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Επίθεση από Ροµα δέχθηκε τα
ξηµερώµατα απορριµµατοφόρο
του δήµου Φυλής στον Άγιο

∆ηµήτριο Άνω Λιοσίων, την ώρα που οι
εργαζόµενοι µάζευαν τα σκουπίδια από
τους κάδους.
Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµε-

ρίδας «∆υτική Όχθη» περίπου στις 5 τα
ξηµερώµατα, 3 τσιγγάνοι πλησίασαν το
απορριµµατοφόρο του δήµου και
απειλώντας τους εργαζόµενους,
επιχείρησαν να τους αφαιρέσουν τα κιν-
ητά, τα µπουφάν και τα πορτοφόλια τους. 

Ο οδηγός του απορριµµατοφόρου πρόλαβε και κλείδωσε τις πόρτες ενώ οι δυο εργάτες που ήταν έξω
από το όχηµα και µάζευαν τους κάδους, επιχείρησαν να αντιµετωπίσουν τους δράστες. 
Ο ένας από τους δυο µάλιστα χτυπήθηκε άσχηµα στο πρόσωπο και το σώµα και µεταφέρθηκε από τους

συναδέλφους του στο Θριάσιο για προληπτικές εξετάσεις ενώ ενηµερώθηκε και η αστυνοµία για το περι-
στατικό.
Να σηµειωθεί ότι, κατά καιρούς Ροµα πετούν πέτρες σε απορριµµατοφόρα του δήµου και υπάρχουν αψι-

µαχίες αλλά ουδέποτε έχει συµβεί ξανά επεισόδιο τέτοιας έκτασης.
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κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Κοκολάκης Χαράλαµπος Ε. 

Αριστοτέλους 86, 2102468746

Χαϊδάρι 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

(Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) Καραϊσκάκη 84, Χαϊδάρι,
2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια µε αραιές νεφώσεις    

Η θερµοκρασία έως 25 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αβραάµ, Αβραµία,

Λωτ, Λοτ

• Νικ. Ι. Μελετίου: 
«Τα γηρατειά δεν είναι η

χαµένη νεότητα αλλά ένα
στάδιο ευκαιρίας

και δύναµης. 
Ένας υπέροχος 

άνθρωπος, θα είναι
πάντα ένας υπέροχος

άνθρωπος».

Με κάθε επισηµότητα
και ιδιαίτερο σεβα-
σµό γιορτάστηκε την

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018, η Παγκόσµια Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας από το ∆ήµο Ασπροπύργου στο
κτήµα «∆ΕΚΑ». Η προσέλευση των ηλικιωµένων µελών του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) ξεπέρασε κάθε προσδοκία αφού στην Εκδήλωση παραβρέθηκαν
µέλη των Κ.Α.Π.Η. από κάθε σηµείο της πόλης.

Την Εκδήλωση χαιρέτησαν ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός τονίζοντας και οι δύο, το πόσο τυχεροί
αισθάνονται που έχουν δίπλα τους µέλη, τόσο δραστήρια και ενεργά και ότι αυτό τους δίνει δύναµη να
συνεχίσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για όλους. Τους ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, µε
Υγεία πάνω απ’ όλα. 

Η βραδιά ξεκίνησε µε την ερασιτεχνική θεατρική οµάδα του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. που παρουσίασε το θεατρικό
έργο, δικής τους έµπνευσης, «Οι Πεθερές», µε αφηγήτρια την κ. Βίκυ Παπαϊωάννου. 

ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΕΕ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ

ΤΤαα  µµέέλληη  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΠΠ..ΗΗ..  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
κκέέρρδδιισσαανν  ττιιςς  εεννττυυππώώσσεειιςς!!

Eπιτέθηκαν σε απορριµµατοφόρο του δήµου 
Φυλής, στο νοσοκοµείο ένας εργαζόµενος

H συνέχεια στη σελ. 4
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Έξι (6) διετή προγράµµατα σπου-
δών για αποφοίτους ΕΠΑΛ ενέκρινε η
∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής. 

Ο Πρόεδρός της, Καθηγητής κ.
Κωνσταντίνος Μουτζούρης, συναν-
τήθηκε µε τον υπουργό Ναυτιλίας κ.
Φώτη Κουβέλη,  πριν να αποφασιστεί
η ίδρυση των έξι (6) διετών προγραµ-
µάτων από τα οποία τα περισσότερα
αφορούν τα ναυτιλιακά επαγγέλµατα.

