περι-
πτώσεις ληστειών σε διάφορες περιοχές της Αττικής
(Αιγάλεω, Περιστέρι, Κορυδαλλό και Άγιο ∆ηµήτριο)
ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τον παρέπεµψε
στον Ανακριτή.

Ασπρόπυργος: 207.000 ευρώ για αναβάθµιση 
των παιδικών χαρών, µέσω «Φιλόδηµου ΙΙ»

Την ΑΡΩΓΗ επισκέφθηκε ο Πρέσβης των 
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων στην Ελλάδα
∆ιαβεβαίωσε τη ∆ιοίκηση του Κέντρου ότι µέσα από τον θεσµικό του ρόλο θα

 προσπαθήσει να αναζητήσει τρόπους και µέσα ώστε να υποστηρίξει το έργο τους 

ΤΤο Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών
ΑΡΩΓΗ επισκέφθηκε το

πρωί της Τετάρτης 19 Σεπτεµβρίου
2018 η αυτού Εξοχότης Πρέσβης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων στην
Ελλάδα κ. Μοχάµεντ Μιρ Αλράισι. 

Ο κ. Πρέσβης συνοδευόµενος από
την τρίτη Γραµµατέα της Πρεσβείας των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων στην
Ελλάδα κα Αµένα Αλ Σοχουκ, ξενα-
γήθηκε στους χώρους φιλοξενίας και
δηµιουργικής απασχόλησης των παι-
διών της ΑΡΩΓΗΣ, από την Πρόεδρο
του Φιλανθρωπικού Σωµατείου
Αρωγή και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΑΡΩΓΗΣ κα Βίκυ
Έλλιοτ και τον Πρόεδρο της ΑΡΩΓΗΣ

κ. Νίκο Γκασούκα και ενηµερώθηκε για
τις υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα που υλοποιεί το Κέντρο Ατό-
µων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχα-
ρνών ΑΡΩΓΗ. 

Στη συνέχεια ο Πρέσβης των Ηνωµέ-
νων Αραβικών Εµιράτων στην Ελλάδα
πρόσφερε δώρα στα παιδιά της
ΑΡΩΓΗΣ, δεχόµενος τις ευχαριστίες
των παιδιών. 

Παράλληλα ο κ. Μοχάµεντ Μιρ Αλράι-
σι  διαβεβαίωσε τη ∆ιοίκηση της
ΑΡΩΓΗΣ ότι από τον θεσµικό του ρόλο
θα προσπαθήσει να αναζητήσει τρόπο-
υς και µέσα ώστε να υποστηρίξει το
έργο της ΑΡΩΓΗΣ και τις σηµαντικές
υπηρεσίες που προσφέρει στα παιδιά. 

Ένοπλη ληστεία σε πασίγνωστη 
πτηνοτροφική επιχείρηση 

Λ
ηστεία σηµειώθηκε τις πρώτες πρωινές
ώρες της Πέµπτης, στην επιχείρηση µε
κοτόπουλα "Μιµίκος", σύµφωνα µε το

evia365.gr.
Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τις πρώτες πληρ-

οφορίες του ρεπορτάζ, περίπου στη 01:00 π.µ
στην επιχείρηση εισέβαλαν ένοπλοι ληστές.

Η επιχείρηση, βρίσκεται στον κεντρικό δρόµο
που οδηγεί στη Στενή ανάµεσα σε Βατώντα και
Καθενούς.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρι-
σης, καθώς οι αστυνοµικοί βρίσκονται αυτή την
ώρα στο χώρο, παίρνοντας καταθέσεις και
ελέγχοντας για τυχόν στοιχεία.

Ακόµη δεν έχει γίνει γνωστή η λεία των ληστών.
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Σ
την αντεπίθεση περνά ο δήµαρχος Περι-
στερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, αναφορι-
κά µε την υπόθεση της παραποµπή του σε

δίκη για παράβαση του νόµου περί πόθεν έσχες,
και σε µια άκρως επιθετική ανακοίνωση του,
κάνει λόγω για «γνωστούς και άγνωστους κύκλο-
υς» στέλνοντας µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση
και δηλώνοντας ότι δεν έχει φοβηθεί τίποτα,
σηµειώνει:«Εν αρχήI προεκλογικών εξαγγε-
λιών και ανακοινώσεων, οι γνωστοί-άγνωστοι
«κύκλοι» αποφάσισαν να στοχοποιήσουν εµένα.

Επειδή οι αιρετοί οφείλουµε «τα εν οίκωI εν
∆ήµω», θα παραθέσω µόνο ορισµένα από τα
στοιχεία που παρέλειψαν να «αναπαράγουν»:

1. Ο ορκωτός ελεγκτής που όρισε η ίδια η
Βουλή και διενήργησε τον έλεγχο, αποφαίνεται
ρητά:«Θα πρέπει όµως να τονίσουµε, ότι στο
χρονικό αυτό διάστηµα (2007-2015), δεν επήλθε

αύξηση της περιουσίας του κ. Παχατουρίδη, η
οποία να µη δύναται να αιτιολογηθεί συνολικά,
από τα δηλούµενα εισοδήµατά του και το προϊόν

του ληφθέντος από τη Eurobank Εργασίας
δανείου».

2. Ο Αντεπίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, που επελήφθη του θέµατος, αποφ-
αίνεται ότι: «δεν προκύπτουν τα απαιτούµενα
στοιχεία, για να ασκηθεί αίτηση καταλογισµού από
τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας».

3. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών, που έκανε
απαλλακτική πρόταση προς το Συµβούλιο, διαπι-
στώνει ότι: «Εκ των αντιγράφων των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος από το έτος 2002, πριν
αναλάβει ∆ήµαρχος, µέχρι και το έτος 2017, υπε-
ρκαλύπτει το σύνολο των ανευρεθέντων ποσών,
καθώς και των εταιρικών µεριδίων».

4. Η ίδια η Τράπεζα αναφέρει: «η εκταµίευση
του δανείου ήταν σύµφωνη µε τους κανόνες
ορθής τραπεζικής πρακτικής, που διέπουν την
χορήγηση των δανείων».

∆εν έχω να φοβηθώ τίποτα ...
Στην αντεπίθεση περνά ο δήµαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, για το πόθεν έσχες του 

Σ
τη φάση ανάπλασης και
διαµόρφωσης έχει περά-
σει ο χώρος του  πρώην

Σιδηροδροµικό Σταθµό του
ΟΣΕ στην καρδιά των Μεγάρων
που µετά το πέρας των εργα-
σιών θα αποτελεί ένα θεµατικό
πάρκο αναψυχής και  ψυχα-
γωγίας όλων των πολιτών .

Η διαµόρφωση του χώρου και
η βαφή της Μηχανής του τραίνου
γίνεται σε εφαρµογή µελέτης
που έχει συνταχθεί από ειδικό
καταξιωµένο επιστήµονα την
Αρχιτέκτονα Ροδόπη κι  όχι
τυχαία και  πρόχειρα και  οι
κρίσεις γιατί βάφτηκε µε χρώµα-
τα η ατµοµηχανή και δεν παρέµεινε µαύρη όπως
ο κλασσικός “µουτζούρης” είναι  τουλάχιστον
ατυχείς και πρόχειρες και αδικούν την αναβάθµι-
ση του συγκεκριµένου χώρου.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης
δήλωσε ότι :« Ο χώρος αυτός µελετήθηκε και
αξιοποιείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
συµπολίτισσας Αρχιτέκτονος Ροδόπης Τσουµπα-
νά,η οποία είναι ειδικός  σε θέµατα ανάδειξης και
αξιοποίησης χώρων όπως ο συγκεκριµένος
χώρος του πρώην Σιδηροδροµικού Σταθµού του
ΟΣΕ.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και να
συγχαρώ την νέα καταξιωµένη επιστήµονα για την
εξαιρετική δουλειά της, που αναβαθµίζει το περι-
βάλλον και προσδίδει µία όµορφη εικόνα στην
καρδιά των Μεγάρων.

Η διοίκησή µας αλλά κι εγώ προσωπικά εµπι-

στευόµαστε τους νέους επιστήµονες και τους
δίνουµε ευκαιρίες να απλώσουν τα φτερά τους, να
παρουσιάσουν νέες ιδέες και καινοτόµες προτά-
σεις και λύσεις.

Είµαι σίγουρος ότι σύντοµα όλοι θα λένε τα
καλύτερα γι αυτό το έργο κι ας µην το ξεχνάµε ότι
µέχρι χθές ο χώρος αυτός ήταν ξεχασµένος, υπο-
βαθµισµένος, απαξιωµένος, περιφρονηµένος και
µία ατέλειωτη χωµατερή από µπάζα και σκου-
πίδια.

Ας ενθαρρύνουµε λοιπόν τους νέους µας, που
έχουν κέφι και όρεξη να δουλέψουν και να προ-
σφέρουν στο ∆ήµο µας και να µην κατακρίνουµε
την επιστηµονική τους εργασία που στο µέλλον
είµαι σίγουρος ότι θα δικαιωθεί. Υποµονή µέχρι
να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί
ο χώρος πλήρης και λειτουργικός προς χρήση
στους δηµότες.»

ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΘΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ξεκάθαρο µήνυµα ∆ΝΤ για τις
συντάξεις: Έχετε συµφωνήσει
 σε περικοπές από το 2017

Υπέρ της περικοπής των συντάξεων το
2019, όπως έχει ήδη νοµοθετηθεί, τάσ-
σεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,

στέλνοντας ξεκάθαρο µήνυµα και απορρίπτοντας
κάθε σκέψη της κυβέρνησης που τον τελευταίο
καιρό µιλά για αχρείαστο δηµοσιονοµικό µέτρο.

Ο εκπρόσωπος του Ταµείου, Τζέρι Ράις,
δήλωσε πως η εφαρµογή των συµφωνηθέντων
θα βελτιώσει τις µακροπρόθεσµες προοπτικές
της Ελλάδας και ταυτόχρονα θα στείλει σινιάλο
στους επενδυτές πως η Αθήνα τηρεί  τις
δεσµεύσεις της και παραµένει πιστή στις µετα-
ρρυθµίσεις.

«Υπενθυµίζω ότι αυτά τα µέτρα έχουν συµφ-
ωνηθεί από το 2017.

