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Την υποστήριξή τους για το
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

εξέφρασαν οι
∆ήµαρχοι στη
συνάντησή τους
µε τον Υπουργό
Κ. Γαβρόγλου

σελ. 9 & 16

ΟΑΕ∆: Μέχρι 45
ηµερήσια επιδόµατα
ανεργίας

Σε όσους απολύθηκαν από επιχειρήσεις
που ανέστειλαν τη λειτουργία τους
λόγω των καταστροφικών πληµµυρών
στη Μάνδρα

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Προστατευτικά κιγκλιδώµατα στη γέφυρα
του ρέµατος της «Γουρούνας»
σελ. 3

Εγκρίθηκε από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση

σελ. 8

Η εκτέλεση του έργου «∆ιανοίξεις
οδών, καθαιρέσεις και
αποκαταστάσεις ρυµοτοµούµενων
στην περιοχή Αεροδρόµιο».

σελ. 2

Goldair Cargo:
Πνοή στο
Εµπορευµατικό
Κέντρο του
Θριασίου µε
δηµιουργία 3.000
θέσεων εργασίας

σελ. 2

Νεκρή βρέθηκε µια γυναίκα από τη Βουλγαρία
σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στα Μέγαρα σελ. 3

σελ. 5

∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

∆ωρεά οικοπέδου από τον
∆ήµο Αχαρνών στην Ένωση
Ηπειρωτών Αχαρνών
για την ανέγερση
Πνευµατικού Κέντρου
σελ. 3
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σελ. 15
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Ασπρόπυργος

Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α &
Θρασυβούλου, 2105577744
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ο.Ε
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΟΥ 12
Τηλέφωνο : 210-5551232
Άνω Λιόσια

ΤΖΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 31

Τηλέφωνο : 210-2482990
Αχαρνές

ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆εκελείας 51, Αχαρνές,
2102448377
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

ΟΑΕ∆: Μέχρι 45 ηµερήσια
επιδόµατα ανεργίας

Σε όσους απολύθηκαν από επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία
τους λόγω των καταστροφικών πληµµυρών στη Μάνδρα

Ε

πίδοµα
ανεργίας
σε όσους
απολύθηκαν από
επιχειρήσεις που
ανέστειλαν τη λειτουργία
τους
λόγω των κατασ τ ρ ο φ ι κ ώ ν
πληµµυρών στη
Μάνδρα και την
Ελευσίνα τον περασµένο Νοέµβριο
αποφάσισε
να
δώσει ο ΟΑΕ∆.
Σε ανακοίνωση
του, ο οργανισµός αναφέρει πως οι εργαζόµενοι,
των οποίων ανεστάλη η σύµβαση εργασίας τους,
λόγω ολικής ή µερικής διακοπής της λειτουργίας
της εκµετάλλευσης στην οποία απασχολούνταν,
εξαιτίας των πληµµυρών της 15 Νοεµβρίου 2017

στην
ευρύτερη
περιοχής της Μάνδρας – Ελευσίνας,
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση
ύψους µέχρι 45
βασικά ηµερήσια
επιδόµατα ανεργίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του άρθρου 23 του
ν 1836/89.

Όσοι εργαζόµενοι εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία,
καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µέχρι και
την 31/1/2018, µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος
στο αρµόδιο ΚΠΑ 2 του ΟΑΕ∆ έδρας της επιχείρησης.

Goldair Cargo:

Πνοή στο Εµπορευµατικό Κέντρο του Θριασίου
µε δηµιουργία 3.000 θέσεων εργασίας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά µε πιθανότητα βροχών
Η θερµοκρασία από 7 έως 16
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης,
Αναστασία, Τιµόθεος, Τίµος, Τιµοθέη, Τιµοθέα,
Τίµα, Τίµη, Θέα, Θέη

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Τ

ο µεγαλύτερο εµπορευµατικό κέντρο της Ελλάδας
φιλοδοξεί να κατασκευάσει η κοινοπραξία της Goldair
Cargo µε την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στο Θριάσιο Πεδίο, µέσω
της εταιρείας Rail Cargo Logistics-Goldair, µε το σηµαντικό αυτό
επενδυτικό έργο να έχει µπει στην τελική του φάση και τις
κατασκευαστικές εργασίες να αναµένεται να ξεκινήσουν µέσα
στο πρώτο τρίµηνο του έτους. Βάσει του σχεδιασµού του έργου,
σε πρώτη φάση το εµπορευµατικό κέντρο θα αναπτυχθεί σε
έκταση 120.000 τετραγωνικών µέτρων, µε αρχικό προϋπολογισµό ύψους 70 εκατ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια, σε ορίζοντα δεκαετίας, θα κατασκευαστούν 240.000 τ.µ. στεγασµένων αποθηκευτικών χώρων και άλλα 120.000 τ.µ. χώρων, σε µία έκταση
588 στρεµµάτων µε 4.000 θέσεις αυτοκινήτων και 120 θέσεις
φορτηγών.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου, η κατασκευή του
οποίου έχει ανατεθεί στην εταιρεία Αρχικόν, ανέρχεται στα 250
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η κοινοπραξία θα έχει την εκµετάλλευσή του για 50 χρόνια.Μοναδική εκκρεµότητα πια για την έναρξη
των εργασιών αποτελεί η ψήφιση της σχετικής σύµβασης από
τη Βουλή, αφού αυτή υπογραφεί από τις εµπλεκόµενες πλευρές, κάτι που αναµένεται να γίνει µέσα στον Φεβρουάριο,
καλώς εχόντων των πραγµάτων.
Η σύµβαση έχει άλλωστε ήδη περάσει ουσιαστικά από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΑΙΑΟΣΕ
Αθανάσιος Σχίζας την περασµένη Τετάρτη, στην εκδήλωση για
την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης τροχαίου υλικού στη
Rail Cargo Logistics-Goldair.

“Ψυχή” του εγχειρήµατος είναι, ουσιαστικά, οι επικεφαλής
του οµίλου Goldair: η πρόεδρος Ρεγγίνα Γκολέµη και ο αντιπρόεδρος Καλλίνικος Καλλίνικος είναι οι άνθρωποι που οραµατίστηκαν το µεγαλύτερο εµπορευµατικό κέντρο στην Ελλάδα
και το έβαλαν µπροστά, σε ένα έργο που θα δώσει πνοή στην
περιοχή, ενώ αναµένεται να δηµιουργήσει περίπου 3.000
θέσεις εργασίας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Goldair έγινε το 2016 η πρώτη ιδιωτική σιδηροδροµική επιχείρηση που έλαβε άδεια από την ΡΑΣ
(Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων) για την παροχή έλξης εµπορευµατικών συρµών. Ωστόσο, όπως είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του στο mononews.gr ο Καλλίνικος Καλλίνικος,
µόλις τον Νοέµβριο του 2017 υπεγράφη η πρόσβαση της
Goldair στο δίκτυο του ΟΣΕ, ενώ ο ίδιος ευελπιστεί ότι η τροχοδρόµηση αλλά και η παράλληλη εκπαίδευση νέων µηχανοδηγών θα ξεκινήσει το πρώτο τρίµηνο του 2018.Εωτηθείς µάλιστα τότε ο κ. Καλλίνικος για το αν πιστεύει πως η κρίση στην
αγορά των logistics έχει παρέλθει, είχε απαντήσει: “Η χώρα µας
κατέχει στρατηγική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανάδειξη της χώρας µας ως πύλη εισόδου της περιοχής, λειτουργεί
αυτόµατα ως πόλος έλξης επιχειρήσεων του κλάδου που δεν
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι
µε την ολοκλήρωση των υποδοµών και ιδιωτικοποιήσεων, τόσο
των λιµανιών όσο και του σιδηροδροµικού δικτύου, θα αποτελέσουν των κινητήριο δύναµη για τα ελληνικά logistics αλλά και
για την Ελληνική Οικονοµία”.
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ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Προστατευτικά κιγκλιδώµατα στη γέφυρα
του ρέµατος της «Γουρούνας»

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος
ενηµερώνουν ότι, ειδικό συνεργείο,
προχώρησε στην τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων ασφαλείας
(µπάρες) για γέφυρες, τύπου ΣΤΕ-10,
90 µέτρων στην Περιφερειακή Οδό,
Κωνσταντίνου Καραµανλή στο Ρέµα
της «Γουρούνας».

Σύσκεψη για την επανέναρξη της λεωφορειακής
γραµµής 861 Ελευσίνα - Μάνδρα

Τκε στην έδρα της Αν τιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής, στην Ελευσίν α.

ο ζήτηµα της επαν αλειτουργίας της λεωφορειακής γραµµής 861, Ελευσίν α-Μάν δρα (οικισµός Τιτάν ), συζητήθη-

Στη σύσκεψη, που έγιν ε µετά από πρόσκληση του αν τιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, Γιάν ν η Βασιλείου, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ, Τάσος Ταστάν ης, υπηρεσιακοί παράγον τες του Οργαν ισµού και της Περιφέρειας, καθώς και µέλη συλλόγων του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας.
Η λειτουργία της εν λόγω γραµµής διακόπηκε, µετά τις καταστροφικές πληµµύρες που σηµειώθηκαν στις 15 Νοεµβρίου 2017 στην περιοχή της Μάν δρας, ύστερα από εγκύκλιο που εξέδωσε η Τροχαία, µε την οποία απαγορεύει τη διέλευση οχηµάτων βάρους άν ω των 8 τόν ων από σηµεία της διαδροµής.Ο κ. Ταστάν ης τόν ισε, ότι ο
ΟΑΣΑ έχει ξεκιν ήσει διαδικασία εξεύρεσης της πιο εν δεδειγµέν ης λύσης και διαβεβαίωσε ότι σε σύν τοµο χρον ικό διάστηµα θα αν ακοιν ωθεί η επαν αλειτουργία της γραµµής 861, ώστε ν α αποκατασταθεί πλήρως το συγκοιν ων ιακό δίκτυο της περιοχής.

Νεκρή βρέθηκε µια γυναίκα από την Βουλγαρία
σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στα Μέγαρα

Νεκρή βρέθηκε το Σάββατο µια γυν αίκα από την Βουλγαρία σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στα
Μέγαρα. Η γυν αίκα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη συγκεκριµέν η οικία προσέχ ον τας έν α ζευγάρι ηλικιωµέν ων .Τη γυν αίκα βρήκαν τις πρωιν ές ώρες συγγεν είς των ηλικιωµέν ων που φρόν τιζε,
στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.
Σύµφων α µε τις πρώτες εκτιµήσεις η γυν αίκα έχ ει ηλικία 55-60 ετών και ο θάν ατος της προήλθε
από απαγχ ον ισµό. Ωστόσο αν αµέν εται η έκθεση του ιατροδικαστή για τα ακριβή αίτια του θαν άτου της γυν αίκας.