Συγκεκριµένα τα έξι (6) διετή Προ-
γράµµατα, που εγκρίθηκαν για το
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής είναι: 

1.Τεχνικός Μετάλλου Ναυπηγείου,
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής -
∆ήµος Ασπρόπυργου (συνεργαζόµε-
νος φορέας).

2.Τεχνικός Μηχανουργείου Ναυ-
πηγείου, Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττι-
κής - ∆ήµος Ασπρόπυργου (συνερ-
γαζόµενος φορέας).

3.Τεχνικός Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρο-

νικής και Αυτοµατισµών πλοίων
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής -
∆ήµος Περάµατος (συνεργαζόµενος
φορέας).

4. Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και
Σκαφών αναψυχής, Πανεπιστηµίου
∆υτικής Αττικής - ∆ήµος Περάµατος
(συνεργαζόµενος φορέας).

5. Τεχνικός Υπολογιστικών και
ενσωµατωµένων συστηµάτων Πανε-
πιστηµίου ∆υτικής Αττικής 

- Σιβιτανίδειος Σχολή (συνεργαζόµε-

νος φορέας).
6. Τεχνικός ∆ιαδικτυακού επιχειρείν

και πολυµέσων, Πανεπιστηµίου ∆υτι-
κής Αττικής - Σιβιτανίδειος Σχολή
(συνεργαζόµενος φορέας).

Η φοίτηση, στα εν λόγω Προγράµ-
µατα, θα είναι δωρεάν και οι εκπαι-
δευόµενοι θα επιλέγονται σ΄ αυτά
βάσει του βαθµού του απολυτηρίου
του από το ΕΠΑ.Λ.

ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ, Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΣττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  τταα  δδύύοο  ααππόό  τταα  έέξξιι  δδιιεεττήή  ΠΠρροογγρράάµµµµαατταα

ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς!!

Π
ερίπου εξήντα
χιλιόµετρα δρό-
µων έχουν ασφα-

λτοστρωθεί , µέχρι
σήµερα, επί  της
θητείας του ∆ηµάρχου
Χρήστου Παππού, σε
όλες τις δηµοτικές
ενότητες και συνοικίες
του ∆ήµου Φυλής. 
Όπως ανέφερε ο ∆ήµα-

ρχος, στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου της 24ης Ιουλίου 2018, µέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου θα έχουν ασφαλτοστρωθεί
περίπου 114 χιλιόµετρα δρόµων, χωρίς σε
αυτούς να συµπεριλαµβάνονται  οι  ασφαλτο-
στρώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο µεγάλων

έργων όπως η ανάπλαση του Κέντρου των Άνω
Λιοσίων, η ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής και
τα έργα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς.
Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο πρόγραµµα ασφαλτο-
στρώσεων, πρωτοφανές στα χρονικά του ∆ήµου,
που βασίζεται σε µελέτες που εκπόνησε η Τεχνι-
κή Υπηρεσία, το 2016 και οι οποίες έχουν ωρι-
µάσει σύµφωνα µε το νέο νόµο για τα δηµόσια
έργα. 
Στο πλαίσιο το προγράµµατος, συνεχίζονται τα
έργα ασφαλτόστρωσης στη συνοικία του Αγίου
Νικολάου, µε διανοίξεις και αποκαταστάσεις  ασφ-
αλτοτάπητα, από τα οποία προέρχονται και οι
παραπάνω φωτογραφίες.

Νέο κρούσµα από τον ιό του 
∆υτικού Νείλου σε 65χρονο 
στο κέντρο των Άνω Λιοσίων

Ένα νέο κρούσµα από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, το δεύτερο
µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα, καταγράφηκε, σύµφωνα µε
πληροφορίες, στα Άνω Λιόσια.

Πρόκειται για έναν άνδρα 65 ετών που κατοικεί στο κέντρο
των Άνω Λιοσίων και ο οποίος εµφάνισε αρχικά συµπτώµατα
γρίπης αλλά στη συνέχεια άρχισε να έχει πονοκεφάλους και να
νιώθει αστάθεια και «µούδιασµα» στα άκρα.