∆εν είναι νέα µέτρα. Η άποψη µας είναι ότι
αυτά (οι περικοπές των συντάξεων), δεν θα
βελτιώσουν µόνο τις µακροπρόθεσµες προο-
πτικές της ελληνικής οικονοµίας αλλά θα δοθεί
και καθαρό σήµα στις αγορές ότι η κυβέρνηση
µένει εντός τροχιάς, όσον αφορά στις µεταρρ-
υθµίσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.
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Τη βούληση του Οµίλου ΕΛΠΕ ν α
συν εχ ίσει ν α στηρίζει µε τρόπο
ουσιαστικό και χ ρήσιµο τις

προσπάθειες των  Ελλήν ων  Παραολ-
υµπιον ικών  προκειµέν ου ν α αφο-
σιωθούν  στους στόχ ους τους και ν α
πραγµατοποιήσουν  τα όν ειρά τους,
εξέφρασε ο Πρόεδρος και ∆ιευθύν ων
Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός,
ο οποίος υποδέχ τηκε στα κεν τρικά
γραφεία του Οµίλου τους Παραολ-
υµπιον ίκες και Παγκόσµιους Πρωταθλ-
ητές, Γρηγόρη Πολυχ ρον ίδη και  Γεώρ-
γιο Σφαλτό.

Ο κ. Τσοτσορός συν εχ άρη τους
δύο Έλλην ες υπεραθλητές για το µεγα-
λείο ψυχ ής, τα τεράστια ψυχ ικά αποθ-
έµατα και την  απίστευτη δύν αµη θέλ-
ησης που διαθέτουν , στοιχ εία που
τους καθιστούν  ως φωτειν ά παρα-
δείγµατα για ολόκληρη την  κοιν ων ία,
αλλά και τους επιτρέπουν  ν α πρωτα-
γων ιστούν  στους αγων ιστικούς χ ώρο-
υς, διεθν ώς.

Πριν  από µόλις έν αν  µήν α, ο Γρη-
γόρης Πολυχ ρον ίδης κατέκτησε το
Χρυσό µετάλλιο στο άθληµα του Μπό-
τσια, στο ατοµικό BC3, κατά τη διάρ-
κεια του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος
που διεξήχ θη στο Λίβερπουλ της
Αγγλίας, εν ώ και ο Γεώργιος Σφαλτός
κατετάγη 2ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θληµα κολύµβησης στο ∆ουβλίν ο, στα
50 µ. ελεύθερο S6.

Σήµερα, ο Χρυσός Παραολ-
υµπιον ίκης Γρηγόρης Πολυχ ρον ίδης
βρίσκεται στην  1η θέση της Παγκό-
σµιας Κατάταξης, αν άµεσα σε 146 αθλ-
ητές της κατηγορίας του, θέση την
οποία είχ ε επίσης κατακτήσει τα έτη
2007, 2008,2009, 2011, 2012 και
2013. Έχ ει κερδίσει Χρυσό µετάλλιο
στους Παραολυµπιακούς Αγών ες
«Λον δίν ο 2012», δύο ασηµέν ια στους
Παραολυµπιακούς Αγών ες «Ρίο 2016»
και «Πεκίν ο 2008», Χάλκιν ο µετάλλιο
στους Παραολυµπιακούς του «Ρίο
2016», καθώς και άλλα 25 διεθν ή
µετάλλια.

Αν τιστοίχ ως, ο Γεώργιος Σφαλτός 

είν αι κάτοχ ος Παν ελλήν ιων  Ρεκόρ
στα 50, 100 και 400 µέτρα ελεύθερο
στην  κατηγορία S6 και στα 100 µέτρα
πρόσθιο στην  κατηγορία SB5. Εκτός
από την  πρόσφατη 2η θέση στο Ευρ-
ωπαϊκό Πρωτάθληµα ∆ουβλίν ου έχ ει
κατακτήσει - µεταξύ πολλών  άλλων
διακρίσεων - το Χάλκιν ο µετάλλιο στα
100 µέτρα ελεύθερο S6 στο Ευρωπαϊ-
κό Πρωτάθληµα του 2014 στο Αϊν τχ ό-
βεν  της Ολλαν δίας, αλλά και την  5η
θέση στο 4 X 50 µ. mixed ελεύθερο,
καθώς και την  6η θέση  στα 100 µ.
πρόσθιο Sm 5, στους Παραολυµπια-
κούς Αγών ες του Ρίο Ντε Τζαν έιρο.

Φιλοδοξία και των  δύο σπουδαίων
αθλητών  µας, είν αι η συµµετοχ ή τους
και η κατάκτηση µεταλλίων  στους Παρ-
αολυµπιακούς Αγών ες του Τόκυο το
2020, αλλά και στις υπόλοιπες διορ-
γαν ώσεις που θα προηγηθούν .

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
στέκεται διαχ ρον ικά αρωγός των  προ-
σπαθειών  που καταβάλλουν  οι άν θρω-
ποι µε ειδικές ικαν ότητες και δεξιότ-
ητες, προκειµέν ου ν α αν ταπεξέλθουν
στην  καθηµεριν ότητά τους, ν α
εν ταχ θούν  στην  κοιν ων ία αλλά και ν α
κυν ηγήσουν  τα όν ειρα και τις φιλο-
δοξίες τους.

Εν δεικτικά, από το 2011 έως σήµε-
ρα: 

Στήριξε Αθλητές, όπως: Γρηγόρης 

Πολυχ ρον ίδης (BOCIA), ∆ηµήτρης
Μπακοχ ρήστος (Άρση Βαρών ), Ευάγ-
γελος Κακοσαίος (Σκοποβολή),
Ζησίδης ∆ηµήτρης (Σφαιροβόλος),
Παύλος Μάµαλος (Άρση Βαρών ), Γεώρ-
γιος Σφαλτός (Κολύµβηση).