∆ωρεά οικοπέδου από τον
∆ήµο Αχαρνών στην Ένωση
Ηπειρωτών Αχαρνών για την
ανέγερση Πνευµατικού Κέντρου

Μ

ε την υπογραφή του συµβολαίου παραχώρησης οικοπέδου
από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και την Πρόεδρο της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών κα Μελποµένη
Καράλη ανοίγει ο "δρόµος" για την ανέγερση Πνευµατικού Κέντρου
της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών.
Βάσει του συµβολαίου, ο ∆ήµος Αχαρνών παραχωρεί οικόπεδο 427
τετραγωνικών µέτρων στην περιοχή του λόφου Προφήτη Ηλία στον
∆ήµο Αχαρνών για την ανέγερση του πνευµατικού κέντρου της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών.
Με αφορµή την υπογραφή του συµβολαίου ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Με την υπογραφή του συµβολαίου παραχώρησης δηµοτικού οικοπέδου, ικανοποιείται ένα, πάγιο, δίκαιο και επωφελές αίτηµα της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών και δηµιουργούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανέγερση µια εστίας Πολιτισµού από τους
Ηπειρώτες του ∆ήµου Αχαρνών.
Ιδιαίτερη και ενεργή συµµετοχή σε αυτή την χρονοβόρα και κατά
περίπτωση δυσχερή προσπάθεια, είχε η Πρόεδρος κα Μελποµένη
Καράλη και το ∆Σ της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών και οι διοικητικές
και νοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών, που συνεργάστηκαν.
Ο ∆ήµος Αχαρνών στηρίζει και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που
καταβάλλουν οι εθνοτοπικοί σύλλογοι του ∆ήµου Αχαρνών που έχουν
σαν σκοπό την προστασία της Ελληνικής Παράδοσης, αλλά και την
Πολιτιστική συνεισφορά στον ∆ήµο Αχαρνών".
Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από συµβόλαιο παραχώρησης, η
Μελέτη του πνευµατικού κέντρου της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών,
είτε γίνει από το ∆ήµο είτε ανατεθεί σε ιδιώτες θα λάβει την έγκριση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών.

Με ταχείς ρυθµούς οι προετοιµασίες της Ελευσίνας
ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021

Εγκρίθηκε από το ΠΕΣΥ κονδύλι ύψους 8.667.400 ευρώ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων της πόλης

Τ

η δαπάνη ύψους 8.667.400
ευρώ για τη στήριξη και υλοποίηση των δράσεων της
πόλης της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
2021 (ΠΠΕ21), ενέκρινε το Περιφερειακό Συµβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του µετά την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη
Βασιλείου ενώ περαιτέρω διευκρινίσεις για την αξιοποίηση του καταµερι σµένου κατ΄ετος
ποσού,
έδωσε στο Σώµα η διευθύνουσα
σύµβουλος του φορέα υλοποίησης
της Ελευσίνας ως ΠΠΕ21, Μαρία
Φιλιππή.

Ο κ. Βασιλείου εισηγούµενος την
πρόταση, υπενθύµισε τα θετικά

οφέλη που είχε συνεκτιµήσει το
ΠΕΣΥ κατά την υποστήριξή του στην

υποψηφι ότητα ανακήρυξης της
πόλης σε ΠΠΕ21, καθώς «ουσιαστικά πρόκειται για ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο που ξεπερνά τα
όρια του δήµου καθώς και αυτά της
∆υτικής Αττικής».
Σηµείωσε ότι η επιτυχηµένη υλοποίηση αυτού του θεσµού που
εκτείνεται από το 2016 έως το
2023, αποτελεί σπουδαία ευκαιρία
τόσο «γι α την πολι τι στι κή αναζωογόνηση και ανάπτυξη όχι µόνο
της Ελευσίνας αλλά και τη δυνατότητα επεξεργασί ας ενός εθνι κού
σχεδίου ανάπτυξης και ανάταξης του
δηµόσιου χώρου».

4-θριάσιο
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Σε εορταστικό πνεύµα η κοπή πίτας Κοινωνικής Υπηρεσίας
και Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Φυλής

Σ

ε εορταστικό πνεύµα πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, στο µεζεδοπωλείο
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ, η κοπή της πίτας της Κοινωνικής
Υπηρεσίας και της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής.
Το πρώτο κοµµάτι της πίτας έκοψε ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς, ο οποίος ευχήθηκε καλή δύναµη σε όλους,
στην προσπάθεια στήριξης των συµπολιτών µας που
αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, αλλά και των
σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Εν συνεχεία ευχές απηύθυναν οι Αναπλ. ∆ήµαρχοι της
Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιώργος Αντωνόπουλος και Τζένη
Μπάρα και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεµύδας.
Την εκδήλωση επένδυσε µουσικά το συγκρότηµα των
Βασίλη Πλαβούκου και Άγγελου Σούτα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ∆ΙΑΛΕΞΗ

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Σε ∆ελτίο Τύπου που διακιν εί ο αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικού
Τοµέα Σπύρος Τζόκας εµφαν ιζόµαστε ν α συµφων ούµε µε τη
δηµιουργία «εν εργειακής κοιν ότητας» στη ∆υτική Αθήν α.
Η πραγµατικότητα είν αι ότι στη σχ ετική σύσκεψη καταθέσαµε τη διαφων ία µας µε το συγκεκριµέν ο ζήτηµα και συν ολικά
µε την κυβερν ητική πολιτική, που είν αι στον αν τίποδα των
λαϊκών αν αγκών και συµφερόν των .
∆ηλών ουµε ότι θα αν τιπαλέψουµε τις αν τιλαϊκές επιλογές στον
τοµέα της εν έργειας.
Καλούµε το λαό της ∆υτικής Αθήν ας ν α οργαν ώσει την πάλη
του για εν έργεια που θα είν αι λαϊκή περιουσία και όχ ι πεδίο
κερδοφορίας επιχ ειρηµατικών οµίλων .

ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ∆ήµαρχ ος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίµος
Ο ∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου Μιχ άλης Σελέκος

Ο Πλοίαρχος του Πολεµικού
Ναυτικού ∆ιευθυντής Υπηρεσίας
Ιστορίας Ναυτικού,
κ. Λεωνίδας Τσιαντούλας,
σήµερα ∆ευτέρα, 22 Ιανουαρίου
2018, στις 19:30,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου
(∆. Καλλιέρης), µε θέµα:
«Από την Αθηναϊκή Τριήρη,
στο Θωρηκτό Αβέρωφ.
Τα “ξύλινα τείχη” της Πατρίδας».
Την εκδήλωση θα συντονίσει
ο κ. Νικόλαος Ματθαίου,
Αξιωµατικός του Πολεµικού
Ναυτικού, Πρόεδρος του
Εξωραϊστικού Συλλόγου Ήµερου
Τόπου και του Α.Σ. «Ολύµπιος
∆ίας» Ασπροπύργου.

Παρέµβαση της Περιφέρειας Αττικής για τις περικοπές στα επιδόµατα
τρίτεκνων και πολύτεκνων ζητά ο Γιάννης Σγουρός

Α

ντι συνταγµατι κές και κοι νωνι κά ανάλγητες χαρακτηρί ζει τι ς δι ατάξει ς του πολυνοµοσχεδί ου, µε τι ς οποί ες επέρχονται σηµαντι κές
µει ώσει ς στα οι κογενει ακά επι δόµατα της πλει ονότητας των τρί τεκνων και πολύτεκνων οι κογενει ών ο Γι άννης Σγουρός. Ο κ. Σγουρός καταλογί ζει έλλει ψη σεβασµού στην κυβέρνηση απέναντι στι ς πολυµελεί ς οι κογένει ες και σηµει ώνει ότι αντί ει δι κής φροντί δας που θα έπρεπε να απολαµβάνουν οι πολύτεκνοι σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Συντάγµατος, µε τι ς νέες προβλέψει ς παραβι άζεται ακόµη και αυτή η αρχή
της ι σότητας, αφού ενώ στι ς κατηγορί ες γονέων µε ένα και δύο παι δι ά οι παροχές αυξάνονται – και ορθώς- σε αυτούς τα αντί στοι χα ποσά µει ώνονται .
Σε επι στολή του προς τον πρόεδρο του Περι φερει ακού Συµβουλί ου Αττι κής πρότει νε την άµεση δι εξαγωγή συζήτησης στο Συµβούλι ο ζητώντας:
Την συλλήβδην αποδοκι µασί α των εν λόγω µέτρων από το Περι φερει ακό Συµβούλι ο Αττι κής
Την αποστολή επι στολής προς το αρµόδι ο Υπουργεί ο που θα ζητεί ται η αποκατάσταση της αδι κί ας
Απουσί α εννόµου συµφέροντος της Περι φέρει ας Αττι κής, την αποστολή επι στολής στα αντι προσωπευτι κά όργανα (Οµοσπονδί α, Ενώσει ς κλπ)
τρί τεκνων και πολύτεκνων οι κογενει ών περί παροχής νοµι κής υποστήρι ξης γι α την άσκηση ένδι κων µέσων γι α την ακύρωση των ως άνω δι ατάξεων
Σε δηλώσει ς του ο κ. Σγουρός επεσήµανε ότι : «Παρά το γεγονός ότι η χώρα δηµογραφι κά κυρι ολεκτι κά καταρρέει µε απρόβλεπτες συνέπει ες γι α το µέλλον παρατηρούµε ότι τα τελευταί α µνηµονι ακά χρόνι α της κρί σης τρί τεκνοι και πολύτεκνοι έχουν υποστεί βάναυση µεταχεί ρι ση,
καθώς πέραν όλων των άλλων σκληρών µνηµονι ακών µέτρων, έχουν πέσει θύµατα δι αρκών περι κοπών και καταργήσεων προστατευτι κών νόµων
και δι ατάξεων. Τελευταί ο κρούσµα τέτοι ου εί δους ανάλγητης και παράλογης πολι τι κής αποτελεί το πολυνοµοσχέδι ο που ψηφί στηκε στη Βουλή
που φανερώνει πλήρη αδι αφορί α απέναντι στον καθηµερι νό αγώνα όλων αυτών των οι κογενει ών. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση να µην θεωρεί τη σι ωπηρή αγανάκτηση του κόσµου ως ανοχή. Εί ναι υποχρεωµένη να αντι µετωπί ζει τι ς οι κογένει ες αυτές µε τον προσήκοντα σεβασµό και
να ασκεί πολι τι κή µε κρι τήρι ο τι ς επόµενες γενι ές και όχι τι ς επόµενες εκλογές».