∆ιεκοµίσθη εσπευσµένα στο Θριάσιο νοσοκοµείο από την
οικογένειά του, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκεφαλοπάθ-
εια, ύστερα από µόλυνση από τον ιό του ∆υτικού Νείλου ενώ
νοσηλεύτηκε µια εβδοµάδα στη µονάδα εντατικής θεραπείας και
άλλες 2 εβδοµάδες σε δωµάτιο του νοσοκοµείου. Ο 65χρονος
πήρε εξιτήριο πριν λίγες ηµέρες ενώ ακόµα εµφανίζει δυσκολία
στην κίνησή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες
εµφανίζονται καθησυχαστικές, παρακολουθούν ωστόσο στενά
την περιοχή, µε το δεδοµένο ότι υπάρχουν λιµνάζοντα ύδατα
σε συγκεκριµένες περιοχές αλλά και δυο τοποθεσίες µε ελώδη
και βαλτώδη χαρακτηριστικά, όπως είναι το πάρκο Πόλης και
το ρέµα Εσχατιάς.

- Μορφωτικός και Αναπτυξιακός Πυλώνας ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
που επιδίωξε την ίδρυση και τη λειτουργία τους στην πόλη. 

- Αφορούν στις ειδικότητες του Τεχνικού Μετάλλου Ναυπηγείου και
του Τεχνικού Μηχανουργείου Ναυπηγείου και συνιστούν διέξοδο µε
προοπτική, για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, δεδοµένης της συντε-
λούµενης αλλαγής, στην ιδιοκτησία και στον προσανατολισµό των
Ναυπηγείων της περιοχής. 

- ∆ωρεάν η φοίτηση στα Προγράµµατα, που θα είναι πλήρως χρηµα-
τοδοτούµενα από το Κράτος.

- Αναβάθµιση και νέες προοπτικές για το ΕΠΑΛ του Ασπρόπυργου,
που θα τα φιλοξενήσει.

Συνεχίζεται στη σελ. 8

Συνεχίζεται το πρόγραµµα ασφαλτοστρώσεων
στη συνοικία Αγίου Νικολάου Άνω Λιοσίων
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Οι ερµηνείες των ρόλων από τις κ.κ. Φανή
Παπαδά, Κούλα Λιόση, Τασία Μπρέµπου, Σοφία
Τριβέλλα, και Γεωργία Πέππα, έκλεψαν την
παράσταση και καταχειροκροτήθηκαν από όλους
ενώ η κ. Χριστίνα Σοφιανίδου τραγούδησε ένα
παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι. Στη συνέχεια ο
∆ήµαρχος της πόλης, κ. Νικόλαος Μελετίου
συνεχάρη τις Καλλιτέχνιδες για το υπέροχο θέαµα
που παρουσίασαν ενώ ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός τίµησε την κ.
Κυριακή Ιεριχώβ, ενενήντα οχτώ (98) ετών, ως το
γηραιότερο εγγεγραµµένο µέλος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.  

Έπειτα, ο ∆ήµαρχος µαζί µε το ∆.Σ. του Οργα-
νισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας και σύσσωµη τη ∆ηµοτική Αρχή,
χαιρέτησαν έναν – έναν, όλους τους παραβρισκό-
µενος, ευχόµενοι «Χρόνια Πολλά» και του χρόνου
όλοι Παρόντες.    

Σε τρεις κατηγορίες χωρίζονται  οι  περίπου 90.000
δηµόσιοι  υπάλληλοι  που λαµβάνουν το επίδοµα
επικίνδυνης και  ανθυγιεινής εργασίας. Πρόκειται
για το επίδοµα το οποίο βρέθηκε και  πάλι  στην επι-
καιρότητα τις τελευταίες ηµέρες µε αφορµή την προ
ηµερών κινητοποίηση της Α∆Ε∆Υ σχετικά µε το πόρ-
ισµα της Επιτροπής, που οδηγεί  µε µαθηµατική
ακρίβεια στην περικοπή του, λόγω ευθυγράµµισης
«µε την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία».
Να σηµειωθεί  ότι , υπολογίζεται , ότι  ένα µεγάλο
τµήµα υπαλλήλων που ίσως να φτάνουν και  τους
µισούς από το σύνολο των δικαιούχων, είναι  οι  δηµο-
τικοί  υπάλληλοι  που εργάζονται  στον τοµέα της καθ-
αριότητας.
Αναλυτικά, σύµφωνα µε την ΚΥΑ του 2012
Καθορίζουµε το µηνιαίο επίδοµα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για τους µόνιµους και  δόκιµο-
υς πολι τικούς υπαλλήλους και  υπαλλήλους µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισµένου χρόνου (Ι∆ΑΧ − Ι∆ΟΧ) του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. και  Ο.Τ.Α. Α΄ και  Β΄ βαθµού ανά κατηγορία
ως εξής:
α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδοµήντα (70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ́  σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.
Στην κατηγορία Α΄ περιλαµβάνονται  οι  κάτωθι

