
‘’Κλείδωσε’’ η υποψηφιότητα του Κώστα
Μπακογιάννη για τον δήµο Αθηναίων

Έγινε η πρόταση από την ηγεσία της Ν∆ στον Πατούλη
για την περιφέρεια Αττικής

ΠΠεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  ττοο  ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..  ""ΑΑττττιικκόόνν""  &&
ττοο  ΨΨυυχχιιααττρριικκόό  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΑΑττττιικκήήςς  

Βελτίωση του εξοπλισµού σε 21 νοσοκοµεία της
Αττικής µε συνολικό προϋπολογισµό 13.356.880 ευρώ.

Νέα µέτρα για πυρόπληκτους φοιτητές και µαθητές 
--  ΕΕιιδδιικκόό  πποοσσοοσσττόό  κκααιι  σσττιιςς  ΠΠααννεελλλλήήννιιεεςς  22001199

ΣΕ ΖΩΦΡΙΑ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑΣΕ ΖΩΦΡΙΑ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Πεντάµηνη τροποποίηση των 

Λεωφορειακών Γραµµών Β12 και 711

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΑΑννοοίίγγεειι  οο  δδρρόόµµοοςς
γγιιαα  ττηη  δδηηµµοοππρράάττηησσηη  

ττοουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς  
ΕΕλλααιιοουυρργγιικκήήςς  

Μετά την απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων
∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) για επέκταση της 

παραχώρησης χρήσης µέχρι το 2040. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, 
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ σσεελλ..  1100

ΕΡΧΟΝΤΑΙΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ ΣΤΟΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
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ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ::  ΈΈφφυυγγεε  ααππόό  
ττηη  ζζωωήή  οο  ηηλλιικκιιωωµµέέννοοςς  
ΡΡοοµµάά  πποουυ  ννόόσσηησσεε  ααππόό  ττοονν  
ιιοο  ττοουυ  δδυυττιικκοούύ  ΝΝεείίλλοουυ  

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  οοιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  µµεεττααφφοορράάςς  ττοουυ
δδιικκττύύοουυ  ύύδδρρεευυσσηηςς  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  σσττηηνν  ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ  

Για οποιαδήποτε
βλάβη ή αίτηση νέας

υδροδότησης οι
δηµότες θα πρέπει,

από 1η Σεπτεµβρίου, να 
απευθύνονται στο 1022
και στο υποκατάστηµα

της ΕΥ∆ΑΠ 
στην Ελευσίνα
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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 65011020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. 
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Αχαρνών 36,2102472215

Αχαρν ές
Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆. 

Θρακοµακεδόν ων  117, 2102430204

Χαιδάρι
Κών στα Ελέν η Μαν ικαρος Ιωαν ν ης

Καραϊσκάκη 82, 21 0598 5845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από

23 έως 36 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανάµνησις της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης

της υπεραγίας Θεοτόκου, 
Των εν Νικοµηδεία αγίων Μαρτύρων

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  οοιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  µµεεττααφφοορράάςς  ττοουυ
δδιικκττύύοουυ  ύύδδρρεευυσσηηςς  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  σσττηηνν  ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ  

Για οποιαδήποτε βλάβη ή αίτηση νέας υδροδότησης οι δηµότες θα πρέπει από 1η 
Σεπτεµβρίου να απευθύνονται στο 1022 και στο υποκατάστηµα της ΕΥ∆ΑΠ στην Ελευσίνα

Με την υπογραφή της σύµβασης και του
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής
µεταξύ του δηµάρχου Γεωργίου Τσουκα-

λά, και του διευθύνοντος συµβούλου της ΕΥ∆ΑΠ κ.
Ιωάννη Μπενίση, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
µεταφοράς στην ΕΥ∆ΑΠ, του δικτύου ύδρευσης
της δηµοτικής ενότητας Μαγούλας.

Σύµφωνα µε αυτά, από 1ης Σεπτεµβρίου 2018 το
δίκτυο υδροδότησης της δηµοτικής ενότητας που
περιλαµβάνει 42km αγωγών ύδρευσης, και
εξυπηρετεί 2.270 παροχές.εντάσσεται στην ευθύνη
της Ε.Υ∆.Α.Π. ΑΕ.

Με την ανάληψη της διαχείρισης του εν λόγω δικ-
τύου οι δηµότες της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας
θα απολαµβάνουν σε πλήρη επάρκεια άριστης ποι-
ότητας πόσιµο νερό, καθώς και τις υπηρεσίες

υψηλής ποιότητας, που απολαµβάνουν τόσο οι
υπόλοιποι κάτοικοι του ∆ήµου Ελευσίνας όσο και οι
κάτοικοι των άλλων περιοχών του Λεκανοπεδίου
Αττικής, που εξυπηρετούνται από την Ε.Υ∆.Α.Π.
Α.Ε.

Για την τρέχουσα καταναλωτική περίοδο δεύτερ-
ου τριµήνου 2018 που περιλαµβάνει τους µήνες:
Απρίλιο , Μάιο , Ιούνιο και µέρος του Ιουλίου η
τιµολόγηση και η πληρωµή θα γίνει στο δήµο Ελευ-
σίνας. Για οποιαδήποτε βλάβη ή αίτηση νέας υδρ-
οδότησης οι δηµότες θα απευθύνονται στο 1022,
ΚΑΙ στο υποκατάστηµα της ΕΥ∆ΑΠ επί  της
Ηρώων  Πολυτεχνείου 178 ( κόµβος µπλόκο ).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ 

Ξ
εκίνησαν οι κατεδαφίσεις
αυθαιρέτων, σύµφωνα µε
τον υπουργό Ενέργειας,

Γιώργο Σταθάκη. Ο υπουργός Ενέρ-
γειας Γιώργος Σταθάκης  επεσήµα-
νε: «Χθες, ξεκίνησε ο πρώτος
κύκλος των κατεδαφίσεων που περ-
ιλαµβάνει 22 παραδοτέα κτίσµατα
στο παραλιακό µέτωπο Αθηνών -
Σουνίου, στην περιοχή Αγριλέζα και
στην περιοχή Μαραθώνα –
∆ιονύσου. Τις αµέσως επόµενες
εβδοµάδες, θα επιταχυνθούν οι
κατεδαφίσεις µέσω διαδοχικών
νέων προκηρύξεων διαγωνισµών».

Οι πρώτες κατεδαφίσεις αφορούν
200 κτίσµατα στην Αττική στις περ-
ιοχές Καπανδρίτι, Λαύριο, Πάρνηθα,
Πεντέλη, Μέγαρα, Κέα καθώς
επίσης και στο παραλιακό µέτωπο
Αθηνών-Σουνίου αλλά και τουριστι-
κές εγκαταστάσεις και εγκαταστά-
σεις εστίασης σε παραλίες και αιγια-
λούς της Αττικής.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του
υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας πρόκειται για: 

15 κατασκευές σε εθνικούς
δρυµούς

105 κατασκευές σε δασικές εκτά-
σεις σε Καπανδρίτι, Λαύριο, Πάρν-
ηθα, Πεντέλη και Μέγαρα

20 κατασκευές στο παραλιακό
µέτωπο Αθηνών-Σουνίου

35 κατασκευές στο παραλιακό
µέτωπο Μεγάρων

17 κατασκευές στον υγροβιότοπο
Βουρκάρι

16 τουριστικές εγκαταστάσεις και
εγκαταστάσεις εστίασης που
βρίσκονται σε παραλίες και αιγια-
λούς ανά την Αττική

Το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµ-
βρίου το υπουργείο θα προχωρήσει
στην προκήρυξη του πρώτου διεθ-
νούς διαγωνισµού για την κατεδάφ-
ιση ακόµη 300-400 κτισµάτων.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
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ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ::  
ΈΈφφυυγγεε  ααππόό  ττηη  ζζωωήή  οο  
ηηλλιικκιιωωµµέέννοοςς  ΡΡοοµµάά  πποουυ  
ννόόσσηησσεε  ααππόό  ττοονν  ιιοο  ττοουυ  
δδυυττιικκοούύ  ΝΝεείίλλοουυ  

Α
πεβίωσε ο 85χρονος Ροµά, από τα Ανω
Λιόσια, που νοσηλευόταν µε τον ιό του
∆υτικού Νείλου στο Θριάσιο Νοσοκο-

µείο.
Πρόκειται για το 12ο θύµα του ιού, µέσα στο
2018.Σηµειώνεται, ότι ο 85χρονος ζούσε σε
καταυλισµό επί της οδού Αναγεννήσεως στην
καρδιά σχεδόν των Άνω Λιοσίων, κοντά στο
αστυνοµικό τµήµα.
Ανεξέλεγκτα µπορούν να γίνουν τα κρούσµατα
του ιού του δυτικού Νείλου, την επόµενη
διετία, όπως τόνισε στο STAR ο διευθυντής
περιβάλλοντος του δήµου Φυλής. Στα Άνω
Λιόσια έγινε έκτακτη σύσκεψη, µε αφορµή το
πρώτο κρούσµα της νόσου σε ηλικιωµένο
Ροµά.

Πάνω από 2000 εστίες επώασης του ιού
στα Άνω Λιόσια

Ούτε µία, ούτε δύο, αλλά 2060 εστίες επώα-
σης των κουνουπιών έχει καταγράψει ο δήµος
Φυλής, και συνεχίσει την καταγραφή. Ενώ
προσπαθεί να αντιµετωπίσει προληπτικά το
πρόβληµα µε νέους ψεκασµούς, επικεντρωµέ-
νους γύρω από την περιοχή που του 85χρο-
νου, αλλά και µε ενηµέρωση των πολιτών και
ιδίως των πιο ευαίσθητων κοινωνικών οµά-
δων, που ζουν σε άθλιες συνθήκες.
Η κλιµατική αλλαγή επιτείνει το πρόβληµα της
εξάπλωσης του ιού του ∆υτικού Νείλου

Υπάρχουν τρία δεδοµένα που επιτείνουν το
πρόβληµα. Πρώτος, η κλιµατική αλλαγή, µε τις
µεγάλες θερµοκρασίες και την υψηλή υγρασία.
∆εύτερον ότι υπάρχουν αρκετοί κάτοικοι που
δεν πειθαρχούν και τρίτον µεγάλες περιοχές
που θεωρούνται άβατα κι εκεί δεν µπορούν να
γίνουν ούτε ψεκασµοί.