48

θριάσιο-5

∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Το ποσό των 3 εκατ. ευρώ αναµένεται να διαθέσει
η περιφέρεια Αττικής, για την ενεργειακή αναβάθµιση
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου

Πλευρικά διόδια σε
Βαρυµπόµπη - Αγ.Στέφανο

Τ

ο ποσό των τριών (3) εκατοµµυρίων ευρώ αν αµέν εται ν α διαθέσει η περιφέρεια Αττικής προκειµέν ου ν α αν τικατασταθούν τα συµβατικά φωτιστικά στους δρόµους των Άν ω Λιοσίων και του Ζεφυρίου.
Το θέµα αν αµέν εται ν α συζητηθεί την προσεχ ή Πέµπτη 25/1 στη συν εδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.

Το σχ ετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ∆ήµος
Φυλής:
Μετά την εν εργειακή αν αβάθµιση στη ∆ηµοτική
Εν ότητα Φυλής ήρθε η σειρά των ∆ηµοτικών Εν οτήτων
Άν ω Λιοσίων και Ζεφυρίου.
Στη συν εδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της
προσεχ ούς Πέµπτης 25 Ιαν ουαρίου 2018 συζητείται η
έγκριση της σύν αψης και των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Φυλής για την εν εργειακή αν αβάθµιση των Άν ω
Λιοσίων και του Ζεφυρίου.
Σύµφων α µε τη µελέτη του έργου, ο προϋπολογισµός

του οποίου φτάν ει τα 2.935.337,92 ευρώ (συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.), θα αν τικατασταθούν τα
συµβατικά φωτιστικά σώµατα µε ν έας τεχ ν ολογίας
τύπου LED, τόσο στον οδοφωτισµό όσο και στο φωτισµό των δηµοτικών κτιρίων .
Με τον τρόπο αυτό θα αναβαθµιστεί η φωτιστική ικανότητα και θα επιτευχθεί οικονοµία κλίµακος τουλάχιστον 40% στα ποσά που καταβάλει ο
∆ήµος στη ∆ΕΗ για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εν εργειακή αν αβάθµιση εν τάσσεται στο συν ολικό
σχ εδιασµό της προσπάθειας του ∆ήµου ν α βελτιώσει
το οικολογικό του αποτύπωµα, µειών ον τας την καταν αλισκόµεν η εν έργεια.
Όπως έχ ει διακηρύξει ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς
τελικός στόχ ος είν αι ν α αποτελέσει ο ∆ήµος Φυλής
πρότυπο «πράσιν ου» ∆ήµου.
Την εισήγηση του θέµατος στο Περιφερειακό
Συµβούλιο θα κάν ει ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής Γιάν ν ης Βασιλείου.

∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

∆

Α

Εγκρίθηκε η κατασκευή τους

ενδροφύτευση πραγµατοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2018 από
µαθητές και δασκάλους της Πέµπτης τάξης του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου και της Έκτης τάξης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας. Οι
µαθητές ανταποκρίθηκαν µε χαρά και ενθουσιασµό κατά την δενδροφύτευση,
έδειξαν ενδιαφέρον για τα είδη των δένδρων που φύτεψαν και µοιράστηκαν
µαζί µας τις εµπειρίες τους από τον δικό τους κήπο. Προηγήθηκαν εργασίες
από το συνεργείο του ∆ήµου µας, όπως καθαρισµός του πάρκου, συντήρηση
πρασίνου, άνοιγµα λάκκων. Φυτεύτηκαν αειθαλή και φυλλοβόλα δένδρα
(λεµονιές, πορτοκαλιές, µανταρινιές, ροδιές, ακακίες, λέιλαντ, χαρουπιές,
προύνοι, λιγούστρα, κα).

νοίγει ο δρόµος για την κατασκευή πλευρικών διοδίων στους κόµβους της Βαρυµπόµπης και του Αγίου Στεφάνου, καθώς
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
που είχε µπει στο συρτάρι για τρία χρόνια υπό τον
φόβο των αντιδράσεων εγκρίθηκε προ ηµερών από
το υπουργείο Υποδοµών.
Ως γνωστόν το σχέδιο είχε προκαλέσει πλήθος
αντιδράσεων από το κίνηµα «∆εν Πληρώνω», αλλά
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε χαρακτηριστικές
τις αποδοκιµασίες και τις έντονες επικρίσεις κατά
της Πειρφέρειας Αττικής και της Ρένας ∆ούρου, στη
διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής. Αντιθέσεις επίσης είχαν εκφραστεί από πλευράς των δηµάρχων Κηφισιάς και
∆ιονύσου, µε τα δηµοτικά συµβούλια των συγκεκριµένων δήµων να βγάζουν αρνητικές γνωµοδοτήσεις.
Το έργο περιλαµβάνει και την µετατροπή του κόµβου Βαρυµπόµπης σε «δαχτυλίδι», όπως και παρεµβάσεις στους κόµβους Κηφισιάς και Καλυφτάκη.

Ευχαριστούµε θερµά τον υπεύθυνο εργοταξίου Μαγούλας κο Χαρ.Ανδρώνη,
τον ∆/ντή του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας κ. Ε. Πατρικόπουλο, τον
∆/ντή του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας κ. Ι. Χλιαουτάκη, τους δάσκαλους κ. ∆. ∆ηµητρόπουλο και κ. Γ. Λαζάρου για την άψογη συνεργασία τους
καθώς και την ∆/νση Πρασίνου και τους εργαζόµενους του ∆ήµου. Θα ακολουθήσουν δενδροφυτεύσεις και σε άλλους χώρους συµβάλλοντας έτσι θετικά
στην ποιότητα ζωής της πόλης και αναγνωρίζοντας την αξία των δένδρων ως
πηγή ζωής και δύναµης.
"Σήµερα ψήλωσα, επειδή περπάτησα µε τα δένδρα" Karle Wilson Baker

6-θριάσιο

∆ηµάρχος Αχαρνών : Θα προσφέρουµε κάθε ηθική αλλά
και τεχνική υποστήριξη,στην προσπάθεια του 8ου
Γυµνασίου Αχαρνών στο ECOMOBILITY

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, συναντήθηκε µε
αντιπροσωπεία µαθητών
του
8ου
Γυµν ασίου Αχαρν ών ,
που συµµετέχουν στο
φετιν ό ECOMOBILITY, παρουσία του
Γεν ικού Γραµµατέα
του ∆ήµου Αχαρν ών
κ. Θαν άση Κατσιγιάν ν η και της υπεύθυν ης
Καθηγήτριας για τη
συµµετοχή στο ECOMOBILITY του 8ου Γυµν ασίου Αχαρν ών κας Ειρήν ης ∆ιαλλυν ά.
Το ECOMOBILITY είν αι µια εκστρατεία για την Οικολογική

Μετακίν ηση
µε
στόχ ο την ευαισθητοποίηση των
ν έων στα ζητήµατα µετακίν ησης,
στην
αλλαγή
συµπεριφορών και
στην προώθηση
της ποιότητας ζωής
στις πόλεις.
Το ECOMOBILITY διοργαν ών εται
για 5η συν εχόµεν η
χρον ιά και φέτος
συµµετέχουν οµάδες µαθητών από Γυµν άσια Τυπικής
Εκπαίδευσης, εν ώ παράλληλα στην εκστρατεία FREE
MOBILITY συµµετέχουν οµάδες από Σχολεία Ειδικής Αγωγής, από όλη τη χώρα.

∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
Οι µαθητές του 8ου Γυµν ασίου Αχαρν ών και η Καθηγήτρια τους, εν ηµέρωσαν τον ∆ήµαρχο Αχαρν ών κ. Γιάν ν η Κασσαβό, για τη συµµετοχή τους στο φετιν ό ECOMOBILITY,
σχετικά µε το αν τικείµεν ο της εργασίας τους και τις προσπάθειες κατάρτισης µιας αν ταγων ιστικής και κυρίως επωφελούς
υποψηφιότητας.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρν ών πέρα από τις ευχές του για την
διάκριση της συµµετοχής του 8ου Γυµν ασίου Αχαρν ών
δήλωσε:"Η συµµετοχή του 8ου Γυµν ασίου Αχαρν ών µας
δηµιουργεί αισθήµατα, χαράς, ικαν οποίησης και υπερηφάν ειας, που οι ν έοι µας συµπολίτες ευαισθητοποιούν ται και εν εργοποιούν ται σε θέµατα Οικολογικής Μετακίν ησης, συµµετέχον τας στο ECOMOBILITY 2017-2018.
Το ECOMOBILITY είν αι µια εκστρατεία που έχει καθιερωθεί
ως έν ας από τους σηµαν τικότερους θεσµούς, που προάγουν
τις συν θήκες κοιν ων ικής ισότητας και ελευθερίας, την προστασία του Περιβάλλον τος και την αν αβάθµιση της ποιότητα
ζωής στις πόλεις.
Μαζί µε τις ευχές µας για την υποψηφιότητα των µαθητών
µας, οι οποίοι θα διαγων ιστούν µαζί µε σχεδόν 50 σχολεία
από όλη τη χώρα, είν αι χρέος µας ν α προσφέρουµε κάθε
ηθική αλλά και τεχν ική υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια".

Με κ λ ήρω ση δώ ρων γ ι α τα π αι δι ά της Α ΡΩ Γ Η Σ .
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στο Κέντρο ΑµεΕΑ ∆ήµου Αχαρνών

Με την συµµετοχή των παιδιών, του προσωπικού, της
∆ιοίκησης, του Φιλανθρωπικού Σωµατείου "Αρωγή", του
Συλλόγου Γονέων των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ και την
παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού,
πραγµατοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας στο Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
∆ήµου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ".

Σωµατείο "Αρωγή", τα µέλη του ∆Σ τους γονείς και τον
∆ήµαρχο για την έµπρακτη υποστήριξη στη λειτουργία
και τις δράσεις της ΑΡΩΓΗΣ, ενώ αναφέρθηκε στο έργο
επισκευής της εσωτερικής πισίνας της ΑΡΩΓΗΣ, το
οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και µε αυτό τον τρόπο
θα γίνει εφικτή η λειτουργία της πισίνας της ΑΡΩΓΗΣ
µετά από πολλά χρόνια.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µαζί µε
τις ευχές του σε µαθητές προσωπικό, ∆ιοίκηση και
γονείς τόνισε, ότι η βούληση του ίδιου και όλων των στελεχών της δηµοτικής αρχής, είναι η συνεχής βελτίωση
και αναβάθµιση των υπηρεσιών της ΑΡΩΓΗΣ, καθιστώντας την ΑΡΩΓΗ σε µια κοινωνική δοµή πρότυπο
στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε όλη τη χώρα,
τονίζοντας ότι αποτελεί ιερή υποχρέωση απέναντι στους
εµπνευστές της ΑΡΩΓΗΣ, ώστε η συγκεκριµένη δοµή να
παρέχει ακόµη πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς τα παιδιά
µε χαρακτηριστικά, κοινωνικής ευαισθησίας, αξιοπιστίας
αλλά και εξωστρέφειας.
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
∆ήµου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ" κ. Νίκος Γκασούκας, ευχαρίστησε το προσωπικό της ΑΡΩΓΗΣ, το Φιλανθρωπικό

Η Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωµατείου "Αρωγή"
κα Βίκυ Έλλιοττ, ευχαρίστησε το προσωπικό της
ΑΡΩΓΗΣ για τις υπηρεσίες και τις προσπάθειες του, ενώ
αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση και
τη δηµοτική αρχή για την βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών που προσφέρει ο "ιερός χώρος" της
ΑΡΩΓΗΣ.