ειδικότητες:
α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργα-
στηρίων και  καθαριότητας, οι  απασχολούµενοι
αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάµους και  εµφ-
ανίσεις, οι  οδηγοί  και  βοηθοί  ασθενοφόρων −
διασώστες και  οι  συντηρητές πειραµατόζωων των
Νοσοκοµείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας, των Ν.Π.∆.∆. του Τοµέα Πρόνοιας και  των
Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται  στα ∆ηµό-
σια Νοσοκοµεία.
Οι  Θαλαµηπόλοι  Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων και
Κλινικών.
β) Οι  απασχολούµενοι  στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέν-
τρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος»
και  της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε.).
γ) Το προσωπικό που απασχολείται  στη συγκοµιδή
και  αποκοµιδή, µεταφορά, διαλογή, επιστασία,
καταστροφή απορριµµάτων σε συνεργεία συντήρη-
σης και  επισκευής των µέσων καθαριότητας και  µε
το πλύσιµο αυτών, καθώς και  οι  οδοκαθαριστές, οι
εργάτες αφοδευτηρίων, οι  χειριστές µηχανικών
σαρώθρων, οι  εργάτες ταφής και  εκταφής νεκρών, οι
καθαριστές οστών, οι  εργάτες και  
τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι  τοποθετητές µαρµάρ-
ων και  πλακών, οι  κατεργαστές και  κόπτες
µαρµάρων, οι  σφαγείς και  εκδορείς ζώων και
πτηνών, οι  εναερίτες ηλεκτρολόγοι , οι  εργάτες και

τεχνίτες αποχέτευσης, οι  οδηγοί  ανοιχτών φορτηγών
και  βαρέων φορτηγών µεικτού βάρους άνω των 3,5
τόνων και  λεωφορείων και  οι  χειριστές µηχανηµά-
των έργου.
δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και  αναµορφ-
ωτικών καταστηµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και  Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
ε) Οι  οδηγοί  ειδικών οχηµάτων µεταφοράς πυρο-
µαχικών και  ειδικών εύφλεκτων καυσίµων.
Στην κατηγορία Β΄ περιλαµβάνονται  οι  κάτωθι
ειδικότητες:
α) Το τεχνικό προσωπικό και  το προσωπικό που
εργάζεται  στην εστίαση και  στον ιµατισµό των
Νοσοκοµείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας, των Ν.Π.∆.∆. του Τοµέα Πρόνοιας και  των
Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται  στα ∆ηµό-
σια Νοσοκοµεία.
β) Οι  απασχολούµενοι  στη Β΄ Ζώνη του Εθνικού Κέν-
τρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος»
και  της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε.).
γ) Το απασχολούµενο προσωπικό στα εργαστήρια
Ιατροδικαστικής και  Τοξικολογίας και  Περιγραφι-
κής Ανατοµικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.
δ) Οι  χηµικοί , βοηθοί  χηµικοί , και  αναλυτές οι  οποίοι
απασχολούνται  αποκλειστικά σε εργαστήρια.
ε) Οι  εργαζόµενοι  αποκλειστικά στην πίστα αερο-
λιµένων.
στ) Οι  ηλεκτρονικοί  και  τεχνίτες αεροσκαφών, οι
Μηχανολόγοι  (∆εξαµενιστές, ∆ιανάκτες Καυσίµων,
Ελασµατουργοί , Επενδυτές λεβήτων, εφαρµοστές,
ηλεκτροσυγκολλητές, λεβητοποιοί , λεµβουργοί ,
λιπαντές, µηχανικοί  αυτοκινήτων, µηχανικοί  εσωτερ-
ικής καύσεως, µηχανικοί  οχηµάτων, µηχανοτεχνίτες,
οξυγονοκολλητές, οπλουργοί , πυροτεχνουργοί , σιδ-
ηρουργοί , συγκολλητές µετάλλων, συντηρητές µηχαν-
ηµάτων, σφυροκοπανιστές, τεχνίτες αεροσκαφών,
τεχνίτες αυτοκινήτων και  οχηµάτων, τεχνίτες ελα-
στικών, τεχνίτες ταπετσαρίας, τεχνίτες σωστικών
µέσων, τεχνίτες φρένων, τορναδόροι , τορνευτές, υφα-
λοχρωµατιστές, φανοποιοί , χαλκουργοί , τεχνί τες
οργάνων ακριβείας, χειρι στές µηχανών και
ει δι κών µηχανηµάτων, χει ρι στές µηχανηµάτων
αµµοβολής, χύτες µετάλλων, ψυκτι κοί , τεχνί τες
Η/Ν συσκευών,τεχνί τες υδραυλι κών συστηµά-
των), οι  Ηλεκτρολόγοι  (εναερί τες, ηλεκτρο-
συγκολλητές εσωτερι κών εγκαταστάσεων,
ηλεκτροτεχνί τες αυτοκι νήτων, ψυκτι κοί , ηλεκτρ-
ολόγοι  αυτοκι νήτων, ηλεκτρολόγοι  εγκαταστά-
σεων) που απασχολούνται  στους Ναυστάθµο-
υς, στο Στρατηγεί ο ∆ι οι κήσεως Ανατολι κής
Μεσογεί ου (Σ∆ΑΜ), στη ∆ι οί κηση Ελι κοπτέρων
(∆ΕΝ) και  σε συνεργεί α των εγκαταστάσεων
του Πολεµι κού Ναυτι κού.