Με στόχο την
ενηµέρωση και
την καλύτερη

εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει
την προσωρινή τροπο-
ποίηση των λεωφορειακών
γραµµών 711 (ΖΩΦΡΙΑ-
ΑΤΤΙΚΗ) και Β12 (ΜΑΡΝΗ-
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ), λόγω εργα-
σιών κατασκευής αγωγού αποχέτευσης οµβρίων επί
της Λ. Φυλής -και µόνο στο ρεύµα καθόδου, δηλαδή
προς Αθήνα- από τη συµβολή της µε τη Λ. Καµατε-
ρού έως τη συµβολή της πάλι µε τη Λ. Καµατερού
του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού, από τις
29.08.2018 και για χρονικό διάστηµα 5 µηνών, ως
εξής:

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής
γραµµής 711 από αφετηρία προς τέρµα (προς Αττι-
κή) και της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής
Β12 από τέρµα προς αφετηρία (προς Μάρνη)

Από Λ. Φυλής, δεξιά Λ.
Καµατερού, συνέχεια Λ. Καµα-
τερού, δεξιά Λ. Φυλής και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη
διαδροµή.

Σηµείωση 1 : Στο τµήµα της
τροποποιηµένης διαδροµής,
τα λεωφορεία θα κάνουν
στάση στις υπάρχουσες στά-
σεις των άλλων γραµµών.

Σηµείωση 2:  Στο τµήµα της τροποποιηµένης δια-
δροµής ιδρύονται και οι δύο παρακάτω προσωρινές
στάσεις επί της Λ. Καµατερού:

Στάση µε την ονοµασία “Σκλαβενίτης”, µεταξύ της
Λ. Καµατερού και της οδού Λουκιανού, έναντι
Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτη και έµπροσθεν εγκατα-
λελειµµένης κατοικίας και

Στάση µε την ονοµασία “Γρηγορίου Λαµπράκη”,
µεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Ολύµπου, έναντι
της οδού Γρ. Λαµπράκη και έµπροσθεν Βιοτεχνίας
Υποκαµίσων.

ΣΕ ΖΩΦΡΙΑ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑΣΕ ΖΩΦΡΙΑ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Πεντάµηνη Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραµµών Β12 και 711

Α
νοίγει ο δρό-
µος για τη
δηµοπράτηση

του έργου της Ελαιο-
υργικής (Ιερά Οδός
& Αδελφών
Μουρίκη) µετά την
απόφαση του ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας Ακινή-
των ∆ηµοσίου
(ΕΤΑ∆) για επέκτα-
ση της παραχώρη-
σης χρήσης µέχρι το
2040. 

Προτεραιότητα για
το ∆ήµο πέρα από
την εκκίνηση της δια-
δικασίας δέσµευσης
της χρηµατοδότησης
από την ΠΕ∆Α αποτελεί  η
εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου

για τη βιώσιµη αξιοποίηση του
ακινήτου µε χρήσεις αφενός κοι-

νωνικού χαρακτήρα, αφετέρου
αναπτυξιακού. 

Το ετήσιο οικονοµικό αντάλλαγ-
µα προς την ΕΤΑ∆, µετά την
ολοκλήρωση των έργων υποδο-
µής, είναι χαµηλό και µας επι-
τρέπει να κάνουµε ισόρροπο
σχεδιασµό για το χώρο µε αλλα-
γές χρήσης όπως αιτηθήκαµε
για πολιτιστικές και αθλητικές
εκδηλώσεις υπερτοπικού χαρ-
ακτήρα φυσικά και εν όψει της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το
2021. 

Ο δηµος Ελευσίνας σε ανα-
κοίνωσή του αναφέρει :
Συνεχίζουµε επιταχύνοντας τις
διαδικασίες σε συνεργασία µε
όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς.   

Ανοίγει ο δρόµος για τη δηµοπράτηση
του έργου της Ελαιουργικής 

Μετά την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου
(ΕΤΑ∆) για επέκταση της παραχώρησης χρήσης µέχρι το 2040. 
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Κολυµβήτρια από τη Συρία
που διέσωσε ανθρώπους,
συνελήφθη στην Ελλάδα για
διακίνηση

Ποια είναι η Σάρα Μαρντίνι; Μαζί
µε την αδερφή της, Γιούσρα, έγιναν
γνωστές προ ετών όταν, στην προ-
σπάθειά τους να διαφύγουν από τη
Συρία στην Ελλάδα µέσω Τουρκίας,
αναγκάστηκαν να κολυµπήσουν
ώρες ολόκληρες µέχρι τη Λέσβο.

Τα κατάφεραν γιατί στη Συρία ήταν και οι δύο πολλά
υποσχόµενες κολυµβήτριες.

Ενώ η Γιούσρα συνέχισε τις προπονήσεις στη Γερ-
µανία και µάλιστα συµµετείχε στους Ολυµπιακούς
Αγώνες του Ρίο, η Σάρα επέστρεψε για κάποιο χρονικό
διάστηµα στην Ελλάδα για να συνεργαστεί µε µία ΜΚΟ
που προσπαθούσε να βοηθήσει τους πρόσφυγες.

Όπως γράφει η Tageszeitung «κανονικά ήθελε να επι-
στρέψει στο Βερολίνο, καθώς από τη ∆ευτέρα θα συνέχι-
ζε τη φοίτησή της σε ιδιωτικό πανεπιστήµιο. Αλλά τα
πράγµατα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Την περασµένη Τρίτη η Μαρντίνι συνελήφθη στην
Ελλάδα.Την ίδια µέρα η ελληνική αστυνοµία ανακοίνωσε
ότι εξάρθρωσε ένα εγκληµατικό δίκτυο για την παροχή
βοήθειας σε πρόσφυγες.

Λέγεται ότι οι ακτιβιστές συνεργάζονταν µε διακινητές
και βοηθούσαν κάποιους ανθρώπους να εισέλθουν
παράνοµα στην Ελλάδα. Επίσης, λέγεται ότι παρακολο-
υθούσαν την επικοινωνία, µέσω ασυρµάτου, της ελληνι-
κής ακτοφυλακής, καθώς και της Frontex».

Η Σάρα Μαρτίνι συµµετείχε στους Ολυµπιακούς
Αγώνες του Ρίο

Περισσότερες λεπτοµέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές
για την υπόθεση. Πάντως ο Φλόριαν Μπέκερ, διευθυ-
ντής του ιδιωτικού πανεπιστηµίου στο οποίο φοιτεί η
Σάρα Μαρντίνι, δηλώνει στην Tageszeitung: «Θα προ-
σπαθήσουµε να κάνουµε ό,τι είναι δυνατό, ώστε η Σάρα
να βγει από τη φυλακή και να συνεχίσει τις σπουδές της.
Έχει δουλέψει τόσο σκληρά γι αυτές"».

Πηγή: DW

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινάει η καταβολή 
των αναπηρικών επιδοµάτων 
σε 263 δικαιούχους

Ξεκιν ούν  οι καταβολές των  αν απηρικών  επιδο-
µάτων  από τον  Οργαν ισµό Προν οιακών  Επι-
δοµάτων  και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης

(ΟΠΕΚΑ), σε 263 δικαιούχ ους, στο πλαίσιο του πιλο-
τικού προγράµµατος απον οµής προν οιακών  παρ-
οχ ών  σε χ ρήµα, µέσω ηλεκτρον ικής διαδικασίας.

Σύµφων α µε σχ ετική αν ακοίν ωση του ΟΠΕΚΑ,
σήµερα Παρασκευή, 31 Αυγούστου, καταβάλλον ται σε
263 δικαιούχ ους τα ποσά που αν τιστοιχ ούν  στα
αν απηρικά επιδόµατά τους. Συν ολικά, θα καταβληθ-
ούν  187.453 ευρώ.

Πρόκειται για τους πρώτους δικαιούχ ους προν οι-
ακών  αν απηρικών  επιδοµάτων  που εν τάσσον ται
στις πληρωµές του ΟΠΕΚΑ, µετά την  ολοκλήρωση της
προβλεπόµεν ης από το πιλοτικό πρόγραµµα ηλεκτρ-
ον ικής διαδικασίας.

Το ποσό που θα εισπράξουν  περιέχ ει και αν αδρο-
µικά, καθώς αν τιστοιχ εί στο άθροισµα των  µην ιαίων
επιδοµάτων  που δικαιούν ται, αρχ ής γεν οµέν ης από
την  πρώτη τού επόµεν ου µήν α υποβολής της
αίτησης.

Οι 263 δικαιούχ οι θα εν ηµερωθούν  µε προσωπικό
µήν υµα στο κιν ητό τηλέφων ο που έχ ουν
καταχ ωρίσει στην  ηλεκτρον ική αίτησή τους.

Επισηµαίν εται, ότι στην  επόµεν η πληρωµή θα ικα-
ν οποιηθούν  όλες οι αιτήσεις δικαιούχ ων  που έχ ουν
εξετασθεί από τα Κέν τρα Πιστοποίησης Αν απηρίας
(ΚΕΠΑ), µέχ ρι τέλος Ιουλίου και για τους οποίους ο
ΟΠΕΚΑ έχ ει λάβει στο ηλεκτρον ικό σύστηµά του ορι-
στικές γν ωµατεύσεις.

Εφεξής η πληρωµή των  ατόµων  µε αν απηρία θα
γίν εται σε τακτά χ ρον ικά διαστήµατα.

Το πιλοτικό πρόγραµµα συν εχ ίζεται καν ον ικά σε
Αττική και Θεσσαλον ίκη, εν ώ από τον  Σεπτέµβριο
επεκτείν εται µε τις ίδιες προϋποθέσεις και στην
Αχ αΐα.

ΗΕπιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Σ.∆.Ο.Ε. Μακε-
δονίας, µετά τη στελέχωσή της µε σηµαν-
τικό αριθµό νέων υπαλλήλων, υλοποιεί τον

ετήσιο προγραµµατισµό δράσεών της µε αυξανό-
µενη ένταση, στοχεύοντας στην αντιµετώπιση του
οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος, της απάτης
σε βάρος των συµφερόντων του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της Ε.Ε. και της προστασίας των
καταναλωτών από αθέµιτες πρακτικές.

Ήδη, όπως σηµειώνει η σχετική ανακοίνωση, κλι-
µάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης
Σ.∆.Ο.Ε. Μακεδονίας, προχώρησαν σε σηµαντικό
αριθµό ελέγχων, στο πλαίσιο αντιµετώπισης του
παραεµπορίου, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κυρίως
στην αγορά «Καπάνι» αλλά και σε επιχειρήσεις
στην Κέρκυρα, οι οποίες έχουν ως κύριο αντι-
κείµενό τους την εµπορία ενδυµάτων.

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του
Ν. 4155/2013, κατέσχεσαν και κατέστρεψαν –
άµεσα – εκατοντάδες αποµιµητικά προϊόντα
(ενδύµατα, τσάντες κ.ά.) τα οποία έφεραν σήµατα
γνωστών και επώνυµων εταιρειών. 

Σχηµατίστηκαν πέντε επιµέρους δικογραφίες και
ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατά-
ξεων του άρθρου 14 Ν. 4144/2013 για την καταπο-
λέµηση της αδήλωτης εργασίας, ολοκλήρωσαν 49
έλεγχους, από τους οποίους προέκυψαν 30 παρα-
βάτες και διαπιστώθηκαν συνολικά 121 παραβά-
σεις. Τέλος, πραγµατοποίησαν µε επιτυχία έλεγχο-
υς, στο πλαίσιο προστασίας των δικαιωµάτων πνε-
υµατικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993), από τους
οποίους προέκυψαν δεκάδες παραβάσεις.

Μπαράζ ελέγχων από το Σ∆ΟΕ για το παρεµπόριο
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Νέα µέτρα για πυρόπληκτους
φοιτητές και µαθητές 

----     ΕΕΕΕιιιιδδδδιιιικκκκόόόό    πππποοοοσσσσοοοοσσσσττττόόόό    κκκκααααιιιι     
σσσσττττιιιιςςςς    ΠΠΠΠααααννννεεεελλλλλλλλήήήήννννιιιιεεεεςςςς    2222000011119999

Στη συνάντηση που είχε εχθές ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκε-
υµάτων Κώστας Γαβρόγλου µε γονείς κι εκπροσώπους φορέων από τις
πληγείσες περιοχές (Μαραθώνα, Ραφήνα, Μάτι) συµφωνήθηκαν:

Α) Το δικαίωµα µετεγγραφής σε Τµήµα Α.Ε.Ι. καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε
προβλεπόµενου αριθµού µετεγγραφόµενων που χορηγήθηκε µε την ΠΝΠ
(Α΄138) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπουργική απόφαση για
την ενίσχυση τέκνων οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018, θα επεκταθεί σε όλους τους φοιτητές µόνιµους κατοίκους
των πληγεισών περιοχών.

Β) Για τα παιδιά µόνιµους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην προ-
σαύξηση µορίων που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση για την ενίσχυση
τέκνων οικογενειών, θα υπαχθούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου
έτους (2019) στο ειδικό ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 για
τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Ο Υπουργός δεσµεύθηκε ότι µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς όλα τα σχο-
λεία της περιοχής θα ενισχυθούν µε έκτακτο προσωπικό ειδικοτήτων (ψυχολό-
γοι και κοινωνιολόγοι) καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή.

Εντός Σεπτεµβρίου αναµένεται η επίσηµη ανακοίνωση της υποψηφιότ-
ητας του  περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη, για
τον δήµο Αθηναίων .

Ο κ. Μπακογιάννης, θα έχει τη στήριξη του κόµµατος  της Ν∆ , ώστε να είναι
υποψήφιος στο µεγαλύτερο δήµο της χώρας, σε συνδυασµό µε την µετακίνηση
της Ντόρας Μπακογιάννη στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας, τα Χανιά.

Επιπλέον επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι έχει γίνει πρόταση από την 

ηγεσία της Ν∆ στον δήµαρχο Αµαρουσίου και πρόεδρο της ΚΕ∆Ε  Γ.
Πατούλη να διεκδικήσει  την Περιφέρεια Αττικής. Ο κ. Πατούλης δεν έχει ανοίξει
ακόµα τα χαρτιά του, δηλαδή δεν έχει απαντήσει επίσηµα ,  αλλά όπως όλα
δείχνουν θα κατέβει στην  «κούρσα» για την  Περιφέρεια Αττικής, καθώς  το
«δίδυµο» Μπακογιάννη – Πατούλη, για τον Κυριάκο  Μητσοτάκη, θεωρείται
ικανότατο για να κερδίσει το µεγαλύτερο δήµο και τη µεγαλύτερη Περιφέρεια
της χώρας και ουσιαστικά ν΄ ανοίξει τον δρόµο για την επικράτηση της Ν∆ και
στις εθνικές εκλογές, στην περίπτωση που δεν στηθούν τριπλές κάλπες.

Κ
αταχειροκροτήθηκε η   θεατρ-
ική παράσταση «ΟΡΕΣΤΗΣ»
του Ευριπίδη, του Κρατικού

Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29
Αυγούστου 2018 στο πλαίσιο των
Αισχυλείων του ∆ήµου Ελευσίνας.

Η παράσταση, αποτέλεσε χορηγία
της Περιφέρειας Αττικής, µε τη στήρ-
ιξη της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής που 

θεωρεί άκρως σηµαντική    την
πρόσβαση των πολιτών στο δηµό-
σιο αγαθό του πολιτισµού, καθώς
και την ενίσχυση της πορείας του
∆ήµου Ελευσίνας προς το 2021 ως
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των δυο βαθµών.

Με την στήριξη της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής

ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΗΗ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  «ΟΡΕΣΤΗΣ» ΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΘΘΒΒΕΕ  ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΙΙΣΣΧΧΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑ  

‘’Κλείδωσε’’ η υποψηφιότητα του Κώστα Μπακογιάννη για τον δήµο της Αθήνας
Έγινε η πρόταση από την ηγεσία της Ν∆ στον Πατούλη για την περιφέρεια Αττικής 



Ο
Ο.Σ.Ε. εκτός
από διαχειριστής
της υποδοµής

έχει και την αποκλειστική
ευθύνη διαφύλαξης και
προώθησης της ιστορίας
και της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς του ελλην ικού σιδ-
ηρόδροµου που ξεκινάει
από το 1869.

Σήµερα, που η αναγέν-
νηση του ελλην ικού σιδηρ-
όδροµου είναι προ των
πυλών, µε την ολοκλήρω-
ση σηµαντικών  έργων ,
όπως η ηλεκτροδότηση και
σηµατοδότηση του δικτύου και η επικείµενη λειτουργία του υπερσύγχρονου διαµετακοµιστικού κέντρου του ΟΣΕ στο Θριά-
σιο Πεδίο, είναι επιτακτικότερη η ανάγκη για την ανάληψη δράσεων που θα προβάλλουν τη διαχρονικότητα του µεταφορικού
µέσου και τη συµβολή του στην ανάπτυξη της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραµµατιστεί οι εξής δράσεις:

1. Ανάδειξη της ιστορίας αλλά της µελλοντικής πορείας του ελλην ικού σιδηρόδροµου στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης µε
αρχιτεκτον ικά έργα, ειδικά προορισµένα ώστε να κοσµήσουν στη συνέχεια το Σιδηροδροµικό Μουσείο. Ειδικότερα στα
εγκαίν ια του περιπτέρου του Οργανισµού, που θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 12.00 µ.µ.,
στον χώρο του περιπτέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν την εµπειρία αναπαράστασης των 9,2 χιλι-
όµετρα της σήραγγας του Καλλίδροµου !

2. Παρουσίαση της συµβολής του Σιδηρόδροµου µέσω ιστορικών ντοκιµαντέρ που αναφέρονται σε κρίσιµες ιστορικές στιγ-
µές της χώρας και σε γεγονότα που επηρέασαν την οικονοµική και κοινωνική ζωή.

3. Μνηµόνιο Συνεργασίας µε τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόµου (ΣΦΣ) και την εκµετάλλευση του αρχειακού υλικού του
Συλλόγου µε σκοπό την αξιοποίηση και προώθηση του Σιδηρόδροµου στην Ελλάδα, τη διάσωση και προβολή µουσειακού
τροχαίου υλικού, τη διαφύλαξη αντικειµένων και εγγράφων σηµαντικής ιστορικής αξίας, παροχή τεχνογνωσίας κ.λ.π.

4. Συντήρηση ιστορικών ατµοµηχανών καθώς και Μουσειακού τροχαίου υλικού µε σκοπό την αξιοποίηση του σε τουρι-
στικές θεµατικές εκδροµές σε τµήµατα του ∆ικτύου, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (∆ιακοφτό – Καλάβρυτα, Νέστος, Μπράλος
κ.λ.π.)

5. Καταγραφή Ιστορικού Αρχείου και Μουσειακού Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ.

6. Μεταφορά του Σιδηροδροµικού Μουσείου της Αθήνας στον ιστορικό χώρο του παλαιού Μηχανοστασίου Πελοποννή-
σου και συγκεκριµένα στον χώρο της ¨ροτόντας̈  καθώς και σε όµορα ιστορικά βιοµηχανικά κτήρια

7. Μεταφορά του Σιδηροδροµικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στον χώρο του παλαιού εµπορευµατικού Σταθµού Θεσσα-
λον ίκης, σε χαρακτηριστικό ιστορικό βιοµηχανικό κτίριο, σε συνεργασία µε το ∆ήµο της πόλης.

8. Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µε την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) µέσω του οποίου εκπορεύονται
διάφορες δράσεις και συνεργασίες των δύο φορέων. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Συνδιοργανώσεις και οργανώσεις εκδηλώσεων
και εκθέσεων & καλλιτεχν ικών διαγωνισµών, χρήσεις χώρων του ΟΣΕ από σπουδαστές και αποφοίτους της ΑΣΚΤ, αξιο-
ποίηση από κοινού προγραµµάτων και ευκαιριών στο χώρο του πολιτισµού κ.λ.π.- µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ∆ικτύου
έργων τέχνης, µέσω της ΑΣΚΤ, αντίστοιχο του ∆ικτύου του ΟΣΕ.

6-θριάσιο Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018     

ΣΕ 34 ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΕιισσααγγωωγγήή  22..881166  ννέέωωνν

σσπποουυδδαασσττώώνν
σσεε  3300  ΙΙΕΕΚΚ  ττοουυ  ΟΟΑΑΕΕ∆∆

Εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.816 νέων σπουδα-
στών και σπουδαστριών σε 30 ΙΕΚ του Οργανι-
σµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆) για το χειµερινό εξάµηνο του έτους
2018–19, προκειµένου να καταρτισθούν σε 34
σύγχρονες ειδικότητες.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισµός, οι υποψήφ-
ιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ
προτίµησής τους από τις 3 Σεπτεµβρίου 2018
έως τις 14 Σεπτεµβρίου 2018 και να είναι
κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ Β'
κύκλου σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτή-
τως ορίου ηλικίας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέχουν για
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕ∆: www.oaed.gr και στις γραµµατείες των
ΙΕΚ.

ΟΣΕ: ∆ράσεις για διαφύλαξη της πολιτιστικής
κληρονοµιάς του σιδηρόδροµου

Σε αυτές περιλαµβάνεται και η µεταφορά του Σιδηροδροµικού
Μουσείου της Αθήνας.
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ΗΠεριφέρεια Αττικής ενέκρινε τη χρηµατοδότ-
ηση για ακόµα µία παρέµβαση ενίσχυσης
των νοσοκοµείων της Αττικής.

Συγκεκριµένα, µε την υπογραφή της πρόσκλησης
«Προµήθεια εξοπλισµού µονάδων ∆ευτεροβάθµιας και
Τριτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Αττι-
κής», η Περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου προωθεί τη
συµπλήρωση και βελτίωση του εξοπλισµού σε 21 νοσο-
κοµεία της Αττικής µε συνολικό προϋπολογισµό
13.356.880 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, καλούνται να υποβά-
λουν προτάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική
2014-2020» τα: Γ.Ν.Α. Σισµανόγλειο, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Νοσο-
κοµείο Θείας Πρόνοιας "Η Παµµακάριστος", Γ.Ν.
Παίδων Πεντέλης, Γ.Ν. Ν.Ιωνίας "Κωνσταντοπούλειο" –
Πατησίων, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς "Οι
Άγιοι Ανάργυροι", Γ.Ν.Α. "Γ.Γεννηµατάς", Γ.Ν.Α. "Ο
Ευαγγελισµός", Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία", Γ.Ν.Α. Αλεξάν-
δρα, Α.Ο.Ν.Α. "Ο Άγιος Σάββας", Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο,
Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Α. "Η
Ελπίς", Ν.Α. & ∆.Ν.Α. "Ανδρέας Συγγρός", Γ.Ν.Α.
"Λαϊκό", Γ.Ν. Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», Νοσοκοµείο
"Έλενα Βενιζέλου", Γ.Ν.Π. "Τζάνειο", Π.Γ.Ν. "Αττικόν",
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής. 

Η πρόσκληση, που εντάσσεται στον Άξονα Προτερ-
αιότητας 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθµιση Στοχευµένων
Κοινωνικών Υποδοµών και Υποδοµών Υγείας» και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στοχεύει στη διασφάλιση
της εύρυθµης λειτουργίας των νοσοκοµείων και της
δηµόσιας υγείας, την αναβάθµιση των παρεχόµενων
υπηρεσιών αλλά και την ισότιµη πρόσβαση σε υπηρ-
εσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

EEEEκκδδήήλλωωσσηη  ααννααββίίωωσσηηςς  κκδδήήλλωωσσηη  ααννααββίίωωσσηηςς  
ααππόόσσττααξξηηςς  ττσσιικκοουυδδιιάάςς  ααππόόσσττααξξηηςς  ττσσιικκοουυδδιιάάςς  

Από τον Σύλλογο Κρητών Αχαρνών

Το Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου στον προαύλιο φιλόξενο
χώρο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών
(Γιαµπουδάκη 98) στο λόφο του προφήτη Ηλία, θα

πραγµατοποιηθεί εκδήλωση αναβίωσης απόσταξης της
τσικουδιάς.

Θα µας διασκεδάσει το Κρητικό µουσικό συγκρότηµα µε
τον

Χαράλαµπο Γαργανουράκη (λύρα)

µε το Νίκο Καραβυράκη (λαγούτο) &

Μανώλη Σταυρακάκη (Μερτζάνης) – λύρα.

Ο νέος πρόεδρος ∆ηµήτρης Γιαννούλης θα τιµήσει εκ
µέρους του Συλλόγου τον Χαράλαµπο Γαργανουράκη για
την προσφορά του στο Έντεχνο τραγούδι και στην
κρητική µουσική παράδοση

Πληροφορίες στα τηλ: 210-2465678 και 6983498785

Σας περιµένουµε όλους για ένα αξέχαστο Κρητικό
ξεφάντωµα.

Ο πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραµµατέας
Γιαννούλης ∆ηµήτρης      Φουκαράκης Νικόλαος

Περιλαµβάνεται το Π.Γ.Ν. "Αττικόν" & το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής 

Βελτίωση του εξοπλισµού σε 21 νοσοκοµεία της Αττικής 
µε συνολικό προϋπολογισµό 13.356.880 ευρώ



8-θριάσιο Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
«Πρώτον, έπρεπε να χαθούν δεκάδες ανθρώπινες ζωές, αυτή τη φορά από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, 
για να αποφασίσει ο κ. Μπασκόζος να συγκαλέσει σύσκεψη στο ΚΕΕΛΠΝΟ για το θέµα».

Με αφορµή τα όσα ανέφερε ο Γενικός Γραµµα-
τέας ∆ηµόσιας Υγείας, Ι. Μπασκόζος, σε
συνέντευξη του σε εφηµερίδα, σχετικά µε τα

µέτρα πρόληψης από πλευράς ∆ήµων για την αντι-
µετώπιση του ιού του ∆υτικού Νείλου, από την ΚΕ∆Ε και
τον Πρόεδρο της, Γ. Πατούλη, επισηµαίνονται τα εξής:

«Πρώτον, έπρεπε να χαθούν δεκάδες ανθρώπινες
ζωές, αυτή τη φορά από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, για να
αποφασίσει ο κ. Μπασκόζος να συγκαλέσει σύσκεψη στο
ΚΕΕΛΠΝΟ για το θέµα. ∆υστυχώς για µια ακόµη φορά ο
ίδιος και το Υπουργείο Υγείας πιάστηκαν απροετοίµαστοι
και καλούνται εκ των υστέρων να λάβουν µέτρα, για να
αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της αδυναµίας τους να

σχεδιάσουν µια αξιόπιστη εθνική πολιτική πρόληψης και
προστασίας της δηµόσιας υγείας.

∆εύτερον, αν και γνωρίζουν µήνες το πρόβληµα, η Γενι-
κή Γραµµατεία ∆ηµόσιας Υγείας δε σχεδίασε και δεν υλο-
ποίησε ποτέ µια ολοκληρωµένη εκστρατεία ενηµέρωσης
και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού για τη συγκεκρι-
µένη περίπτωση. Αυτή είναι η υποχρέωση του Υπουρ-
γείου, αλλά σε αυτή την υποχρέωση ουδέποτε ανταπο-
κρίθηκε.

Τρίτον, είναι βέβαιο ότι ο κ. Μπασκόζος ευαισθητοποι-
ήθηκε για το πρόβληµα όχι όταν άρχισαν να χάνονται
συµπολίτες µας από την έξαρση του ιού, αλλά µόλις ανα-
δείχθηκε η ανεπάρκεια διαχείρισης του συγκεκριµένου
προβλήµατος,  από την κοµµατικά οµογάλακτη του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής. Ο κ. Μπασκόζος «ξύπνησε» όταν
στριµώχθηκε η κα ∆ούρου, κι όχι όταν άρχισαν να χάνον-
ται ανθρώπινες ζωές από τον ιό του ∆υτικού Νείλου.
∆υστυχώς για το σηµερινό γενικό γραµµατεία δηµόσιας
υγείας υπερισχύει το κοµµατικό, κι όχι το υπηρεσιακό
καθήκον.

Τέταρτον, καλούµε τον κ. Μπασκόζο να µας δώσει
σήµερα κιόλας τα επίσηµα στοιχεία που υποτίθεται ότι
έχει στη διάθεσή του και τα οποία του επιτρέπουν να

ισχυρίζεται, ψευδώς κατά την άποψή µας, ότι δήθεν οι
µισοί ∆ήµοι δεν έχουν πάρει κανένα µέτρο πρόληψης
απέναντι στο ιό του ∆υτικού Νείλου. Καθώς και τα
αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν το πρόγραµµα δράσης
των Περιφερειών και ιδιαίτερα της Περιφέρειας Αττικής.

Πέµπτον, του ζητάµε να µας απαντήσει υπεύθυνα αν
διαθέτει ως γραµµατεία δηµόσιας υγείας το µηχανισµό
εκείνο που πιστοποιεί πως έχουν διεξαχθεί µε ορθό επι-
στηµονικό τρόπο οι ψεκασµοί, κυρίως από τις Περιφέρει-
ες. Αν διαθέτει ως Υπουργείο ολοκληρωµένο εθνικό σχέ-
διο δράσης για την αντιµετώπιση του ιού του ∆υτικού
Νείλου ή αρκείται στην αποστολή υπηρεσιακών εγγράφ-
ων προς τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους που επανα-
λαµβάνουν µονότονα γραφειοκρατικού τύπου οδηγίες,
που κανένας δεν παρακολουθεί αν εφαρµόζονται στην
πράξη.