Η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας της ΑΡΩΓΗΣ, στην οποία παραβρέθηκε
επίσης ο Πρόεδρος στης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυδάκης και το
Τοπικός Σύµβουλος και µέλος του ∆Σ της ΑΡΩΓΗΣ κ.
Γιάννης Λαγκώνης, ολοκληρώθηκε µε κλήρωση δώρων
για τα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ.
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Ο

ι άντρες της Οµάδας Κ-217 των Άνω Λιοσίων οργάνωσαν, το βράδυ της Πέµπτης 18 Ιανουαρίου 2018,
ένα συναδελφικό γλέντι στην ταβέρνα ΑΒΡΑΜΗΣ, και
µε την ευκαιρία αυτή οι αστυνοµικοί κάλεσαν και το ∆ήµαρχο
Χρήστο Παππού για ένα µεζέ, πρόσκληση που ο τελευταίος
αποδέχθηκε µε χαρά.
Όµως, στη διάρκεια της διασκέδασης και χωρίς να το έχουν
προαναγγείλει, οι άντρες των ΟΠΚΕ απένειµαν στο ∆ήµαρχο
Φυλής τιµητική πλακέτα για την προσφορά του στην προσπάθεια καταπολέµησης της παραβατικότητας.
Την πλακέτα απένειµε ο Τµηµατάρχης των ΟΠΚΕ Αστυνόµος
Β’ Αντώνης Καλδίρης, µαζί µε τις ευχές του για ευτυχή και δηµιουργική νέα χρονιά. Ευχήθηκε ακόµα να συνεχίσει ο ∆ήµος τη
στήριξη της Αστυνοµίας, µε σκοπό την εµπέδωση αισθήµατος
ασφαλείας στους πολίτες.
Συγκινηµένος ο ∆ήµαρχος Φυλής ευχαρίστησε τους αστυνοµικούς και ευχήθηκε υγεία και οικογενειακή ευτυχία. ∆εσµεύτηκε
επίσης ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ΕΛΑΣ µε σκοπό την
επίτευξη της αποστολής της.
«Θεωρώ την τιµητική αυτή διάκριση από τις πιο σπουδαίες
που µου έχουν γίνει. Κι αυτό γιατί προέρχεται από ανθρώπους
της πρώτης γραµµής στον αγώνα κατά της παραβατικότητας.
Από παιδιά του λαού που υπηρετούν ενσυνείδητα σε αυτή την
επίλεκτη δύναµη της ΕΛΑΣ, ρισκάροντας τη ζωή τους µε στόχο
να νιώθει ασφαλής ο πολίτης. Είµαι από αυτούς που πιστεύουν

ότι οφείλουµε πολλά σε όλους τους αστυνοµικούς, που
κρυώνουν και βρέχονται καθηµερινά στους δρόµους προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία µας. Αλλά πολύ περισσότερα
στα ΕΚΑΜ, στις ΟΠΚΕ και στην Οµάδα ∆ΙΑΣ. Και θα είµαι πάντα
στο πλευρό τους, γνωρίζοντας ότι η Πολιτεία, αλλά και εµείς ως
πολίτες, πρέπει να κάνουµε πολλά για να τους ανταποδώσουµε
την αυταπάρνηση και την αφοσίωσή τους» τόνισε ο ∆ήµαρχος
Φυλής.

∆ιανοµή ειδών πρώτης
ανάγκης στη Μάνδρα
από την Περιφέρεια Αττικής

Το Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία µε την «Αλληλεγγύη για
όλους» διένειµε εκ νέου υλικά πρώτης ανάγκης (κυρίως τρόφιµα) σε πληµµυροπαθείς
της Μάνδρας Αττικής.
Η παραπάνω ενέργεια αλλά και συνεργασία
αποτελεί µέρος των διευρυµένων πλέον δράσεων του Κέντρου διαχείρισης, αποθήκευσης
και εφοδιασµού ειδών πρώτης ανάγκης των
σηµείων διανοµής προσφύγων.
Παρόµοιες δράσεις τόσο στην πληγείσα
περιοχή της ∆υτικής Αττικής, όσο και για τη
στήριξη ευπαθών οµάδων συµπολιτών µας,
θα συνεχιστούν.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Voucher 29-64:
Ξεκινάει η πληρωµή
για το επίδοµα της
πρακτικής άσκησης

Από σήµερα ∆ευτέρα 22/1 θα ξεκινήσει η πληρωµή για το voucher 29-64 και συγκεκριµένα για το
εκπαιδευτικό επίδοµα της πρακτικής άσκησης.
Η ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ενηµερώνει τους ωφελούµενους του
Προγράµµατος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 σε Κλάδους Αιχµής» ότι από 22/1/2018
θα ξεκινήσει η πληρωµή του εκπαιδευτικού επιδόµατος για την πρακτική άσκηση σε όσους την έχουν
ολοκληρώσει σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης και µε την προϋπόθεση ότι ο Πάροχος έχει
καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην
Υπηρεσία µας.

8-θριάσιο
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∆ολοφονία Στεφανάκου: Βρήκαν DNA και αποτυπώµατα
Η πόρτα της θωρακισµένης BMW του Βασίλη Στεφανάκου
«δείχνει» τον εκτελεστή του «συµβολαίου θανάτου» του.

Α

ποτυπώµατα αλλά και DNA του
δολοφόνου εκτιµούν ότι θα
έχουν οι Αξιωµατικοί του
Τµήµατος ∆ίωξης Εγκληµάτων κατά
Ζωής από την αναγκαστική απροσεξία
του να κρατήσει ή να ανοίξει την πόρτα
του οδηγού του οχήµατος.
Μάλιστα τα συνεργεία της ∆ιεύθυνσης
Εγκληµατολογικών Ερευνών έδωσαν
µεγάλη σηµασία στη λεπτοµερή
εξερεύνηση της πόρτας του αυτοκινήτου
προκειµένου να εντοπίσουν γενετικό
υλικό
και
αποτυπώµατα
που
ενδεχοµένως ανήκουν στο δράστη.
Τα ευρήµατα µεταφέρθηκαν άµεσα
στα εγκληµατολογικά εργαστήρια προς

πιθανή ταυτοποίησή τους µε
αποτυπώµατα και DNA
σεσηµασµένου
ατόµου
όπως
εκτιµούν
οι
αξιωµατικοί
που
ασχολούνται
µε
την
υπόθεση.Σύµφωνα µε τον Ελεύθερο
Τύπο οι αστυνοµικοί δε µπορούν να
αποκλείσουν
την
πιθανότητα
ο
εκτελεστής να φορούσε γάντια ωστόσο
οι αυτόπτες µάρτυρες και το υλικό από
τις κάµερες ασφαλείας δε φαίνεται να
επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο, δείγµα της
πιθανής αδιαφορίας του δράστη να
αφήσει τα γενετικά του αποτυπώµατα.
«Έλληνες» οι εκτελεστές

Οι τέσσερις αυτόπτες µάρτυρες της
εκτέλεσης του Βασίλη Στεφανάκου
περιγράφοντας
τις
κινήσεις
του
δολοφόνου ανέδειξαν την επαφή του µε
την πόρτα της BMW µε τα θωρακισµένα

Εγκρίθηκε από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Η εκτέλεση του έργου «∆ιανοίξεις
οδών, καθαιρέσεις και
αποκαταστάσεις ρυµοτοµούµενων
στην περιοχή Αεροδρόµιο».

Ε

γκρίθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αττικής η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την εκτέλεση του
έργου «∆ιανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυµοτοµούµενων στην περιοχή Αεροδρόµιο».
Πρόκειται για διανοίξεις και κατασκευές οδών στην
πιο πάνω αναφερόµενη περιοχή.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 199.500 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
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τζάµια.
«Όταν έφθανε ο Βασίλης Στεφανάκος
κοντά στο αυτοκίνητό του ο συνεπιβάτης
της µοτοσικλέτας που ήταν σταθµευµένη
σε πάρκινγκ σούπερ µάρκετ έτρεξε
γρήγορα προς το µέρος του.
Τον άφησε να ανοίξει το αυτοκίνητο,
να καθίσει στη θέση του οδηγού, τότε
είδα το δράστη να κρατά ή να ανοίγει την
πόρτα µε το αριστερό του χέρι και στη
συνέχεια άρχισε να πυροβολεί κατά
ριπάς µε το πολεµικό του όπλο»
,περιγράφει στην κατάθεσή του ένας από
τους αυτόπτες µάρτυρες.
Οι αστυνοµικοί στην προσπάθειά
τους να εξηγήσουν την «απρόσεκτη»
κίνηση του εκτελεστή, εκτιµούν πως
πιθανή επιδίωξή του ήταν να εκδηλώσει
τη δολοφονική επίθεσή του πριν ο
στόχος µπει στο αυτοκίνητο αλλά δεν
πρόλαβε και αναγκάστηκε να κρατήσει ή
να ανοίξει την πόρτα του οχήµατος.
Η καθυστέρηση στην προσέγγιση του

Βασίλη Στεφανάκου εκτιµούν οι Αρχές
µπορεί να οφείλεται στην παρατήρηση
του εκτελεστή αν προκειµένου να
διαπιστώσει αν το ο Βασίλης Στεφανάκος
είχε στο πλευρό του κάποιον συνοδό.
∆ύο φίλοι αυτόπτες µάρτυρες της
δολοφονίας βρέθηκαν πολύ κοντά στους
δράστες όταν εκείνοι ανέµεναν το στόχο
τους στο χώρο στάθµευσης του σούπερ
µάρκετ και άκουσαν κάποιους από τους
διαλόγους ανάµεσά τους.
Από τις καταθέσεις τους προκύπτει
ότι οι δράστες ήταν Έλληνες καθώς
στην οµιλία τους ‘είχαν κάποιους
χαρακτηριστικούς ιδιωµατισµούς και έτσι
αυξάνονται
τα
ποσοστά
της
εντοπιότητας.
Να σηµειωθεί πως οι τρεις τελευταίες
εκτελέσεις «συµβολαίων θανάτου»
φαίνεται να έχουν κοινά αναφορικά µε τη
µεθοδολογία του δολοφόνων και δεν
αποκλείεται να πρόκειται
για ίδια
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Την υποστήριξή τους για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
εξέφρασαν οι ∆ήµαρχοι στη συνάντησή τους µε τον Υπουργό Παιδείας

Πρόθυµοι να συµµετέχουν ενεργά στη υλοποίηση του νέου εγχειρήµατος, τόσο σε σχέση
µε τη σύνδεση του νέου Πανεπιστηµίου µε τις τοπικές κοινωνίες και την παραγωγική διαδικασία,
όσο και συνεισφέροντας στις υποδοµές του, είτε παρέχοντας οικόπεδα είτε κτήρια.