Παρείχε οικονοµική ενίσχυση
στο πλαίσιο λειτουργίας των  σωµα-
τείων  όµορων  ∆ήµων , αν άµεσά τους:
ΑΕΤΟΙ Θεσσαλον ίκης Σύλλογος
ΑΜΕΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ
ΑΜΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Αθλητικός Σύλλογος
Ατόµων  µε Αν απηρία
"ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ", ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καλαθοσφ-
αίριση µε αµαξίδιο), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ –ΠΑΣΚΑ.

Επιχορήγησε την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΦΩΝ, στο πλαίσιο συµµετοχ ής
τους στη διοργάν ωση 23οι Θεριν οί
Ολυµπιακοί Αγών ες Κωφών  2017.

Ενίσχυσε µε δωρεά σχ ολικού
εξοπλισµού και εκπαιδευτικού υλικού
τα Ειδικά Σχ ολεία (∆ηµοτικό, Γυµν ά-
σιο, ΕΠΑΛ) Ελευσίν ας, Κορδελιού
–Ευόσµου.

Στήριξε ΜΚΟ & Συλλόγους, µεταξύ
των  οποίων : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Εργαστήρι 

Ειδικής Αγωγής, Σύλλογος Γον έων
και Κηδεµόν ων  Παιδιών  µε Σύν δροµο
DOWN", ΕΛΕΠΑΠ-Ελλην ική Εταιρεία
Προστασίας και Αποκαταστάσεων
Αν απήρων  Παίδων , Έν ωση "ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι", Ι .Π.Α.Π. "Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ", ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΕΥΡΥΝΟΜΗ,
Σύλλογος Γον έων  & Κηδεµόν ων  &
Φίλων  Αν άπηρων  Παιδιών  & Νέων ,
ΠΕΚ/ΑµεΑ- Πειραϊκή Έν ωση Γον έων ,
Κηδεµόν ων  & Φίλων  ΑµεΑ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ
ΑΛΚΥ ΟΝΗ, Σύλλογος Γον έων  &
Κηδεµόν ων  ΑµεΑ "Το εργαστήρι",
Σύλλογος Προστασίας & Αρωγής Παι-
διών  µε Εγκεφαλικές Κακώσεις & ΑµεΑ.

Υλοποιεί εδώ και 4 χρόνια στα
ειδικά σχ ολεία Ελευσίν ας και Θεσσα-
λον ίκης, σε συν εργασία µε την  ΜΚΟ
ΕΛΙΞ, το πρόγραµµα καλοκαιριν ής
απασχ όλησης «Αυτό το καλοκαίρι
είν αι δικό µας».

Παράλληλα, υποστηρίζει την
Παν ελλήν ια Έν ωση Τυφλών , τον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ,
τον  Σύλλογος ΑµΕΑ ∆υτικής Αττικής,
τον  Σύλλογος Τυφλών  Β.Ε. "Λου-
δοβίκος Μπράϊγ", τον  Φάρος Τυφλών
Ελλάδος και το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ
ΑµΕΑ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ
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∆έντρο Ζωής - Εθελοντές Αιµοδότες 
Γίνε και εσύ Εθελοντής...Ακολούθησε το µονοπάτι της καρδιάς σου...!

48

ΕΣΠΑ: Ανάρτηση αποτελεσµάτων
για «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλ-
ησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας»

Ανακοι νώθηκε ο ορι στι κός κατάλογος
επι χει ρηµατι κών σχεδί ων µε τη βαθµολογι κή
τους κατάταξη στη ∆ράση «Ενί σχυση της Αυτο-
απασχόλησης Πτυχι ούχων Τρι τοβάθµι ας
Εκπαί δευσης» (A' κύκλος).

Σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργεί ου
Οι κονοµί ας, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονι κή
σελί δα γι α το ΕΣΠΑ, ο ορι στι κός κατάλογος
επι χει ρηµατι κών σχεδί ων της δράσης περι -
λαµβάνει :

- Την τελι κή βαθµολογι κή κατάταξη των
16.193 υποβληθει σών αι τήσεων χρηµατοδότ-
ησης µετά την ολοκλήρωση της δι αδι κασί ας
αξι ολόγησης και  βαθµολόγησής τους, ανά
οµάδα περι φερει ών.

- Την κατάρτι ση Ορι στι κού Πί νακα µε 2.738
επι χορηγούµενα/ενταγµένα επενδυτι κά σχέ-
δι α της ∆ράσης συνολι κού επι χορηγούµενου
προϋπολογι σµού (δηµόσι α δαπάνη)

68.171.560,14 ευρώ, κατά φθί νουσα βαθµολο-
γι κή σει ρά, µε βάση τη συνολι κή προς δι άθε-
ση συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσι α δαπάνη ανά
οµάδα περι φερει ών, όπως αυτά αναλυτι κά
περι λαµβάνονται  στι ς αποφάσει ς ένταξης
που έχουν εκδοθεί  στο πλαί σι ο της πρόσ-
κλησης.

- Την απόρρι ψη, ως µη επι λέξι µων/απορρ-
ι φθέντων, 13.455 επενδυτι κών σχεδί ων, µε
συνολι κό αι τούµενο προϋπολογι σµό
323.238.164,39 ευρώ µε το σχετι κό/ους
λόγω/ους απόρρι ψης, ανά οµάδα περι φερ-
ει ών.