Τέλος, οι ∆ήµοι και η ΚΕ∆Ε δεν θα δεχθούν από δω και
στο εξής καµία απειλή από κοµµατικούς γραµµατείς
όπως ο κ. Μπασκόζος. ∆εν φοβόµαστε τον έλεγχο των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για το αν κάναµε σωστά
τη δουλειά µας. Αυτός θα πρέπει να φοβάται τον έλεγχο
γιατί γνωρίζει ότι δεν µας έδωσε ποτέ ένα ολοκληρωµέ-
νο σχέδιο δράσης, για να το εφαρµόσουµε».

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΕττοοιιµµάάζζοουυνν  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  

γγιιαα  ττηη  ∆∆ΕΕΘΘ  οοιι  ααγγρρόόττεεςς

Κινητοποιήσεις ενόψει της 83ης ∆ιεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης
ετοιµάζουν οι αγρότες.

«Ούτε µία ηµέρα ανοχής για να ενηµερωθεί» δίνουν στον νέο υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σταύρο Αραχωβίτη, οι συντασσόµενοι
µε την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων του πρωτογενούς τοµέα, οι οποίοι,
σε σηµερινή συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, απηύθυναν ευρύ κάλεσµα
για "δυναµική" συµµετοχή όλων των πολιτών, σε όποια κοινωνική τάξη και
εάν ανήκουν, στο συλλαλητήριο διαµαρτυρίας που διοργανώνουν στις 8
Σεπτεµβρίου, στις 18.00 στο άγαλµα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους,
ενόψει της διοργάνωσης της 83ης ∆ΕΘ.

«Εφόσον πραγµατικά ενδιαφέρεται για το καλό των ανθρώπων του πρω-
τογενούς τοµέα, ας φέρει άµεσα τροπολογία στη Βουλή για το ακατάσχετο
ύψους 15.000 ευρώ των αγροτών, κάτι που ήδη µας υποσχέθηκε ο προκά-
τοχός του, Ευάγγελος Αποστόλου», επισήµανε ο γραµµατέας της Ενωτικής
Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Καρδίτσας και µέλος της Επιτρο-
πής των Μπλόκων, Κώστας Τζέλλας, προσθέτοντας "αυτή η κίνηση θα απο-
τελούσε ένα θετικό δείγµα γραφής των προθέσεών του".

Ο γενικός γραµµατέας του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Θόδωρος Παπα-
κωνσταντίνου, επισήµανε ότι "ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, φαίνεται να γνωρίζει τα ζητήµατα που απασχολούν τον κλάδο και
άρα περιµένουµε από αύριο κιόλας απτές αποδείξεις της δουλειάς του", ενώ
η επικεφαλής του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αµυνταίου, ∆ιαµάντω Κρητικού,
σηµείωσε "ως νέος άνθρωπος, περιµένουµε από τον νέο υπουργό να ακούει
τη γνώµη των ειδικών, δηλαδή εµάς που δουλεύουµε στη γη και όχι των πολ-
λών, που κοιτούν να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά τους".
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Π
ροφητικές αποδεικν ύον ται οι
επιφυλάξεις που είχ ε εκφράσει
η Εν ωση Εισαγγελέων  Ελλάδος,

όταν  το 2015 ο τότε υπουργός ∆ικαι-
οσύν ης Νίκος Παρασκευόπουλος έφερε
προς ψήφιση τον  ν όµο για τις πρόωρες
αποφυλακίσεις ή άλλως ν όµο για την
αποσυµφόρηση των  φυλακών .

«Οι ρυθµίσεις αυτές», είχ αν  τον ίσει
τότε οι εισαγγελείς, «ισοδυν αµούν  µε
ακύρωση των  δικαστικών  αποφάσεων
και αν αιρούν  το γεν ικό και ειδικό προλ-
ηπτικό αποτέλεσµα της επιβληθείσας
ποιν ής», εν ώ κρούον τας τον  κώδων α
του κιν δύν ου είχ αν  επισηµάν ει εγκαίρ-
ως οι εισαγγελικοί λειτουργοί πως το «εν
λόγω ν οµοσχ έδιο θα επιφέρει γεν ική
ελευθέρωση κρατουµέν ων ».

Η κριτική τους δεν  εισακούστηκε και
το αποτέλεσµα είν αι ν α έχ ουν  µέχ ρι
σήµερα βγει από τις φυλακές πρόωρα,
µε βάση τον  λεγόµεν ο ν όµο Παρασ-

κευόπουλου, πάν ω από 12.000 κρα-
τούµεν οι, εν ώ µόν ο το 2017 οι αποφυ-
λακίσεις µε «όχ ηµα» τις διατάξεις του
επίµαχ ου ν όµου έφθασαν  τις 4.027.

Από την  αρχ ή της εφαρµογής του
ν όµου, ο οποίος θεσπίστηκε µε γν ώµο-
ν α την  αποσυµφόρηση των  φυλακών
που είχ ε οδηγήσει τη χ ώρα µας σε αλε-
πάλληλες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, οι αποφυλακίσεις κρατουµέ-
ν ων  ήταν  µαζικές. Το αποτέλεσµα είν αι
και σήµερα, παρά τις τροποποιήσεις
που έχ ει υποστεί, ν α αποφυλακίζον ται,
όπως εκτιµάται, περίπου 350 κρατούµε-
ν οι κάθε µήν α, ορισµέν οι από τους
οποίους είχ αν  στο εν εργητικό τους ποι-
ν ές για βαριά εγκλήµατα.

Εν δεικτικά τα επίσηµα στοιχ εία του
υπουργείου ∆ικαιοσύν ης για το 2017
κάν ουν  λόγο για 320 αποφυλακισθέν τες
µε καταδίκες για ληστείες και 1.137 για
κλοπές, εν ώ ο αριθµός των  κρατουµέ-

ν ων  που έκαν αν  χ ρήση των  ευν οϊκών
διατάξεων  και βγήκαν  σε σύν τοµο
χ ρόν ο από τις φυλακές εν ώ είχ αν
καταδίκες για ν αρκωτικά, την  ίδια περίο-
δο, άγγιξε τους 698.

Από την  πλευρά του ο πρώην  υπο-
υργός ∆ικαιοσύν ης Νίκος Παρασκευό-
πουλος, το όν οµα του οποίου έχ ει
συν δεθεί µε αυτό το ν οµοθέτηµα,
αποδίδει τη συν εχ ή κριτική σε αν τιπο-
λιτευτικό µέν ος. Σε αν ακοίν ωσή του
επισηµαίν ει µεταξύ άλλων  ότι «το µυθι-
στόρηµα περί του ν όµου Παρασκευό-
πουλου και του αποκλειστικού δήθεν
κατασκευαστή του ξεφεύγει από τη
σοβαρότητα. Χρειάζεται όµως απάν -
τηση: το θέµα δεν  είν αι απλώς ότι
κάποιες από τις απειλές, αν  αφεθούν
χ ωρίς όρια, µπορεί ν α πραγµατοποιηθ-
ούν . 

Περισσότερο απασχ ολεί η διαχ εό-
µεν η ακροδεξιά αν τίληψη ότι η εκτός
κράτους δικαίου καταστολή, η υπέρβα-
ση της λογικής και η κατασκευή αποδιο-
ποµπαίων  τράγων  εµφαν ίζον ται σαν
παν άκεια για τα κοιν ων ικά προβλήµα-
τα».

Βγήκαν και επέστρεψαν στο έγκληµα
1. Γεωργιαν ός 38 χ ρον ών , που πυρ-

οβόλησε θαν άσιµα τον  27χ ρον ο
κοσµηµατοπώλη Θεόδωρο Παπαδόπου-
λο στο κατάστηµά του στη Νεάπολη
Θεσσαλον ίκης, είχ ε αποφυλακιστεί
κάν ον τας χ ρήση του ν όµου έπειτα από
καταδίκη σε κάθειρξη 25 χ ρόν ων  για
σωρεία βαρύτατων  αδικηµάτων .

2. Τρεις δράστες που βασάν ισαν
µέχ ρι θαν άτου τον  67χ ρον ο εστιάτορα
Μαν ώλη Οικον όµου στην  Υδρα είχ αν
αποφυλακιστεί πρόωρα.

3. Ο κατηγορούµεν ος για τη στυγερή
δολοφον ία της εφοριακού ∆ώρας Ζέµπε-
ρη, ο οποίος είχ ε καταδικαστεί στο παρ-
ελθόν  σε κάθειρξη για παραβάσεις του
ν όµου περί ν αρκωτικών  αποφυ-
λακίστηκε πρόωρα µετά την  έκτιση ποι-
ν ής που δεν  έφθασε τα έξι χ ρόν ια.

4. Ο Αφγαν ός που κατηγορήθηκε για
τον  βιασµό και την  άγρια δολοφον ία
19χ ρον ης φοιτήτριας στο Φράιµπουργκ
της Γερµαν ίας είχ ε αποφυλακιστεί
επίσης πρόωρα µετά την  καταδίκη του,
γιατί είχ ε προκαλέσει σωµατικές βλάβες
εις βάρος 20χ ρον ης στην  Κέρκυρα.

Νόµος Παρασκευόπουλου: 
350 αποφυλακίσεις τον µήνα!