Τ

ην υποστήριξή τους για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Αττικής εξέφρασαν οι ∆ήµαρχοι στη συνάντησή
τους µε τον Υπουργό Παιδείας αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων σε ανακοίνωση του.
Ιδιαίτερα θετικά ανταποκρίθηκαν ∆ήµαρχοι της ∆υτικής
Αττικής, εκφράζοντας µε θερµά λόγια την αµέριστη υποστήριξή τους στο πρωτοποριακό εγχείρηµα της δηµιουργίας του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, κατά τη χθεσινή συνάντησή τους µε τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Κώστα Γαβρόγλου.
Κ.Γαβρόγλου: Περιµένει από τον κάθε ∆ήµο
ξεχωριστά συγκεκριµένες προτάσεις κυρίως σε
ό,τι αφορά τη διαµόρφωση των γνωστικών
αντικειµένων στα διετή προγράµµατα σπουδών

έλεγα- διάθεση να προσφέρουν κτήρια και οικόπεδα».

Ο Υπουργός ανέπτυξε όλες τις πτυχές που αφορούν
στο νέο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, επισηµαίνοντας
ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία µε τους ∆ήµους,
καθώς στόχος είναι η σύνδεσή του µε τις τοπικές κοινωνίες και την παραγωγή σε κάθε ∆ήµο. ∆ήλωσε ότι
περιµένει από τον κάθε ∆ήµο ξεχωριστά συγκεκριµένες
προτάσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαµόρφωση των
γνωστικών αντικειµένων στα διετή προγράµµατα σπουδών που θα ξεκινήσουν από το Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Αττικής.
Επισήµανε ότι η συνεργασία του Πανεπιστηµίου µε
τους ∆ήµους πρέπει να είναι αµφίδροµη, δηλαδή προς
όφελος των φοιτητών του αλλά και των πολιτών της ∆υτικής Αττικής. Στο τέλος της συνάντησης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Κώστας Γαβρόγλου,
δήλωσε:«Είχαµε µία εξαιρετική συνάντηση µε αρκετούς
από τους ∆ηµάρχους της ∆υτικής Αττικής. Αναλύσαµε το
εγχείρηµα του Πανεπιστηµίου της ∆υτικής Αττικής και
υπήρξε µία οµόφωνη αποδοχή του ίδιου του εγχειρήµατος και µάλιστα µία ενθουσιώδης αποδοχή η οποία δεν
έµεινε στα λόγια αλλά κάθε ∆ήµος δεσµεύτηκε να παραχωρήσει εκτάσεις, κτήρια κτλ.
Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής είναι ένα Πανεπιστήµιο που δεν είναι απλά η συνένωση των δύο ΤΕΙ. Είναι
ένα Πανεπιστήµιο που θα δηµιουργήσει νέες δοµές και
κυρίως είναι ένα Πανεπιστήµιο που θα συνδεθεί πάρα
πολύ µε τη ζωή της ∆υτικής Αττικής. Με αυτή την έννοια,
οι δεσµεύεις των ∆ηµάρχων έχουν όχι µόνο µία συµβολική αξία αλλά και µία υλική δέσµευση ακριβώς επειδή
και οι ∆ήµαρχοι µ’ αυτόν τον τρόπο λένε ‘και εµείς θέλουµε το Πανεπιστήµιο να παίξει αυτόν τον ρόλο.

Ο ∆ήµαρχος Ιλίου, Νίκος ΖΕΝΕΤΟΣ, δήλωσε: «Κατ’
αρχήν να πω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντική η πρωτοβουλία του Υπουργού να καλέσει την αυτοδιοίκηση, κάτι
που συνήθως δεν συµβαίνει και όταν συµβαίνει η Αυτοδιοίκηση είναι πάντα δίπλα προκειµένου να βοηθήσει. Το
δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι είναι σε πολύ θετική
κατεύθυνση η αναβάθµιση των ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας
σε Πανεπιστήµιο. Εµείς στηρίζουµε αυτήν την απόφαση
και από πλευράς υποδοµών. Θα ήθελα να πω ότι στο
∆ήµο Ιλίου υπάρχουν εγκαταστάσεις των δοµών µαθητείας όπου εκεί θα µπορούσε να φιλοξενηθεί ένα Τµήµα
του Πανεπιστηµίου, γιατί θα µπορούσαν να υπάρξουν
τέτοιου είδους ανάγκες. Και όπου ζητηθεί να βοηθήσουµε ως Αυτοδιοίκηση, θα το κάνουµε».

Θα προχωρήσουµε στη δηµιουργία νέων διετών προγραµµάτων σπουδών µέσα στο Πανεπιστήµιο, τα οποία
θα δίνουν επαγγελµατικά πτυχία ευρωπαϊκών προσόντων και στα οποία θα φοιτούν κατ’ αρχήν παιδιά από τα
ΕΠΑΛ. Θα µπορούν πολλά από τα προγράµµατα αυτά
να γίνονται σε διάφορους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής,
την στιγµή µάλιστα που και οι ίδιοι ∆ήµοι το ζητάνε, και
υπάρχουν ανάγκες, και έχουν αυτή τη συγκινητική -θα

Παρόντες στη συνάντηση ήταν, επίσης, οι Πρυτάνεις
του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, Μαρία Βενετίκου και Λάζαρος Βρυζίδης οι οποίοι στις σύντοµες παρεµβάσεις τους
επιβεβαίωσαν την πρόθεση του νέου Πανεπιστηµίου να
ανοιχτεί στις τοπικές κοινωνίες και να µην περιοριστεί
µόνο στην ακαδηµαϊκή ζωή.
Στις τοποθετήσεις τους όλοι οι ∆ήµαρχοι εξέφρασαν
την επιθυµία τους να συµµετέχουν ενεργά στη υλο

Ο ∆ήµαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, δήλωσε:
«Συναντηθήκαµε µε τον Υπουργό και τους συναδέλφους
∆ηµάρχους για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. Ο
∆ήµος Φυλής δηλώνει παρών. Παραχωρεί τις εκτάσεις
που µπορεί να χρειαστεί το Υπουργείο για τη λειτουργία
Τµηµάτων στην περιοχή µας, κάτι που θα δώσει µεγάλη
ανάπτυξη στην περιοχή. Είµαστε στη διάθεση του Υπουργείου προκειµένου να λειτουργήσουν στην περιοχή
µας τµήµατα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. Ήδη
συνεργαζόµαστε µε τα Πανεπιστήµια της χώρας µε προγραµµατικές συµβάσεις και µε το Πανεπιστήµιο που θα
είναι πλέον στην περιοχή µας, ευελπιστώ ότι θα έχουµε
µία συνεργασία ως επί το πλείστον σε κοινωνικούς
τοµείς, σε τοµείς ενέργειας αλλά και στη ∆ιά Βίου Μάθηση των πολιτών µας».

ποίηση του νέου εγχειρήµατος, τόσο σε σχέση µε τη
σύνδεση του νέου Πανεπιστηµίου µε τις τοπικές κοινωνίες και την παραγωγική διαδικασία, όσο και συνεισφέροντας στις υποδοµές του, είτε παρέχοντας οικόπεδα
είτε κτήρια.

Ενδεικτικά, µεταξύ άλλων προτάσεων, ο ∆ήµαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, δήλωσε ότι παραχωρεί έκταση 220 στρεµµάτων δίπλα στην Αττική
Οδό, ο ∆ήµαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, θέτει στη διάθεση του νέου Πανεπιστηµίου
ένα οικοδοµικό τετράγωνο στο κέντρο του Περιστερίου, ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού,
Νίκος Σαράντης, αναφέρθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης χώρων στο Πάρκο ‘Αντώνη Τρίτση’ και ο
∆ήµαρχος Αιγάλεω, ∆ηµήτρης Μπίρµπας, στη
δυνατότητα απογευµατινής χρήσης των χώρων της
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆.
Από την πλευρά της η Αντιδήµαρχος Μεγαρέων,
Λένα Ρήγα, πρότεινε να διατεθεί χώρος στο υπερσύγχρονο κτίριο του Εργαστηριακού Κέντρου ∆υτικής Αττικής που εγκαινιάσθηκε τον Ιούνιο του 2017
και η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του Οργανισµού
«Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα», Μαρία Φιλιππή, πρότεινε την αξιοποίηση αριθµού βιοµηχανικών
ακινήτων στην Ελευσίνα.
Στη συνάντηση συµµετείχαν οι: Γ. Καπλάνης, ∆ήµαρχος Αγ. Βαρβάρας, Ν. Σαράντης, ∆ήµαρχος Αγ. Αναργύρων – Καµατερού, ∆. Μπίρµπας ∆ήµαρχος Αιγάλεω,

Ν. Ζενέτος, ∆ήµαρχος Ίλιου, Α. Παχατουρίδης ∆ήµαρχος
Περιστερίου, Ευ. Σίµος, ∆ήµαρχος Πετρούπολης, Α.
Χούπης Γ.Γ ∆ήµου Ασπροπύργου και Ι. Τσίγκος Αντιδήµαρχος Ασπροπύργου, Μ. Φιλιππή ∆ιευθύνουσα
Σύµβουλος Οργανισµού «Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα», Χ. Παππούς, ∆ήµαρχος Φυλής, Λ. Ρήγα, Αντιδήµαρχος Μεγαρέων και εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆.
Μάνδρας – Ειδυλλίας.
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Παρουσία Κ. Μητσοτάκη το ετήσιο
µνηµόσυνο για τα θύµατα τροµοκρατίας
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"Ο

µεγάλος κίνδυνος που παραµονεύει είναι µια κουρασµένη
κοινωνία να προσδώσει στην τροµοκρατία χαρακτηριστικά κανονικότητας",
δήλωσε ο πρόεδρος της Ν∆

Σ

το ετήσιο µν ηµόσυν ο για τα θύµατα της τροµοκρατίας στην Ελλάδα, που τελέστηκε στην
Μητρόπ ολη Αθην ών µε π ρωτοβουλία του
Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα θύµατα της τροµοκρατίας
«Θάν ος Αξαρλιάν », παρέστη την Κυριακή ο πρόεδρος
της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης απευθυν όµεν ος στους συγγεν είς
και φίλους των θυµάτων τροµοκρατίας, αν άµεσα στα
άλλα, αν έφερε:
«Είµαι εδώ γιατί αισθάν οµαι αλληλέγγυος µαζί σας.
Συν αισθάν οµαι τον πόν ο σας. Τον έχ ω ζήσει και εγώ,
όπως εξάλλου όλοι οι συγγεν είς θυµάτων της τροµοκρατίας.
Ο Θάν ος είν αι δικός µας άν θρωπος. Όπως δικοί µας
άν θρωποι είν αι και όλα τα θύµατα της τροµοκρατίας.
Και τους θρην ούµε όλους µε αµείωτη έν ταση και ας µην
είν αι όλοι δικά µας παιδιά, συγγεν είς ή φίλοι. ∆ιότι τους