Η απόφαση αφορά σε ορι στι κή απόφαση
απόρρι ψης των επενδυτι κών σχεδί ων στη
δράση. Οι  υποψήφι οι  των επενδυτι κών
σχεδί ων, των οποί ων οι  αι τήσει ς χρηµατοδότ-
ησης απορρί πτονται  µε την παρούσα, έχουν
άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονι κής υποβολής
ένστασης κατά αυτής, µέσω του Πληροφορι α-
κού Συστήµατος Κρατι κών Ενι σχύσεων, εντός
αποκλει στι κής προθεσµί ας 20 ηµερολο-
γι ακών ηµερών, από την εποµένη της έκδοσής
της.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Όπως και εταιρείες που σκο-
πεύουν να µισθώσουν χώρους
στο Θριάσιο για να διακινούν τα
προϊόντα τους στη Νότια
Ευρώπη, τα Βαλκάνια και σε
χώρες της Μεσογείου ενδιαφέρ-
ονται για µίαIθέση στο εµπορε-
υµατικό κέντρο που βρίσκεται
στα σκαριά. Μάλιστα, πολυεθνι-
κοί όµιλοι αναµένεται να δώσουν
το «παρών” για πρώτη φορά στη
χώρα µας, καθώς το logistics
center σε συνδυασµό µε την
ολοκλήρωση της ηλεκτρ-
οκίνησης στο σιδηρόδροµο
αλλάζει το χάρτη στις εγχώριες
εµπορευµατικές και επιβατικές
µεταφορές.

Εξάλλου, το περασµένο καλο-
καίρι , η κοινοπραξία Goldair
Cargo-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ προχώρησε
σε συµφωνία µε την Foodlink για
την µίσθωση χώρων 50.000 τ.µ.
στο Θριάσιο.

Οι επενδύσεις που θα υλοποι-
ηθούν στο Θριάσιο τοποθε-
τούνται  σε 180 εκατ. ευρώ,
χωρίς να ληφθούν υπόψη αυτές
που θα πραγµατοποιήσουν οι
εταιρείες που θα υλοποιήσουν
δικούς τους χώρους.

Η κοινοπραξία Goldair Cargo-
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που, ύστερα από
διεθνή διαγωνισµό επελέγη για
την κατασκευή και εκµετάλλευση,
για 50 χρόνια, του εµπορευµατι

κού 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 υλοποιηθούν τα
εναποµείναντα 120.000 τ.µ.
χώρων και σε βάθος δεκαετίας,
το κονσόρτσιουµ θα ολοκ-
ληρώσει στο Θριάσιο την κατασ-
κευή 240.000 τ.µ. στεγασµένων
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 στρέµµα-
τα.

Στ. Θεοδωράκης για πόρισµα 
Παρασκευόπουλου: 
«Πλάκα µε κάνεις;»

Με ειρωνικό τρόπο
σχολίασε ο Σταύρος
Θεοδωράκης το πόρι-
σµα Παρασκευόπουλου
για την αντιµετώπιση
των φαινοµένων βίας
στα Πανεπιστήµια. Σε
ανάρτησή του στο face-
book έβαλε τίτλο:
«Πλάκα µε κάνεις»; και
συνέχισε:

-Να φύγουν τα ΑΤΜ
απ’ τα Πανεπιστήµια,
για να µην τα σπάνε.

-Να µην πολεµάµε την
παραβατικότητα γιατί έτσι υποθάλπουµε καταστάσεις
ανοµίας (sic).

-Να δίνουµε υποκατάστατα ναρκωτικών για να µην γίνε-
ται διακίνηση.

-Να δηµιουργηθεί Μόνιµη Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης
για αυτούς που κάνουν καταλήψεις µε φθορές ή µη.

-Να µην δέρνουν καθηγητές γιατί δεν είναι άρχουσα
τάξη.

-Να φωτίσουµε τους χώρους µε λάµπες που δεν σπάνε.
-Να δηµιουργηθούν χώροι νυχτερινής αναψυχής µε

ευθύνη των σχολών, εκ περιτροπής.
Ναι! Είναι το πόρισµα της επιτροπής Παρασκευόπουλου

για την αντιµετώπιση φαινοµένων βίας στα Πανεπιστήµια!

Περιµένατε τίποτε καλύτερο;
Εγώ όχι. Γι’ αυτό, όταν ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο είχα

πει στον υπουργό Παιδείας «πλάκα µε κάνεις;».
Ο άνθρωπος που έκανε ολέθριες επιλογές στο σωφρο-

νιστικό σύστηµα, που έβαλε µαζί τους φτωχοδιάβολους των
φυλακών µε τους κατά συρροή εγκληµατίες και άνοιξε τα
κελιά µόνο γι’ αυτούς που έχουν τους καλούς δικηγόρους, ο
άνθρωπος αυτός θα µας πει τι να κάνουµε για να λύσουµε
το πρόβληµα της παραβατικότητας στα πανεπιστήµια!
Εκτός αν ο κ.Γαβρόγλου έχει χιούµορ που δεν το έχω υπο-
λογίσει».
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Ε
ν µέσω καλοκαιριού και  εν αγνοία των άµεσα
ενδιαφερόµενων τοπικών φορέων ή ιδιωτών, η
κυβέρνηση εκχώρησε µαζικά στο Υπερταµείο

ιδιωτικοποιήσεων χιλιάδες ακίνητα, εκτάσεις και δηµό-
σια κτίρια, µε σκοπό την οικονοµική αξιοποίησή τους. 