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Στο «κυνήγι» της κατάλληλης φοιτητικής
στέγης  επιδίδονται γονείς και επιτυχόντες
που θα περάσουν φέτος το κατώφλι της

πανεπιστηµιακής σχολής της επιλογής τους στην
Αθήνα.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του
συλλόγου µεσιτών Αττικής- Πειραιά, Λευτέρης
Ποταµιάνος, «κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, µε την
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, οι γονείς και οι
επιτυχόντες αναζητούν εναγωνίως την συµφέρου-
σα µίσθωση κατοικίας. Βέβαια, τα τελευταία τρία
χρόνια µε την άνοδο ενοικίασης καταλυµάτων µε
Airbnb είναι δύσκολο να βρούµε σπίτια σε πολύ
καλή κατάσταση, σύγχρονης κατασκευής σε διάφο-
ρες παροχές. Είναι πολύ δυσεύρετα, έχουν τερά-
στια ζήτηση, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες τα
µισθώνουν για τουριστικές κατοικίες καθώς είναι
πιο προσοδοφόρα για αυτούς. Η άνθηση του... φαι-
νοµένου Airbnb έχει αλλάξει κι έχει επηρεάσει πολύ
την κατάσταση. ∆εν µπορούµε να βρούµε σπίτια
για να εξυπηρετήσουµε τους πελάτες µας. Κι αν
βρούµε τα ζητάνε πολύ ακριβά. Ενδεικτικά, µπορεί
για ένα σπίτι 15ετίας 50 τµ σε καλή κατάσταση, να
ζητηθεί ενοίκιο µέχρι και 500 ή και 600 ευρώ.
Αντίστοιχα τα προηγούµενα χρόνια για τα ίδια
σπίτια µπορεί οι τιµές να ήταν µέχρι και 30% χαµ-
ηλότερες».

Όπως τονίζει ο κ. Ποταµιάνος, παραδοσιακά οι
περιοχές που «χτυπάνε» κόκκινο είναι γύρω από
το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα Εξάρχεια, κοντά
στο Πολυτεχνείο, στην περιοχή Ζωγράφου, αλλά
και περιοχές κοντά στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.

«Γενικά το ψάξιµο εστιάζεται
σε γειτονιές που βρίσκονται
κοντά σε πανεπιστηµιακές
σχολές. Ακόµη και αν κάποιος
επιτυχόντας φοιτήσει στο ΤΕΙ
Αθήνας που βρίσκεται στην
περιοχή του Αιγάλεω προτιµά
να βρει σπίτι και να µείνει στο
ευρύτερο κέντρο της πρω-
τεύουσας παρά κοντά στο
Αιγάλεω».

Οι συνήθεις συστάσεις πάντως των µεσιτών είναι
οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται σε επαγγε-
λµατίες µεσίτες. «Εµείς πάντα συµβουλεύουµε
τους γονείς που έρχονται στην Αθήνα µε τα παιδιά
τους για να ψάξουν σπίτι, πρώτον και βασικό να
ζητάνε τη βοήθεια κάποιου επαγγελµατία καθώς
εµφανίζονται πολλοί που θέλουν να τους βοηθή-
σουν και τους αποσπούν χρηµατικά ποσά για την
προκαταβολή µισθωµάτων».

Επίσης, συµπληρώνει ο κ. Ποταµιάνος, «θα πρέ-
πει να προσέχουν ότι τα σπίτια που θέλουν να
µισθώσουν να έχουν τις βασικές παροχές εν πλήρη
λειτουργία, όπως για παράδειγµα το ηλεκτρικό και
τα υδραυλικά. Να είναι όλα σε σωστή κι εύρυθµη
λειτουργία. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να φροντίζουν
τα διαµερίσµατα που θέλουν να νοικιάσουν να είναι
σε κοντινή απόσταση από τις σχολές των επιτ-
υχόντων και να ζητήσουν πληροφορίες για το πώς
θα µετακινούνται. Ένα τελευταίο στοιχείο που εµείς
συστήνουµε να προσέξουν, όσο µπορούν, πριν
µισθώσουν ένα διαµέρισµα είναι και οι γείτονες».

Πιο φθηνά στον Πειραιά

Ο Πειραιάς παραµένει προσιτός και περισσότερ-
ος... εύκολος όσον αφορά στα µισθώµατα σύµφω-
να µε τον πρόεδρο του συλλόγου µεσιτών Αττικής-
Πειραιά.

«Αν και εκεί οι τιµές των ενοικίων έχουν παρου-
σιάσει µια µικρή αύξηση σε σχέση µε τα προη-
γούµενα χρόνια, ωστόσο είναι µικρότερο το ποσο-
στό συγκριτικά µε την Αθήνα. Από την εµπειρία
µου, προτιµάται κυρίως το κέντρο του Πειραιά, το
οποίο έχει ως επί το πλείστον παλιές κατοικίες
παρά σύγχρονες κατασκευές. 

Οι τιµές που κυµαίνονται για τα σπίτια στην περ-
ιοχή, είναι µεταξύ 4 και 5 ευρώ το τετραγωνικό.
∆ηλαδή ένα διαµέρισµα γύρω στα 50 τµ ενοικιάζε-
ται γύρω στα 200 µε 250 ευρώ αν είναι σε πολύ
καλή κατάσταση. Αυτό πιθανό να οφείλεται στο
γεγονός ότι τα διαµερίσµατα στον Πειραιά δεν
έχουν την ίδια ζήτηση για τουριστική εκµετάλλευση
όσο έχουν στο κέντρο της Αθήνας», αναφέρει ο κ.
Ποταµιάνος.

Πιο «τσουχτερή» φέτος η φοιτητική στέγη
Πού κυµαίνονται οι τιµές σε Αθήνα και Πειραιά
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες από τις
3 Σεπτεµβρίου- Τι αλλάζει σε 
αποζηµιώσεις και εγκρίσεις

Ν
έες e- υπηρεσί ες θέτει  στη δι άθεση του πολί τη από
την ερχόµενη ∆ευτέρα, 3 Σεπτεµβρί ου, ο Εθνι κός
Οργανι σµός Παροχής Υπηρεσι ών Υγεί ας (ΕΟΠΥΥ).

Οι  υπηρεσί ες αυτές εντάσσονται  σε ένα συνολι κό πακέτο
δράσεων που έχει  θέσει  σε εφαρµογή ο πρόεδρος του Οργα-
νι σµού, Σωτήρης Μπερσί µης, µε σκοπό την αποτελεσµατι κό-
τερη λει τουργί α του ΕΟΠΥΥ και  την ελαχι στοποί ηση της
ταλαι πωρί ας των πολι τών.

Οι  νέες ηλεκτρονι κές υπηρεσί ες αφορούν χι λι άδες ασθε-
νεί ς, οι  οποί οι  προκει µένου να λάβουν έγκρι ση χορήγησης και
αποζηµί ωσης παροχών και  υπηρεσι ών υψηλού κόστους απε-
υθύνονται  σε ει δι κές επι τροπές και  στο Ανώτατο Υγει ονοµι κό
Συµβούλι ο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ.

Από τη ∆ευτέρα ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό ΑΥΣ

Συγκεκρι µένα, από τη ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρί ου «ενεργοποι -
εί ται » το ηλεκτρονι κό ΑΥΣ, µε το οποί ο επι ταχύνονται  οι  δι α-
δι κασί ες έγκρι σης των αι τηµάτων πολι τών γι α την αποζηµί ω-
σή τους και  µηδενί ζεται  παράλληλα η ταλαι πωρί α τους,
καθώς, πλέον, δεν απαι τεί ται  φυσι κή παρουσί α τους στι ς
Περι φερει ακές ∆ι ευθύνσει ς του ΕΟΠΥΥ. Ενδει κτι κό εί ναι  ότι
το ΑΥΣ κάθε χρόνο δέχεται  περι σσότερα από 10.000 αι τήµα-
τα από πολί τες.

Μέχρι  σήµερα, οι  πολί τες, προκει µένου να λάβουν πρόσθ-
ετες παροχές ή αποζηµί ωση, λάµβαναν την ι ατρι κή γνωµά-
τευση και  στη συνέχει α κατέθεταν αί τηση στην οι κεί α Περι φε-
ρει ακή ∆ι εύθυνση (Πε.∆ι .) ΕΟΠΥΥ. Στη συνέχει α, ο φάκελος
µε τα δι και ολογητι κά αποστέλλεται  από την Πε.∆ι . στο ΑΥΣ,
το οποί ο συνεδρι άζει  και  η απόφασή του κοι νοποι εί ται  στην
Πε.∆ι . γι α να ενηµερωθεί  ο πολί της.

Στο εξής, όλα τα αι τήµατα θα κατευθύνονται  και  θα εξυπηρ-
ετούνται  βάση µοναδι κού Αρι θµού Ηλεκτρονι κής Γνωµάτευ-
σης, µέσω της ηλεκτρονι κής υπηρεσί ας και  δεν θα παραλαµ-
βάνονται  πλέον χει ρόγραφα. Τα αι τήµατα θα αποστέλλονται
στο ΑΥΣ, εί τε από τον γνωµατεύοντα γι ατρό, εί τε από συµβεβ-
ληµένο πάροχο υγεί ας.

Η εφαρµογή βρί σκεται  στο site του ΕΟΠΥΥ και  θα εί ναι
δι αθέσι µη σε πι στοποι ηµένους χρήστες, οι  οποί οι  δι αθέτουν
κωδι κούς πρόσβασης, όπως γι ατροί  και  συµβεβληµένοι
πάροχοι  υγεί ας. Κάθε αί τηµα αποστέλλεται  µοναδι κά και
υπάρχει  δυνατότητα ενηµέρωσης εξέλι ξης του αι τήµατος µε
τι ς αντί στοι χες ηµεροµηνί ες των ενεργει ών και  ταυτόχρονη
ενηµέρωση όλων των ενδι αφεροµένων. Μάλι στα, κάθε γνωµά-
τευση που έχει  εγκρι θεί  θα δύναται  να εκτελεστεί  σε πραγ-
µατι κό χρόνο από τον πάροχο.

Ενηµέρωση για όλες τις παροχές από το 2013 και µετά

Επι πλέον, στο site του ΕΟΠΥΥ παρέχεται  η δυνατότητα στον
πολί τη να υποβάλλει  το αί τηµά του και  να ενηµερώνεται  γι α
την εξέλι ξή του, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονι κού Ασφαλι στι

κού Φακέλου Υγεί ας του. Μέσω της συγκεκρι µένης εφαρµο-
γής ο πολί της έχει  τη δυνατότητα:

1. Να ενηµερωθεί  ανά κατηγορί α γι α όλες τι ς παροχές
υγεί ας, τι ς οποί ες έχει  λάβει  από τον ΕΟΠΥΥ από το 2013 και
στο έξης. 