Ασπρόπυργος επικράτησε
2-0 του ΑΟ Ζευγολατιού

αισθαν όµαστε ως δικά µας παιδιά, συγγεν είς ή φίλους.
∆ιότι κάθε αν θρώπιν η ζωή που αφαιρεί η τροµοκρατία
είν αι βαθύ πλήγµα για όλους µας.
Η τροµοκρατική δράση δεν έχ ει καµία θέση σε µια
∆ηµοκρατία. Οι τροµοκράτες είν αι εχ θροί του δηµοκρατικού Πολιτεύµατος και στοιχ είο της ακραίας ιδεολογίας τους είν αι η απόλυτη περιφρόν ηση της αν θρώπιν ης ζωής. Είν αι µια ιδεολογία απεχ θής και στην
οποία θα σταθούµε απέν αν τι, έχ ον τας στο πλευρό
µας το Κράτος ∆ικαίου και δείχ ν ον τας εµπιστοσύν η
στη ∆ικαιοσύν η, που πρέπει ν α αφεθεί απερίσπαστη
στο έργο της χ ωρίς παρεµβάσεις και χ ωρίς πιέσεις.
Σήµερα είµαστε εδώ λίγοι και ο µεγάλος κίν δυν ος που
παραµον εύει είν αι µια κουρασµέν η κοιν ων ία ν α προσδώσει στην τροµοκρατία χ αρακτηριστικά καν ον ικότητας. Αυτό δεν πρέπει ν α το επιτρέψουµε. Και δεν θα
το επιτρέψουµε. ∆εν θα αφήσουµε καν έν αν ν α εκµε-

Α.Κατηγορία Ε.Π.Σ.∆.Α

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Τάκης Αν αγν ωστόπουλος): Μπότος, Χουζούρης, Σταγάκης, Νικολάου, Στρατάκης,
Νάκας, Ταχ µατζίδης (65′ Ζωγράφος), Ζαχ αράκης, Μίλιτς, Μπάτσι (90′ Λώλος), Ατµατζίδης (82′ Σιδηρόπουλος)
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ (Παν αγιώτης Τσιάµης): Ντάσι,
Κουτσουµπέλας, Καν τιλιεράκης (72′ Ρίν ας), Σούλι,
Πολυδωρόπουλος, Βελέν τζας, Βοδουν ιώτης (65′ Καραγκούν ης), Αλ. Καλλίρης (84′ Παππάς), Έλι, Αν δρ.
Καλλίρης, Μαν τζώρος (46′ Μπάρτζης).

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ - ΚΟΡΩΠΙ 84-80

∆εκάλεπτα: 21-23, 48-37, 67-58, 84-80
∆ιαιτητές: Καλογερόπουλος Φ.-Λύρας
ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρας (Μπεκές) : Τζιβελέκας 5 (1),
Κούσουλας 16 (1), Καραµπάτσος 20 (4), Γκαιν τάσοφ
11 (1), Παπαπέτρος 3, Βαφειάς 5 (1), Γεωργοπαπαδάκος 3 (1), Ψυλέας 24 (1).
Κορωπί (Ρουµελιώτης) : ∆εν δριν ός 4, Γκον τόπουλος
12 (1), Σερέτης 14, Αγόρης 5 (1), Σιµιτζής 12 (4),
Σπαν ός 15 (2), Μαλτέσιος 16, Γκίν ης, Πετς 2.

«Ζων ταν ός» στη µάχ η της παραµον ής είν αι ο
Ασπρόπυργος, ο οποίος επικράτησε 2-0 του ΑΟ Ζευγολατιού. Οι γηπεδούχ οι µπήκαν δυν ατά στο
παιχ ν ίδι, µη έχ ον τας άλλα περιθώρια για απώλειες.
Στο 5’ ο Μίλιτς µε ψηλοκρεµαστό πλασέ πέτυχ ε το 10, διώχ ν ον τας το άγχ ος από την οµάδα του. Στο 63’
ο Μπάτσι µε κεφαλιά, µετά από σέν τρα του Ταχ µατζίδη και γύρισµα του Ατµατζίδη, σηµείωσε το 2-0, που
ήταν και τελικό αποτέλεσµα.
∆ιαιτητής ήταν ο Αλαµπέης και βοηθοί οι Τζίκας,
Χιόν ης (Αθην ών ).

ταλλευτεί τις αξίες µας για ν α ισοπεδώσει τον Πολιτισµό
µας, την καλοσύν η µας για ν α µας βλάψει, την αγάπη
µας για ν α µας µισήσει.
Παρακολουθούµε µε µεγάλη προσοχ ή τις αν ησυχ ητικές πρόσφατες εξελίξεις. Όπως και κάποιες πολύ
περίεργες κιν ήσεις του κυβερν ητικού µηχ αν ισµού που
δείχ ν ει πολλαπλή αν οχ ή απέν αν τι στον τροµοκρατικό χ ώρο.
Η τροµοκρατία στην Ελλάδα, όχ ι µόν ο δεν πρόκειται ν α αν αβιώσει, αλλά θα τελειώσει.
Αυτό, όµως, που δεν τελειών ει, και το ξέρουµε, είν αι
ο πόν ος και το πέν θος για τον πρόωρο, βίαιο και
άδικο χ αµό αν θρώπων που έλαµπαν αν άµεσά µας".

Β.Κατηγορία Ε.Π.Σ.∆.Α

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 83-72

∆εκαλέπτα: 25-15, 51-40, 65-39, 83-72
∆ιαιτητές: Αν αστασίου-Τεφτίκης Σ.
Α.Ε.Ν.Κ.( Λιογας, Λαδικος) : Καµαριαν ος 12(1),
Μοσχ οβιτης 19(2), Κεφαλάς 10, Μαριν ος, Ντουζιδης,
Χαϊκαλης 5(1), Χατζην ικολας 14(2), Ψαροπ ουλος
23(3),Πρεκας.
Πανελευσινιακός (Τσαουσίδης): Αβραµίδης 10(1),
Νικολακόπ ουλος 5(1), Κελαϊδης 18(2), Χορτσας,
Ζούµπος 13(2), Τζιαλλας 3, Στεφος 7, ∆ούκας 2, Ματζιωρης 14.

Σ τ ο ν Ι ερ ό Ν α ό τ ο υ Α γ ί ο υ ∆ η µ η τ ρ ί ο υ – Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ ,
ο Σ ε β α σ µ ι ώ τ α τ ο ς Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η Μ ε γ ά ρ ω ν κ α ι Σ α λ α µ ί νο ς
Ε χ θ έ ς Κυ ρ ι α κ ή , 2 1 η Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 9 1 8 , µ ε τέ βη ο
Σ ε β ασµ ι ώτατο ς Μ η τρ ο π ο λί τη ς µ α ς, Μ ε γ ά ρ ω ν κ αι
Σ α λαµ ί ν ο ς κ . Κ Ω Ν Σ Τ ΑΝ Τ Ι ΝΟ Σ , στο ν Μ η τρ ο π ο λι τι κ ό Ι ε ρ ό Να ό το υ Αγ ί ο υ ∆ η µ η τρ ί ο υ – Ασπ ρ ο π ύ ρ γ ο υ , γ ι α ν α χ ο ρ ο στα τή ση στη ν α κ ο λο υ θ ί α το υ
Ό ρ θ ρ ο υ κ α ι , ε ν συ ν ε χ ε ί α , ν α τε λέ ση τη ν Θ ε ί α
Λ ε ι το υ ρ γ ί α.
Π ρ ο το υ « ∆ ι ’ ε υ χ ώ ν  » , ο Σ ε βα σµ ι ώ τα το ς Π ο ι µ ε ν ά ρ χ η ς π α ρ ο υ σί α σε στο ε υ λο γ η µ έ ν ο ε κ κ λη σί α σµ α το υ Ι ε ρ ο ύ Ν α ο ύ , το ν ν έ ο το υ ε φ η µ έ ρ ι ο , Αι δ ε σι µ ώτα το Π ρ ε σβύ τε ρ ο π . Λ ε ων ί δ α Μ α ρ α γ κ ο υ δ άκ η.
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ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Βενεζουέλα: Ή θα κάνουµε πλιάτσικο ή θα
πεθάνουµε από την πείνα -Τραγικές καταστάσεις

Μ

έσα στην απελπισία τους, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε τρόφιµα, οι πολίτες της
Βεν εζουέλας υιοθετούν ν έες τακτικής επιβίω-

σης.
Για παράδειγµα, στις 9 Ιαν ουαρίου, έν ας πειν ασµέν ος όχ λος χ ρειάστηκε µόλις 30 λεπτά για ν α «καθαρίσει» έν α σούπερ µάρκετ, στην πόλη Πουέρτο Ορν τάζ. Μέχ ρι ν α φτάσει εκεί ο ιδιοκτήτης, Λουίς Φελίπε
Αν αταέλ, είχ αν «σηκώσει» τα πάν τα. Από αλλαν τικά
και κέτσαπ, µέχ ρι τις ταµειακές µηχ αν ές. «Σε κάν ει ν α
θες ν α κλάψεις. Νοµίζω ότι οδεύουµε στο χ άος», δήλωσε ο ίδιος στον Guardian.
Τέτοια περιστατικά γίν ον ται σε πόλεις σε όλη τη
Βεν εζουέλα, όπου ολοέν α και πιο συχ ν ά γίν εται πλιάτσικο σε καταστήµατα. Εξαλλοι από τα άδεια ράφια στα
σούπερ µάρκετ και τις «τσουχ τερές» τιµές, πολίτες
κάν ουν διαρρήξεις σε αποθήκες, λεηλατούν φορτηγά
µε τρόφιµα και εισβάλλουν σε φάρµες.
Μόν ο τις πρώτες 11 ηµέρες του Ιαν ουαρίου, το Παρατηρητήριο Κοιν ων ικών Συγκρούσεων στη Βεν εζουέλα
κατέγραψε 107 τέτοια περιστατικά και αρκετούς θαν άτους, σε όλη τη χ ώρα.