Η ύπαρξη του ΦΕΚ µε τους 10.000 κωδικούς:  Εκτός
από τα 70.000 κρατικά φιλέτα που είχε ως τώρα η Εται-
ρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου, η κυβέρν-
ηση της εκχώρησε, µετά από αίτηµα
του Υπερταµείου όπου ανήκει πλέον
η ΕΤΑ∆,  άλλα 10.119 ακίνητα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, συνολικού
εµβαδού γης 511.357.451 τ.µ. και
δοµηµένης επιφάνειας 22.601 τ.µ.

Ορισµένοι δήµαρχοι και περιφερει-
άρχες πάντως δηλώνουν ότι δεν
γνωρίζουν απολύτως τίποτα για τα
ακίνητα της αρµοδιότητάς τους
καθώς δεν έχουν ενηµερωθεί αλλά
ούτε και ερωτηθεί από κανέναν µέχρι
σήµερα.

Όπως ανέφερε το economico.gr ,
αποκωδικοποιώντας τη λίστα των
ακινήτων που εκχωρούνται στο Υπε-
ρταµείο, προκύπτει ότι τα 10.119
βρίσκονται διασκορπισµένα σε 48
νοµούς της χώρας.

Μόνον τα 6.000 αφορούν σε
δήµους της Αττικής και της Θεσσα-
λονίκης. Καθώς πρόκειται για πυκνά
δοµηµένες περιοχές όµως, πρόκειται
για ακίνητα της διπλανής πόρτας ή
κτίρια και εκτάσεις σε γειτονιές που
πιθανότατα να αξιοποιούνται ήδη
από φορείς ή ιδιώτες.

Στο 1/3 των νοµών, πάντως,
αλλάζουν χέρια πάνω από 100
ακίνητα, ενώ σε κάποιους άλλους είναι ελάχιστα.

Ανάµεσα στους νοµούς που γλιτώνουν  από τη µαζι-
κή «αξιοποίηση» ακινήτων, περιλαµβάνεται και η Πρέ-
βεζα, εκλογική περιφέρεια του κ. Τσακαλώτου, µε
µόλις 15 ακίνητα.

Όλα αυτά γίνονται µετά την επέκταση της δανειακής
σύµβασης µε τους Ευρωπαίους πιστωτές, την οποία
ψήφισε τον Ιούνιο φέτος η Βουλή µαζί µε τα προαπαι-
τούµενα (άρθρο 109 στο νοµοσχέδιο) και ορίζει ότι το
Υπερταµείο «δεσµεύεται στον ESM ότι κάθε φορά που
το δικαιούχο κράτος-µέλος δεν καταβάλλει ποσό
οφειλόµενο βάσει ή µε βάση τη Σύµβαση, η Ελληνική
Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας µετά από αίτηµα
θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν
να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά
καταβλητέα ποσά δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 25 δισ.
ευρώ».

Τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω; Ότι απλά τα ακίνητα
αποτελούν περιουσία του Υπερταµείου για να εξασφα-
λιστεί η αποπληρωµή των δανείων για τα υπόλοιπα 99
χρόνια, µετά και τη λήξη του τρίτου µνηµονίου.

Το σχέδιο εκχώρησης των ακινήτων στο Υπερταµείο
έχει περάσει 4 φάσεις:

Το καλοκαίρι του 2015 (τρίτο µνηµόνιο) προβλέφθη-
κε η δηµιουργία του Υπερταµείου ιδιωτικοποιήσεων.

Τον Μάιο του 2016 συστήθηκε το Υπερταµείο
(ΕΕΣΥΠ) που απορρόφησε ΕΤΑ∆ και ΤΑΙΠΕ∆, τα οποία
προϋπήρχαν.

Τον Μάιο του 2017 ορίστηκε επιτροπή για να επιλέ-
ξει και άλλα κρατικά ακίνητα, προκειµένου να τα

εκχωρήσει το ∆ηµόσιο στο
Υπερταµείο, πέραν όσων
κατείχε ήδη η ΕΤΑ∆.

Τον Ιούνιο του 2018
εγκρίθηκε η λίστα µε τα πρώτα
10.119 ακίνητα που ετοίµασε η
επιτροπή.

Τώρα το  υπουργείο Οικονο-
µικών επιχειρεί να συγκρατήσει
τις αντιδράσεις των τοπικών
κοινωνιών που προκλήθηκαν
σε ολόκληρη την Ελλάδα µετά
από τις αναφορές και δηµο-
σιεύµατα περί  ότι εκχώρησης
ακινήτων στο Υπερταµείο Απο-

κρατικοποιήσεων, µε ανακοίνωση που εξέδωσε το
βράδυ της Τετάρτης, διευκρινίζει τα εξής :

‘’Με αφορµή δηµοσιεύµατα τα οποία αναφερόµενα
στην υπουργική απόφαση  [ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018]-
συνάγουν µε τρόπο αυθαίρετο ότι εκχωρούνται «εν
κρυπτώ» «δηµόσιοι χώροι, κτήρια, πλατείες, αλσύλλια,
περιουσίες ιδιωτών κλπ.» στην Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) επισηµαίνονται
τα εξής:

• Η υπουργική απόφαση για την µεταφορά των ακι-
νήτων ήταν ένα από τα 88 προαπαιτούµενα της 4ης
αξιολόγησης. Συγκεκριµένα στο 75ο προαπαιτούµενο
αναφέρει την υποχρέωση µεταφοράς επιπλέον ακινή-
των στην ΕΤΑ∆ για την επιτυχή ολοκλήρωση της
αξιολόγησης και του προγράµµατος.