Οι  πληροφορί ες εµφανί ζονται  στο χρόνο έκδοσης ή και
εκτέλεσης από τους συµβεβληµένους παρόχους υγεί ας, οι
οποί οι  εί ναι  γι ατροί , φαρµακεί α, νοσοκοµεί α, ι δι ωτι κές κλι -
νι κές, δι αγνωστι κά κέντρα, πολυϊ ατρεί α, θεραπευτήρι α,
µονάδες αι µοκάθαρσης, µονάδες αποκατάστασης, µονάδες
αναπηρί ας, πάροχοι  υλι κών κ.λπ.

2. Να εξάγει  προσωπι κές αναφορές (pdf) ανά κατηγορί α
παροχής, τι ς οποί ες θα χρησι µοποι εί  γι α κάθε νόµι µη χρήση.
Σε περι πτώσει ς που ζητηθεί , δύναται  να λάβει  σφραγί δα
επι κύρωσης σε οποι αδήποτε Περι φερει ακή ∆ι εύθυνση
ΕΟΠΥΥ.

3. Να αποστεί λει  στον ΕΟΠΥΥ δήλωση εναντί ωσης σε
περί πτωση που δι αφωνεί  ή δεν έχει  λάβει  οποι αδήποτε
δαπάνη, η οποί α εµφανί ζεται  στον φάκελο.

4. Να λάβει  απαντήσει ς στι ς δηλώσει ς εναντί ωσης που
έχει  πραγµατοποι ήσει  (στην ενότητα «Ενηµερώσει ς» του Κεν-
τρι κού Μενού) από τον ΕΟΠΥΥ.

5. Να πληροφορηθεί  γι α όλες τι ς παροχές που αποδί δον-
ται  από τον ΕΟΠΥΥ.

Ηλεκτρονική Προέγκριση για τα ακριβά φάρµακα

Εκτός από τα παραπάνω, ακόµη µί α ηλεκτρονι κή υπηρ-
εσί α του ΕΟΠΥΥ βάζει  τέλος στην ταλαι πωρί α των ασθενών
που λαµβάνουν φάρµακα υψηλού κόστους. Στη χθεσι νή συνε-
δρί αση του ∆Σ του Οργανι σµού συζητήθηκε η δι αδι κασί α του
Συστήµατος Ηλεκτρονι κής Προέγκρι σης και  αποφασί στηκε η
αποζηµί ωση γι α περί που 40 αι τήµατα γι ατρών.

Με το νέο σύστηµα µει ώνεται  ο χρόνος αναµονής γι α τη
χορήγηση φαρµάκων υψηλού κόστους και  δεν απαι τεί ται
φυσι κή παρουσί α τού ασθενή στι ς Περι φερει ακές ∆ι ε-
υθύνσει ς του Οργανι σµού, προκει µένου να υποβάλλουν
αί τηµα έγκρι σης.

Η δι αδι κασί α απλοποι εί ται  και  το αί τηµα στέλνεται  ηλεκ-
τρονι κά από τον γι ατρό κατά τη συνταγογράφηση του φαρµά-
κου. 

Η απάντηση λαµβάνεται  ηλεκτρονι κά, εκδί δεται  η συνταγή,
ενώ αυτόµατα ενηµερώνεται  το φαρµακεί ο του ΕΟΠΥΥ που
εξυπηρετεί  τον ασθενή, προκει µένου το φάρµακο να εί ναι
δι αθέσι µο.

Σηµει ώνεται , ότι  η χορήγηση των φαρµάκων γί νεται  δωρε-
άν, χωρί ς καµί α συµµετοχή των ασθενών.

ΕΣΕΕ: Απογοήτευση από τις 
εκπτώσεις & τις Κυριακές
Ο κύκλος εργασιών  κατά τη διάρκεια των  θεριν ών  
εκπτώσεων  δεν  ικαν οποίησε τις επιχ ειρήσεις.

Ο
ι περισσότερες επιχ ειρήσεις (60%) παρουσία-
σαν  µείωση των  πωλήσεών  τους τη θεριν ή
εκπτωτική περίοδο του 2018, εν ώ περίπου µία

στις τέσσερις σταθεροποίησε τις πωλήσεις στα περσι-
ν ά επίπεδα. Αυτό προκύπτει από την  καθιερωµέν η
περιοδική έρευν α για τις θεριν ές εκπτώσεις που πραγ-
µατοποίησε το Ιν στιτούτο Μικροµεσαίων  Επιχ ειρή-
σεων  της Ελλην ικής Συν οµοσπον δίας Εµπορίου και
Επιχ ειρηµατικότητας. Όπως σηµειών εται σχ ετικά, από
τα αποτελέσµατα της έρευν ας προκύπτει ότι ο κύκλος
εργασιών  κατά τη διάρκεια των  θεριν ών  εκπτώσεων
δεν  ικαν οποίησε τις επιχ ειρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε:
«Η καθιερωµέν η έρευν α της ΕΣΕΕ για τις θεριν ές
εκπτώσεις ολοκληρώθηκε, χ ωρίς όµως τα επιθυµητά
αποτελέσµατα, αφού ο τζίρος του διµήν ου Ιουλίου-
Αυγούστου στο λιαν ικό εµπόριο φαίν εται ν α κιν ήθηκε
κάτω από τον  πήχ υ των  6 δισ. ευρώ. Το συν ολικό
ταµείο δείχ ν ει ότι στις περισσότερες αστικές αγορές η
κίν ηση ήταν  υποτον ική, εν ώ στις τουριστικές περ-
ιοχ ές της χ ώρας η "εισαγόµεν η καταν άλωση" από τον
τουρισµό δεν  ήταν  ικαν οποιητική. Το ποσό του 1,2
δισ. ευρώ της α' δόσης του φόρου εισοδήµατος στο
τέλος Ιουλίου σίγουρα έλειψε από την  καταν άλωση και
γεν ικότερα είν αι αν τιληπτό ότι η υπερφορολόγηση
"στραγγίζει" την  αγορά. Οι σηµαν τικές αυξοµειώσεις
αν άλογα τα χ αρακτηριστικά της κάθε περιοχ ής και οι
αποκλίσεις µεταξύ κεν τρικών  και συν οικιακών  περ-
ιοχ ών , αλλά και η εικόν α µεταξύ µικρών  και µεγαλύτερ-
ων  εµπορικών  επιχ ειρήσεων , διαµορφών ουν  µία
σύν θετη κατάσταση πραγµάτων . Είν αι σαφές ότι η
αγορά κιν ήθηκε µεσοσταθµικά αρν ητικά και φέτος, που
επιβεβαιών ει ότι τα προβλήµατα των  µικροµεσαίων  του
εµπορίου παραµέν ουν . Θα έλεγα ότι το λιαν ικό εµπόρ-
ιο, το µεγαλύτερο διάστηµα της φετιν ής περιόδου των
θεριν ών  εκπτώσεων , βρέθηκε σε κατάσταση "θεριν ής
ραστών ης"».

Σύνοψη αποτελεσµάτων
- Οι επιδόσεις των  εµπορικών  επιχ ειρήσεων  φαίν ε-

ται ν α διαφοροποιούν ται αν άλογα µε τον  τόπο εγκατά-
στασης και το µέγεθος της επιχ είρησης. Συγκεκριµέν α,
οι µικρές επιχ ειρήσεις µε χ αµηλό τζίρο, καθώς και οι
αυτoαπασχ ολούµεν οι παρουσίασαν  µείωση πωλήσεων
σε σύγκριση µε το προηγούµεν ο έτος. Αν τίθετα, οι
µεγαλύτερες επιχ ειρήσεις εµφάν ισαν  είτε σταθερότητα,
είτε αύξηση στις πωλήσεις τους. Εποµέν ως, και µε
δεδοµέν ο ότι οι πολύ µεγάλες επιχ ειρήσεις α) είν αι πιο
ελκυστικές κατά τη διάρκεια των  εκπτώσεων  και β)
εκπροσωπούν  µεγάλο µερίδιο του λιαν ικού εµπορίου,
καθίσταται σαφές ότι το εµπόριο κιν είται σε δύο
ταχ ύτητες. Εν δεικτικό αυτής της εξέλιξης αποτελεί και η
πορεία του ∆είκτη Καταν αλωτή όπως δηµοσιεύεται από
την  ΕΛΣΤΑΤ, η οποία σε όλες τις περιόδους του διµή-
ν ου παραµέν ει θετική. (Η ΕΛΣΤΑΤ συγκεν τρών ει τον
κύκλο εργασιών  επιχ ειρήσεων  άν ω των  200.000 ευρώ
τζίρου).

- Σηµαν τικός παράγον τας στην  εξέλιξη των  πωλή-
σεων  είν αι η περιοχ ή εγκατάστασης όταν  αυτή είν αι
τουριστική. Παρ' όλα αυτά, φέτος η έν ταση αυτής της
διαφοροποίησης µειώθηκε αισθητά.

- Έτσι, τα όρια που κιν ήθηκε η µεταβολή του τζίρου
ήταν  από +7% για όσες επιχ ειρήσεις είχ αν  αύξηση και
κατά µέσο όρο -15% για όσες είχ αν  µείωση. Εποµέν ως,
µεσοσταθµικά η µείωση των  πωλήσεων  περιορίστηκε,
λαµβάν ον τας υπόψη και τις προαν αφερθείσες σηµαν -
τικές διαφοροποιήσεις.

- Η µέση µείωση των  πωλήσεων  ήταν  περίπου -
10%, λαµβάν ον τας υπόψη και τις προαν αφερθείσες
σηµαν τικές διαφοροποιήσεις.
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Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' συγκεντρώνει σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές δια-
κοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα

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

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

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

Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ∆ΕΗ ή 
τους ασφαλιστές και ξάφριζαν ηλικιωµένους

Η Αστυνοµία, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
σε άγνωστα άτοµα που επιχειρούν, µε διάφορα προσχήµατα και

τεχνάσµατα, να εισέλθουν στα σπίτια τους.