Οµως ακόµη και αυτά τα
στοιχ εία δεν
καταγράφουν
πλήρως το επίπεδο απελπισίας
που ζουν οι πολίτες. Χαρακτηριστικό είν αι ότι πρόσφατα στη
ν ήσο Μαργαρίτα δεκάδες άν θρωποι αν έβηκαν µε τη βία σε
ψαράδικο και άρπ αξαν τις
σαρδέλες π ου είχ ε ψαρέψει.
Στην πόλη Μαρακάι, κάποιοι
εισέβαλαν
σε
κτην ιατρική
σχ ολή, έκλεψαν δύο άλογα που
κυοφορούσαν και τα έσφαξαν
για το κρέας.
Υ πήρχ αν και παλιότερα περιστατικά µε πλιάτσικο,
αλλά αν αλυτές φοβούν ται ότι το αυτό το ν έο κύµα βίας
ήρθε για ν α µείν ει, εν µέσω της ελεύθερης πτώσης της
οικον οµίας της Βεν εζουέλας.
Πολίτες της χ ώρας επιµέν ουν ότι έχ ουν το δικαίωµα
ν α πάρουν την κατάσταση στα χ έρια τους. Οπως
πρόσφατα, στην πόλη Μαρακαΐ µπο, όταν κάτοικοι
βγήκαν στους δρόµους, σταµάτησαν δύο φορτηγά

θριάσιο-11

γεµάτα αλεύρι και γλυκά και τα άδειασαν .
«Είτε θα κάν ουµε πλιάτσικο, είτε θα πεθάν ουµε από
την πείν α», δήλωσε µία από τους πολίτες, η Μαριγιόλι
Κορν ιέλε.
Κάποιες φορές τα «χ τυπήµατα» γίν ον ται αυθόρµητα.
Αλλες, γίν ον ται τόσο συν τον ισµέν α η στόχ ευση καταστηµάτων και φορτηγών µε τρόφιµα, που οργαν ών ον ται µέσω οµάδων στο Facebook και το Whatsapp.

DIW: Να εξεταστεί η ελάφρυνση του
χρέους των χωρών του Νότου

T

o γερµαν ικό Ιν στιτούτο Οικον οµικών Ερευν ών (DIW) του Βερολίν ου, του οποίου
προΐ σταται ο άτυπος σύµβουλος της καγκελαρίου Μέρκελ, Μάρτσελ Φράτσερ, τάσσεται
υπέρ της "χ αλάρωσης των µέτρων λιτότητας στις χ ώρες του ευρωπαϊκού ν ότου. Θα
πρέπει ν α εξεταστεί επίσης συγκεκριµέν α και το θέµα της ελάφρυν σης του χ ρέους, ώστε ν α
µεγαλώσει το περιθώριο κιν ήσεων των κυβερν ήσεων ", αν αφέρει έγγραφό του, το οποίο
περιήλθε στη γν ώση της εφηµερίδας "Berliner Morgenpost".
Επιπλέον οι ερευν ητές του DIW συστήν ουν στους υπουργούς Οικον οµικών της
ευρωζών ης, οι οποίοι θα συν αν τηθούν στις Βρυξέλλες την ∆ευτέρα, τον "περιορισµό της
γραφειοκρατίας, φορολογικές µεταρρυθµίσεις και την εν ίσχ υση των επεν δύσεων ".
Από την έρευν α που αν αφέρει το έγγραφο αποδεικν ύεται ότι "η σκληρή πολιτική λιτότητας και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µπορούν ν α επιδειν ώσουν την οικον οµική
κατάσταση µιας χ ώρας, εάν ταυτόχ ρον α τα επιτόκια είν αι πολύ χ αµηλά, κάτι δηλαδή που συµβαίν ει αυτή τη στιγµή στην ευρωζών η. Οι ουσιαστικοί στόχ οι της πολιτικής
της λιτότητας στην περίπτωση αυτή δεν θα επιτύχ ουν ". Ως απόδειξη οι ερευν ητές του DIW αν αφέρουν µεταξύ άλλων ότι "οι οικον οµικές επιδόσεις της Πορτογαλίας, της
Ιταλίας και της Ελλάδας, δέκα χ ρόν ια µετά από την έν αρξη της δηµοσιον οµικής κρίσης, δεν έχ ουν φτάσει ακόµα στα αρχ ικά επίπεδα".
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Ατοµικά µαθήµατα και απόκτηση ∆ιπλώµατος
στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής

Ἡ Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ ∆ηµοτικοῦ ᾨδείου
Φυλῆς ἀπευθύνεται σέ ὅσους
ἐπι θυµοῦν νά δι δαχτοῦν τῇ
Βυζαντινῇ Μουσικῇ καί νά µυηθοῦν στήν Ψαλτικῇ Τέχνη καί στό
∆ηµοτικό τραγοῦδι.
Κάθε σπουδαστῆς ἔχει τό
µοναδικό προνόµιο τῆς προσωπι κῆς δι δασκαλίας, ἀφοῦ τά
µαθήµατα εἶναι ἀτοµικά.
Μετὰ τὴν πενταετὴ φοίτηση στὴ
Σχολή, οἱ ἀπόφοιτοί της, ἀποκτοῦν Πτυχί ο τῆς Βυζαντι νῆς
Μουσικῆς καὶ µετὰ ἀπὸ δύο
χρόνια φοίτησης, ἀποκτοῦν τὸ
∆ίπλωµα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Οἱ ἐνδιαφερόµενοι ἄνδρες καί γυναῖκες, κάθε ἡλικίας, µαθητὲς, ∆ηµοτικοῦ,
Γυµνασίου, Λυκείου, καθὼς ἐπίσης σπουδαστές, φοιτητές, καὶ κληρικοί, µποροῦν νᾷ παρακολουθήσουν τά µαθήµατα ἀρκεῖ νᾷ ἔχουν µεράκι καί διάθεση για τή
Βυζαντινῇ Μουσικῇ καί τήν Ψαλτικῇ Τέχνη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφ ωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση,
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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Επαναστατικό τεστ αίµατος
ανιχνεύει οκτώ τύπους καρκίνου

θριάσιο-13

Έλληνας ογκολόγος επικεφαλής της έρευνας

Έ

να σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη ενός καθολικού τεστ αίµατος που θα ανιχνεύει όλους τους
καρκίνους, έκαναν επιστήµονες στις ΗΠΑ,
µε επικεφαλής έναν Έλληνα ογκολόγο.

Το τεστ µπορεί ν α διαγν ώσει ταυτόχ ρον α οκτώ διαφορετικά είδη καρκίν ου και τελικός στόχ ος των επιστηµόν ων είν αι ν α υπάρξει έν α τεστ αίµατος που όλοι
οι άν θρωποι θα κάν ουν κάθε χ ρόν ο, π.χ . όπως
συµβαίν ει µε τις µαστογραφίες στις γυν αίκες, ώστε έγκαιρα ν α γίν εται η διάγν ωση τυχ όν καρκίν ου, προκειµέν ου
έτσι ν α αυξάν εται η πιθαν ότητα θεραπείας και επιβίωσης.
Έν α τέτοιο καθολικό τεστ έγκαιρης διάγν ωσης, πριν
την εµφάν ιση των πρώτων συµπτωµάτων του
καρκίν ου, θεωρείται το «ιερό δισκοπότηρο» της ογκολογίας.
Το ν έο µη επεµβατικό τεστ υγρής βιοψίας µε την ον οµασία CancerSEEK αν αλύει το DNA που κυκλοφορεί
στο αίµα και ελέγχ ει την παρουσία µεταλλάξεων σε 16
γον ίδια και οκτώ πρωτεΐν ες, που συν δέον ται µε τον
καρκίν ο.
Το τεστ δοκιµάσθηκε σε 1.005 ασθεν είς µε διαγν ωσµέν ους µη µεταστατικούς καρκίν ους (σταδίου έν α έως
τρία) των ωοθηκών , του ήπατος, του στοµάχ ου, του
παγκρέατος, του οισοφάγου, του παχ έος εν τέρου, των
πν ευµόν ων και του µαστού, οι οποίοι δεν είχ αν εξαπλωθεί σε άλλα όργαν α. Για πέν τε από αυτούς τους
καρκίν ους (ωοθηκών , ήπατος, στοµάχ ου, παγκρέατος
και οισοφάγου) δεν υπάρχ ει µέχ ρι σήµερα καν έν α τεστ
έγκαιρης διάγν ωσης.
Το ν έο τεστ αν ίχ ν ευσε κατά µέσο όρο περίπου το
70% αυτών των καρκίν ων , µε ποσοστά επιτυχ ίας που
κυµαίν ον ταν αν άλογα µε το είδος καρκίν ου: από το
33% για τον καρκίν ο του µαστού έως το 98% για τον
καρκίν ο στις ωοθήκες.
Το τεστ, του οποίου το κόστος αν αµέν εται ν α είν αι
έως 500 δολάρια αν ά ασθεν ή, χ ρησιµοποιεί υπολογιστικό αλγόριθµο µηχ αν ικής µάθησης για ν α εν τοπίσει το
σηµείο του σώµατος όπου βρίσκεται το όργαν ο που έχ ει
τον καρκίν ο.

Εµπρησµός τριών οχηµάτων
έξω από την πρεσβεία
της Ουκρανίας

Το τεστ είν αι αποτελεσµατικότερο στην αν ίχ ν ευση
καρκίν ων δεύτερου και τρίτου σταδίου από ό,τι πρώτου
(αν ιχ ν εύει το 43% κατά µέσο όρο των καρκίν ων αρχ ικού σταδίου).
Οι ερευν ητές, µε επικεφαλής τον καθηγητή ογκολογίας
και παθολογίας Νικόλα Παπαδόπουλο της Ιατρικής Σχ ολής του Παν επιστηµίου Τζον ς Χόπκιν ς, που έκαν αν τη
σχ ετική δηµοσίευση στο περιοδικό "Science", δήλωσαν
ότι το τεστ δεν είν αι ακόµη έτοιµο για κλιν ική χ ρήση και
ήδη το δοκιµάζουν όχ ι σε καρκιν οπαθείς, αλλά σε αν θρώπους χ ωρίς καρκίν ο, για ν α διαπιστώσουν την πραγµατική χ ρησιµότητά του.
Αν αµέν ον ται µε µεγάλο εν διαφέρον τα αποτελέσµατα
αυτής της δεύτερης µεγαλύτερης πεν ταετούς δοκιµής,
που γίν εται σε περίπου 50.000 γυν αίκες ηλικίας 65 έως
75 ετών , οι οποίες δεν είχ αν ποτέ καρκίν ο έως τώρα.
Μια πρώτη δοκιµή του τεστ σε 812 υγιή άτοµα δείχ ν ει
ότι το CancerSEEK εµφαν ίζει ψευδώς θετικά αποτελέσµατα (δείχ ν ει καρκίν ο χ ωρίς ν α υπάρχ ει πραγµατικά)
σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων .
«Η χ ρήση εν ός συν δυασµού επιλεγµέν ων βιοδεικτών
για την έγκαιρη αν ίχ ν ευση έχ ει τη δυν ατότητα ν α αλλάξει τον τρόπο που ελέγχ ουµε την παρουσία του
καρκίν ου και βασίζεται στην ίδια λογική που χ ρησιµοποιούµε συν δυασµούς φαρµάκων για ν α θεραπεύσουµε
τους καρκίν ους» δήλωσε ο Ν.Παπαδόπουλος. Σχ ετικά
µε το πόσο αξιοποιήσιµο είν αι στην πράξη, τόν ισε ότι
«έν α τεστ δεν χ ρειάζεται ν α είν αι τέλειο, για ν α είν αι
χ ρήσιµο».

Αγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά, στις 2:30 τα
ξηµερώµατα, σε τρία οχήµατα που ήταν σταθµευµένα έξω από την πρεσβεία της Ουκρανίας, στην οδό
28ης Οκτωβρίου, στη Φιλοθέη.
Τα δύο οχήµατα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ το τρίτο
υπέστη υλικές ζηµιές. Σηµειώνεται, ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες µε 3 οχήµατα. Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες
για τον εντοπισµό και τη σύλληψη των δραστών.

Ένας νεκρός από συµπλοκή ανάµεσα
σε Πακιστανούς στη Λακωνία

Συµπλοκή µε έναν νεκρό ανάµεσα σε Πακιστανούς το βράδυ του Σαββάτου στη Σκάλα Λακωνίας.
Περίπου εννέα άτοµα επιτέθηκαν µε αυτοσχέδια
ρόπαλα σε σπίτι οµοεθνών τους.
Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του ενώ ένας
49χρονος µεταφέρθηκε σοβαρά τραυµατισµένος
στο νοσοκοµείο. Άλλοι τρεις τραυµατίστηκαν ελαφρά.Η αστυνοµία συνέλαβε συνολικά 13 Πακιστανούς.
Οι πέντε, ηλικίας από 24 έως 39 ετών, συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία. Σε βάρος τους
σχηµατίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωσηαδικήµατα της ανθρωποκτονίας, της συµπλοκής και
για παράβαση της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά, η
οποία περιλαµβάνει και ακόµη δύο άτοµα.
Για απλή και επικίνδυνη σωµατική βλάβη συνελήφθησαν άλλοι οκτώ Πακιστανοί, από 18 έως 49
ετών. Άλλοι δύο καταζητούνται.
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"Οι Έλληνες είναι κολληµένοι σε άθλιες συνθήκες εργασίας και ηµιαπασχόλησης, ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει" είναι ο τίτλος δηµοσιεύµατος
του γερµανικού πρακτορείου Deutsche Welle για
την ελληνική αγορά εργασίας.
"Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, που
κάποτε ήταν σε ρεκόρ 27%, µπορεί να µειώθηκε

επτά ποσοστιαίες µονάδες από το ξέσπασµα της
οικονοµικής κρίσης, αλλά σχεδόν 6 στους 10
είναι εγκλωβισµένοι σε µία αγορά στην οποία
κυριαρχούν οι εκ περιτροπής θέσεις εργασίας ή
ηµιαπασχόλησης", σηµειώνεται στο δηµοσίευµα.
Οι αδιέξοδες θέσεις εργασίας "στοιχειώνουν" το
µεγαλύτερο µέρος του ευρωπαϊκού Νότου, υποστηρίζει η Deutsche Welle, φέρνοντας ως παράδειγµα την Ισπανία όπου τα τελευταία χρόνια οι
µισοί νέοι εργαζόµενοι έχουν προσωρινές συµβάσεις εργασίας, αλλά και την Ιταλία, που αυτό
ισχύει για τα 2/5.
"Όµως, στην Ελλάδα τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδοµάδα δείχνουν µία
ανησυχητική τάση: 6 στους 10 είναι εγκλωβισµένοι σε άθλιες, ανασφαλείς θέσεις εργασίας ηµιαπασχόλησης".
"Η υπόθεση εργασίας ήταν ότι νέες θέσεις θα
δηµιουργούνταν µετά την περικοπή των µισθών
και τους ευκολότερους για τους εργοδότες όρους
για προσλήψεις και απολύσεις. Τελικά αυτό γύρισε µπούµερανγκ, δηµιουργώντας µια τερατώδη,
εργασιακή ζούγκλα.

Περιττό να πω ότι οι πιο ευάλωτοι επλήγησαν
περισσότερο", δήλωσε στην Deutsche Welle ο
Γιώργος Κόλλιας, επιστηµονικός συνεργάτης της
ΓΣΕΕ.
Το δηµοσίευµα σηµειώνει ακόµη ότι, µε βάση τα
στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδοµάδα, 5 στους 10 Έλληνες εργαζόµενοι είναι
απλήρωτοι κατά µέσο όρο για έξι µήνες, από
εργοδότες που ήδη πληρώνουν λιγότερα από
500 ευρώ τον µήνα για ηµιαπασχόληση.
"Τα επίσηµα στατιστικά αυτόν τον µήνα έδειξαν
ότι το κάποτε τροµακτικό ποσοστό ανεργίας του
27% της Ελλάδας έπεσε περίπου στο 20%, αλλά
παραµένει σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο από
τον µέσο όρο της ΕΕ του 8,8%. Καθώς η κυβέρνηση καταγράφει κάθε άτοµο που δουλεύει τουλάχιστον 2 ώρες την εβδοµάδα ως εργαζόµενο,
αναλυτές, πολιτικοί και άνθρωποι σε όλη τη
χώρα έχουν ξεσηκωθεί. Ιδιωτικές οργανώσεις
εργασίας και think tank τοποθετούν το πραγµατικό ποσοστό σε περίπου 25%. Ακόµη κι έτσι, η
κυβέρνηση λέει ότι κάνει σηµαντικά βήµατα",
καταλήγει η Deutsche Welle.

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆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
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.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,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, 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 Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.

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

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
∆ΙΚΤΥΩΝ ,
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΜΕ
ΜΗΧΑΝΑΚΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε

συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ζ ΗΤ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
2 ΨΗΣΤΕΣ
2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(Άντρες – Γυναίκες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ανειδίκευτοι)

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

16-θριάσιο

ΜΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Πρώτη, αναλυτική παρουσίαση
της πρότασης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, για το Τµήµα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου,
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
µε θετική υποδοχή κι ευµενή σχόλια,
από τον Υπουργό Παιδείας &
∆ιοικούσα Επιτροπή του νέου, υπό
ίδρυση Α.Ε.Ι.

Έ

τοιµος από καιρό, ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττική, ήταν ο µόν ος από
τους Ο.Τ.Α. της δυτικής Αττικής και της δυτικής Αθήν ας που προσπάθησε µε υπόµν ηµα και συγκεκριµέν ες προτάσεις, στη Σύσκεψη που κάλεσε ο Υ πουργός Παιδείας, κ. Κώστας Γαβρόγλου, για το ν έο
εκπαιδευτικό Ίδρυµα, µε τη συµµετοχ ή των ∆ήµων
του «δυτικού τόξου» της Αθήν ας και της Αττικής, και
τους πρυτάν εις των Αν ώτατων Τ.Ε.Ι. της Αθήν ας και
του Πειραιά.
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, αν έλυσε στους συµµετέχ ον τες στη Σύσκεψη όλες τις µέχ ρι σήµερα πρωτοβουλίες και τις συν εργίες που πέτυχ ε, προκειµέν ου
ν α καταστεί άµεσα εφικτή η ίδρυση Παν επιστηµιακού
Τµήµατος Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, µε έδρα
των δυο διυλιστηρίων που λειτουργούν τα «Ελλην ικά
Πετρέλαια», στο Θριάσιο πεδίο.
Είν αι χ αρακτηριστικό ότι, τόσο ο Υ πουργός Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου, όσο και ο Πρύταν ης του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, κ.
Λάζαρος Βρυζίδης, υποδέχ τηκαν µε ικαν οποίηση την
επεξεργασµέν η πρόταση του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Μάλιστα, ο δεύτερος αν αφέρθηκε µε ιδιαίτερα κολα-

κευτικά σχ όλια, και σε προγεν έστερη συν εργασία του
Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, µε το ∆ήµο Ασπροπύργου, που
αφορά στο άλλο σηµαν τικό project της ∆ηµοτικής
Αρχ ής, για την Τηλεθέρµαν ση.
Συµπληρωµατικά, η αν τιπροσωπεία του ∆ήµου
που µετείχ ε στην σύσκεψη, ο Γεν ικός Γραµµατέας
του ∆ήµου, κ. Α. Χούπης και ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών και Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ. Ισίδωρος
Τσίγκος, έθεσε επίσης το ζήτηµα της ίδρυσης Παν επιστηµιακού Τµήµατος ∆ιαµεταφοράς (¨Logistics¨) µε
έδρα τον Ασπρόπυργο, προκειµέν ου ν α αξιοποιηθεί
η επικείµεν η λειτουργία του Εµπορευµατικού Κέν τρου
του Ο.Σ.Ε. αλλά και οι χ ιλιάδες Επ ιχ ειρήσεις
¨Logistics¨, που εδρεύουν στον Ασπρόπυργο και
στο Θριάσιο πεδίο, καθώς και την πρόταση για αξιοποίηση του Κτήµατος του Υ πουργείου Μεταφορών
(150 στρέµµατα) στην Γκορυτσά, σε συν δυασµό µε
το γειτον ικό ∆ηµοτικό Πάρκο Αθλητισµού και Αν α-

4/2 ΑΡΑΧΩΒΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

10-11/2 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
∆ιήµερη διαµον ή στο SEM ANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

18/2 ΠΑΤΡΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

3-4/3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρν α
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψ η στην Ιερά Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

ψυχ ής, που αν αβαθµίζεται, µε πληθώρα δηµοτικών
έργων . Οι προτάσεις αυτές θα τύχ ουν της απαραίτητης µελέτης, το επόµεν ο διάστηµα, σε διµερή
επαφή του ∆ήµου και της ∆ιοικούσας – Συν τον ιστικής
Επιτροπής του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής, προκειµέν ου ν α µορφοποιηθεί τελικά το πλαίσιο εν τός
του οποίου θα κιν ηθεί το ν έο Α.Ε.Ι.
Σε κάθε περίπτωση, η σοβαρή και έγκαιρη προεργασία του ∆ήµου Ασπροπύργου για το Τµήµα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, όπως αποτυπώθηκε στην
οµόφων η απόφαση της Συγκλήτου του Παν επιστηµίου του Πλοϊέστι της Ρουµαν ίας, διαµορφών ει τις
προϋποθέσεις για έν α πολύ σοβαρό βήµα του ν έου
Α.Ε.Ι., το οποίο µάλιστα θα του προσδώσει στοιχ εία
εξωστρέφειας, εν ώ θα υπηρετήσει παράλληλα και µια
τωριν ή µελλον τική αν αγκαιότητα για την αν απτυξιακή
προοπτική του Θριάσιου πεδίου, της ∆υτικής Αττικής
και της Χώρας.