• Αναφορικά µε την διαδικασία (όπως αναφέρει και η
έκθεση συµµόρφωσης) η µεταφορά των ακινήτων
γίνεται κατόπιν εισήγησης από την ΕΕΣΥΠ. Για το
σκοπό αυτό η ΕΕΣΥΠ ανέλυσε τα στοιχεία ακινήτων
του δηµοσίου από τις διαθέσιµες βάσεις (συµπεριλαµ-
βανοµένου και του Κτηµατολογίου), και υπέβαλε τη
σχετική εισήγηση στο Υπουργείο Οικονοµικών, βάσει
της οποίας εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση.

• Επισηµαίνεται ότι η υπουργική απόφαση δεν
σηµαίνει αυτοµάτως την µεταφορά των ακινήτων
αυτών από το δηµόσιο στην ΕΤΑ∆/ΕΕΣΥΠ. 

Θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι απαραίτητοι έλεγχοι
για να διασφαλιστεί ποιά από αυτά τα ακίνητα δεν είναι
δυνατόν να µεταβιβαστούν στην ΕΤΑ∆. 

Οι έλεγχοι αυτοί καθίστανται απαραίτητοι λόγω και
του ότι η πληροφορία που υπάρχει στις διαθέσιµες
βάσεις δεδοµένων είναι πολύ συχνά ελλιπής, καθώς οι
φορείς δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες επικαιροποι-
ήσεις και ενηµερώσεις µε τα πλήρη στοιχεία των ακι-
νήτων που έχουν στην κυριότητά τους.

• Θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ότι τόσο στο
νόµο 4389/2016 όσο και στην Υπουργική Απόφαση, τα
ακίνητα στα οποία γίνεται αναφορά είναι αυτά που
βρίσκονται στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
την στενή έννοια. ∆εν συµπεριλαµβάνονται δηλαδή
ακίνητα τα οποία τελούν νοµίµως στην κυριότητα των
ΟΤΑ, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆, των ασφαλιστικών
ταµείων, των ∆ΕΚΟ κλπ. Προφανές δε είναι ότι δεν
είναι δυνατόν να µεταβιβαστεί περιουσία ιδιωτών.

• Τέλος, αναφορικά µε
τις κατηγορίες ακινήτων
που δεν είναι δυνατόν
να µεταβιβαστούν στην
ΕΤΑ∆/ΕΕΣΥΠ αυτές είναι
ξεκάθαρες τόσο στην
υπουργική απόφαση του
Ιουνίου όσο και στον
ιδρυτικό νόµο της
ΕΕΣΥΠ. 

Συγκεκριµένα, στην
υπουργική απόφαση
( Φ Ε Κ
2320/Β’/19.6.2018)

αναφέρονται ρητά οι προϋποθέσεις µεταφοράς ακινή-
των στην ΕΤΑ∆:

«Από τη µεταβίβαση εξαιρούνται όσα τυχόν από τα
ανωτέρω ακίνητα εµπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4
του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 ή, γενικά, η
µεταβίβαση τους είναι αντίθετη στις κείµενες διατάξεις.”

Αυτές οι εξαιρέσεις είναι:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρό-

τοποι,
β. περιοχές Ramsar,γ. περιοχές Natura,
δ. αρχαιολογικοί χώροι,
ε. αµιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγµατα

εκτός συναλλαγής. 
(Όπως πλατείες, πεζοδρόµια , δρόµοι, γιαλοί, λιµάνια,

όρµοι, λίµνες , κλπ, καθώς και όλα τα κοινόχρηστα, δλδ
όλα όσα είναι προορισµένα για την εξυπηρέτηση δηµό-
σιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών)

Συµπερασµατικά: Καµία µεταφορά ακινήτου δεν
συντελείται εάν συντρέχει περίπτωση της παρ. 4 του
άρθρου 196 του ν.4389/2016.  Οτιδήποτε άλλο διακι-
νείται ή τάχα “αποκαλύπτεται” ουδεµία σχέση έχει µε
την πραγµατικότητα.’’

Επιδροµή του Υπερταµείου σε χιλιάδες ακίνητα δήµων 
- Υποθηκεύονται για 99 χρόνια;

Τρέχει να διευκρινίσει µε ανακοίνωση το υπουργείο Οικονοµικών µετά τον σάλο 

∆ήµαρχοι και 
περιφερειάρχες δηλώνουν

ότι δεν γνωρίζουν
απολύτως τίποτα για τα

ακίνητα της αρµοδιότητάς
τους καθώς δεν έχουν

ενηµερωθεί αλλά ούτε και
ερωτηθεί από κανέναν

µέχρι σήµερα.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΑΧΑΡΝΕΣ: Χαριστικό Παζάρι 23/9/2018
από το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω''

Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' για πολλοστή φορά, διοργανώνει χαρι-
στικό παζάρι στο χώρο µας, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε
ρουχισµό, παιχνίδια και υποδήµατα.
Σας περιµένουµε την Κυριακή 23/9/2018 από τις 3:00µµ έως 7:00µµ οδός
Γαργαλιάνων 8 Αχαρναί Μενίδι, για να µας γνωρίσετε από κοντά και να σας
βοηθήσουµε να πάρετε ∆ΩΡΕΑΝ ότι χρειαστείτε για εσάς.
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ 3:00 µµ