Ε
ρευνες αστυνοµικών της Ασφάλειας Χαριλάου - Αναλήψεως οδήγησαν στην
εξιχνίαση δώδεκα περιπτώσεων απάτης και ισάριθµων κλοπών, που σηµειώθη-
καν τους τελευταίους δέκα µήνες σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και

στο κέντρο της πόλης. Ως ένας εκ των δραστών ταυτοποιήθηκε 43χρονος, εις βάρος
του οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα ακόµη
άτοµο, που παραµένει -µέχρι στιγµής- άγνωστο στις αστυνοµικές Αρχές.

Σε ό,τι αφορά τα κλοπιµαία, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, περιλαµβάνουν το
χρηµατικό ποσό των 31.650 ευρώ και κοσµήµατα, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις
30.000 ευρώ, σύµφωνα µε τους παθόντες.

Στο µεταξύ, µε αφορµή τις παραπάνω περιπτώσεις αλλά και παρόµοια κρούσµατα,
που καταγγέλλονται σε όλη τη χώρα, µε θύµατα κυρίως ηλικιωµένους, η Αστυνοµία,
µε ανακοίνωσή της, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα
άτοµα που επιχειρούν, µε διάφορα προσχήµατα και τεχνάσµατα, να εισέλθουν στα
σπίτια τους.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, εφόσον άγνωστα άτοµα εισέρχονται στην
οικία τους µε οποιαδήποτε πρόφαση, όπως διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου
προϊόντος, ανάγκη πραγµατοποίησης τηλεφωνικής κλήσης κ.ά., να µην επιτρέπεται η
µετάβασή τους σε διάφορους χώρους του σπιτιού και ποτέ να µην κινούνται χωρίς
οπτική επαφή µε τους ιδιοκτήτες.

Στην περίπτωση αυτή, οι πολίτες καλούνται να προσέχουν τα προσωπικά τους αντι-
κείµενα, προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αφαίρεσής τους µε τη µέθοδο της
απασχόλησης, και να µην πείθονται από άγνωστους, που εµφανίζονται ως υπάλληλοι
δηµόσιας υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλή-
µατος, εάν δεν τους έχουν προηγουµένως καλέσει οι ίδιοι.

Επισηµαίνεται ακόµη ότι από νοσοκοµεία ή από δηµόσιες υπηρεσίες δεν χρησιµο-
ποιείται η πρακτική, υπάλληλοί τους να µεταβαίνουν σε σπίτια ή σε δηµόσιους χώρο-
υς και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρηµάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Συνιστάται δε σε πολίτες να έχουν πάντα διαθέσιµους τους τηλεφωνικούς αριθµούς,
µε τους οποίους πρέπει να επικοινωνούν σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνοµία, Πυρο-
σβεστική, Νοσοκοµεία, στενοί συγγενείς κ.ά.), να συγκρατούν τα χαρακτηριστικά των
δραστών, καθώς και τα οχήµατα µε τα οποία κινούνται (αριθµό κυκλοφορίας, µάρκα
οχήµατος, χρώµα κ.λπ.) και να ενηµερώνουν πάντα τις αστυνοµικές Αρχές, ακόµη και
σε περίπτωση απόπειρας απάτης εις βάρος τους.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΡΟΤΣΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΟΣΙΝΑ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΖΝΤΟΡΕΝΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ

ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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T
o θέµα της περικοπής των συντάξεων αποτελεί  το φλέγον ζήτηµα
που καλείται  να διαχειριστεί  η κυβέρνηση. Παρά τις δηλώσεις
υπουργών και  κυβερνητικών στελεχών που υποστηρίζουν ότι  η

µείωση των συντάξεων θα αναβληθεί  και  µάλιστα σε συµφωνία µε τους
δανειστές, αφήνοντας να εννοηθεί  ότι  έχει  υπάρξει  πολιτική συµφωνία,
τα µηνύµατα δεν είναι  αισιόδοξα. 

Το ∆ΝΤ, που ήδη λειτουργεί  ως σύµβουλος στο µεταµνηµονιακό
πρόγραµµα, δεν αντιµετωπίζει  το ζήτηµα της νέας µείωσης των
συντάξεων απλά σαν ένα θέµα που συνδέεται  µε τους στόχους των
υψηλών πρωτογενών ελλειµµάτων. Το αντιµετωπίζουν κυρίως σαν ένα
θέµα µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος
και  του δηµόσιου χρέους. Hδη από τον Ιούνιο ο επικεφαλής της
αποστολής του Ταµείου  Πί τερ Ντόλµαν είχε προτάξει  τη
µεταρρυθµιστική διάσταση των προνοµοθετηµένων περικοπών.
Πληροφορίες αναφέρουν πως µε αυτή τη θέση θα επανέλθει  στην Αθήνα
στις 12 Σεπτεµβρίου επικαλούµενος όχι  δηµοσιονοµικούς αλλά
διαρθρωτικούς λόγους όπως η γήρανση του πληθυσµού. Οι  πιέσεις
που θα ασκήσει  το ∆ΝΤ επικεντρώνονται  στην ανάγκη υλοποίησης
µεταρρυθµίσεων.

Σύµφωνα µε πηγή που µεταφέρει  τις απόψεις του Ταµείου η
περικοπή των συντάξεων το 2019 και  του αφορολογήτου το 2020
αποτελούν µια ουσιαστική µεταρρύθµιση. Το πόσο θα µετρήσει  η
γνώµη του ∆ΝΤ στις διαπραγµατεύσεις του Σεπτεµβρίου θα φανεί
αφού τον πρώτο ρόλο στην µεταµνηµονιακή εποπτεία της Ελλάδας έχει
η Κοµισιόν. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «Κ» ο  Ντέκλαν Κοστέλο ,
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν, έχει  λάβει  εντολές να τηρήσει
«ευέλικτη» στάση στο βαθµό όπου δεν διαταράσσεται  ο στόχος για
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ το 2019.

Ένα σενάριο το οποίο φέρεται  να συζητείται  αφορά στην αναβολή της
εφαρµογής των προνοµοθετηµένων περικοπών , χωρίς να ακυρώνεται
το µέτρο ώστε εάν στην πορεία διαπιστωθεί  ότι  δηµοσιονοµικά είναι
απαιτητό να επιστρατευθεί . Από την πλευρά του  ESM το µήνυµα

εξακολουθεί  να είναι  η τήρηση των συµφωνηθέντων- αυτή είναι  και  η
θέση του Βερολίνου που εκφράστηκε και  στις πρόσφατες δηλώσεις του
γερµανού υπουργού Οικονοµικών- ενώ η  ΕΚΤ τηρεί  πιο ουδέτερη
στάση.

O Γερµανός ΥΠΟΙΚ Ολαφ Σολτς σε συνέντευξή του στα «Νέα
Σαββατοκύριακο» είχε επαναλάβει  ότι  οι  συµφωνίες της Ελλάδας µε
τους εταίρους της πρέπει  να τηρηθούν και  µετά το τέλος των Μνηµονίων
καθώς θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης στη
χώρα και  την επιστροφή των επενδυτών.  Για την περικοπή των
συντάξεων ο κ. Σολτς υπογράµµισε ότι  δεν συµµετέχει  σε «εικασίες»
για το ενδεχόµενο αναβολής των περικοπών στις συντάξεις τον
Ιανουάριο του 2019 και  προειδοποιεί  να µην παραβιαστούν όσα
συµφωνήθηκαν για τις συντάξεις, τα πρωτογενή πλεονάσµατα και  το
ρόλο του ∆ΝΤ στο µηχανισµό της µεταµνηµονιακής επιτήρησης της
Ελλάδας.

Υπό όλες τις συνθήκες πρόγευση για τη στάση που θα τηρήσουν οι
εµπλεκόµενες πλευρές θα δοθεί  στη συνεδρίαση του EuroWorking
Group µε την συµµετοχή του Γιώργου Χουλιαράκη. Στην ατζέντα της
συνεδρίασης περιλαµβάνεται  η διαδικασία επιστροφής των κερδών
κεντρικών τραπεζών από τη διακράτηση ελληνικών οµολόγων η οποία
συµφωνήθηκε στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου.

Όποια και  αν θα είναι  η τελική λύση, η κυβέρνηση θα προκαλέσει
δυσαρέσκεια και  το µόνο που µένει  να φανεί  είναι  το ποιοι  θα βγουν
χαµένοι . Το κυρίαρχο σενάριο που φαίνεται  να προωθεί  η κυβέρνηση,
προβλέπει  την ταυτόχρονη κατάργηση µέτρων και  αντίµετρων για το
2019. Αυτό σηµαίνει  ότι  δεν θα  καταργηθεί  η προσωπική διαφορά από
τη µία αλλά δεν θα ενεργοποιηθούν και  πλήθος µέτρων ανακούφισης
πολυπληθών κοινωνικών οµάδων από την άλλη. Μη συµφωνία µε τους
εκπροσώπους των δανειστών σηµαίνει  ότι  θα προχωρήσει  κανονικά
περικοπή των συντάξεων µε τα «θύµατα» να υπολογίζονται  σε
τουλάχιστον 1,6 εκατοµµύρια ενώ η αναβολή των περικοπών για
τουλάχιστον έξι  µήνες, συνεπάγεται  και  παράταση της αβεβαιότητας
για τους συνταξιούχους και  αναβολή των «θετικών µέτρων» για τις
υπόλοιπες οµάδες. 

Επιµένουν ∆ΝΤ και Βερολίνο στην περικοπή των συντάξεων
 Πιο ευέλικτη στάση κρατά η Κοµισιόν

ΓΑΜΟΣ
Ο ΖΕΡΖΕΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΣΚΑ ΑΛΜΑ (ΑΝΝΑ) ΤΟΥ ΣΚΕΝΤΕΡ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΑΒΙΖΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΡΟΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΦΙΕΡ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΕΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

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

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

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

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

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

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

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

, 
κατασκε-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

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

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

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

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

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² 

επί της οδού Φυλής 8Α. 
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

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

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

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

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

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

κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου 
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση

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

πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:

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

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
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ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

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

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

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

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνον-
ται στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ιλίου και συγκεκριµένα στο Κέντρο 
Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος), 
µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014,
2132030018 & 2132030027 (∆ευτέρα έως και
Παρασκευή, 08:30 - 14:30).



16-θριάσιο Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 