∆εν θα δεχόµαστε ρουχισµό την συγκεκριµένη µέρα !!!!
Θα παρακαλούσαµε όσοι έρθουν την Κυριακή 23/9/2018 στο χαριστικό
παζάρι να φέρουν µαζί τους και σακούλες µεγάλες, για τα πράγµατα που θα
παραλάβουν.
<< Ενηµερώνουµε ότι σε περίπτωση βροχής την ηµέρα εκείνη, το χαρι-
στικό παζάρι θα αναβληθεί χωρίς προειδοποίηση. >>
Αν γνωρίζεται κάποια οικογένεια που έχει πραγµατική ανάγκη σε ρουχισµό
και υποδήµατα, ενηµερώστε τους ώστε να έρθουν να πάρουν ΟΤΙ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ
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ΗΤΑΝ ΜΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Εν ψυχρώ δολοφονία στην Κηφισιά: Συµβόλαιο θανάτου 

για 33χρονη που «γάζωσαν» µε 15 σφαίρες

Άγρια δολοφονηµένη στο
πάρκινγκ του σπιτιού της,

µέσα στο αυτοκίνητό της, στην
Κηφισιά, βρέθηκε το
µεσηµέρι  της Τετάρτης,
19.09.2018, µια 33χρονη
γυναίκα.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληρο-
φορίες οι Αστυνοµικοί εντόπι-
σαν περισσότερους από δέκα
κάλυκες στο σηµείο.

H γυναίκα βρισκόταν στη
θέση του οδηγού, ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες
είχε δεχθεί αρκετές σφαίρες από καλάσνικοφ
καθώς βρισκόταν µέσα στο αυτοκίνητό της.

Ο χρόνος της δολοφονίας προσδιορίστηκε για
το βράδυ της Τρίτης, που σηµαίνει πως είτε οι
δράστες την περίµεναν µέσα στο γκαράζ, είτε πρό-
λαβαν κι εισήλθαν µέσα την ώρα που άνοιγε για να
µπει και κατόπιν την εκτέλεσαν.

Επρόκειτο για γυναίκα η οποία απασχολούσε
κατά καιρούς την Ασφάλεια Αττικής, για τα κατά και-
ρούς αιµατηρά “συµβόλαια θανάτου” ηχηρών ονο-
µάτων του Ελληνικού υποκόσµου.

Σηµειώνεται ότι το θύµα είχε δεχθεί δολοφονική
απόπειρα σε βάρος της τον Οκτώβριο του 2011
στο Γαλάτσι, όταν την είχαν πυροβολήσει άγνω-

στοι δράστες µέσα από διερχόµενο αυτοκίνητο.
Κατά τη διάρκεια εκείνης της επίθεσης ήταν
έγκυος.

Επίσης το 2009 το θύµα είχε συλληφθεί για
οπλοκατοχή και σύσταση συµµορίας.

Άλλωστε, το θύµα φέρεται να διατηρούσε µακρ-
οχρόνια και θυελλώδη σχέση µε ένα από τα
πλέον “βαριά” ονόµατα της νύχτας, που φέρεται
από την ΕΛ.ΑΣ να έχει τον απόλυτο έλεγχο στα
Βόρεια Νότια Προάστια της Αττικής.

Επίσης, θεωρείται “δεξί χέρι” ηγετικής φυσιογ-
νωµίας στο χώρο της νύχτας που έχει απασχολή-
σει πλείστες φορές τις Αρχές για ιδιαίτερα σοβα-
ρές υποθέσεις και µάλιστα οργανωµένου εγκλή-
µατος.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Στον ∆ήµο Αχαρνών, από το 2016 και στο πλαίσιο της συνεργασίας του
µε την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και µέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, έχουν τοποθετηθεί 4 σταθµοί µέτρησης των
τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από σταθµούς κεραιών όλων
των ειδών.

Σηµειώνεται ότι, οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν να ενηµε-
ρώνονται για τις µετρήσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στους
συγκεκριµένους σταθµούς µέτρησης, από την ιστοσελίδα του «Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών
πεδίων»www.paratiritirioemf.eeae.gr ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αχαρνών (www.acharnes.gr) κάνοντας κλικ στη σχετική εικόνα (banner).

Ξεκινάνε τα σχολικά γεύµατα 
- Εντός των επόµενων ηµερών θα 
διατεθούν 152.000 γεύµατα

Ξεκινάνε εντός των επόµενων ηµερών τα σχο-
λικά γεύµατα.Η κ. Φωτίου δήλωσε ότι

152.000 σχολικά γεύµατα θα δίνονται από τον
Οκτώβριο στα σχολεία.

«Είναι ένα µέτρο που εφάρµοσε η κυβέρνηση.
Είναι εξαιρετικά γεύµατα, σχεδιασµένα από το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και ειδικά σχεδιασµένα
κατά της παχυσαρκίας των παιδιών. 

Με αυτόν τον τρόπο, µειώθηκε η επιθετικότητα
των παιδιών, καλυτέρευσαν οι σχολικές επιδό-
σεις, ενώ µειώθηκε και η σχολική διαρροή»
σηµείωσε η κ. Φωτίου, επαναλαµβάνοντας ότι
εντός των επόµενων ηµερών τα σχολικά γεύµατα
θα ξεκινήσουν να µοιράζονται στα σχολεία.
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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 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
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα. 
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com  

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 
–email: ifonitonamea@gmail.com  

<<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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου

(µε θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

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

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
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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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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