Τ
ην ολοκλήρωση του
πλαισίου ρυθµίσεων που
αφορούν την Ενιαία Τ ιµή

Βιβλίου προβλέπει η Κοινή Υπο-
υργική Απόφαση που υπέγραψαν ο
Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης
Χαρίτσης, ο Υπουργός Οικονοµίας
και Ανάπτυξης Γιάννης ∆ραγασάκης
και  ο Αναπληρωτής Υπουργός
Αστέριος Πιτσιόρλας, καθώς και η
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού Μυρσίνη Ζορµπά και ο Υφυ-
πουργός Κώστας Στρατής.

Η Ενιαία Τιµή Βιβλίου είχε κατα-
ργηθεί το 2014 για όλες τις κατηγο-
ρίες βιβλίων πλην των λογο-
τεχνικών. Με το νόµο 4549/2018
που ψήφισε η κυβέρνηση τον
Ιούνιο στο πλαίσιο της ολοκλήρω-
σης της 4ης αξιολόγησης, η Ενιαία
Τιµή επανήλθε για όλες τις κατηγο-
ρίες βιβλίων. Έτσι προστατεύεται
πλέον η πολυµορφία και η ποικιλία
της εκδοτικής παραγωγής, τα δύσκο

λα και µη εµπορικά βιβλία, καθώς
και τα µικρά βιβλιοπωλεία, που τα
τελευταία τέσσερα χρόνια είχαν υπο-
στεί τις βαριές συνέπειες ενός άνι-
σου ανταγωνισµού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση,
έρχεται σε συνέχεια των διατάξεων
του νόµου, εξασφαλίζοντας ένα
ολοκληρωµένο πλέγµα προστασίας
της εκδοτικής παραγωγής και της
διακίνησης των βιβλίων. Συγκεκρι-
µένα, ορίζονται οι τρόποι γνωστο-
ποίησης της τιµής του βιβλίου και
οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτή,
κυρίως όµως ρυθµίζεται ο τρόπος
ελέγχου για τυχόν παραβιάσεις του
νόµου.

Η µεγάλη αλλαγή που φέρνει η
ΚΥΑ σε σχέση µε το παρελθόν είναι
ότι πλέον προβλέπονται διοικητικά
πρόστιµα σε περίπτωση παράβασης
και όχι ποινικές κυρώσεις, δηλαδή
εξορθολογίζεται και απλοποιείται η
διαδικασία ελέγχου. 

Υπογραφή ΚΥΑ για την Ενιαία Τιµή Βιβλίου

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

∆ηµόσιο-Επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας:∆ηµόσιο-Επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας:
Ποιοι το λαµβάνουν -Οι τρεις κατηγορίες (ΚΥΑ)
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Περισσότερους από 2.127 ελέγχους ανά την
επικράτεια διενέργησαν έως τις
20.09.2018 τα κλιµάκια ελεγκτών της Γενι-

κής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
για τη κατοχή και χρήση του συστήµατος  POS.

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι  και
επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιµα ύψους 208.500
ευρώ  σε επιχειρήσεις που αφορούν τους εξής κλά-
δους: εστίαση-αναψυχή (631), εµπορικές επιχειρή-
σεις (1.025), επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
όπως συνεργεία, κοµµωτήρια, σχολές οδηγών,
γυµναστήρια κλπ (249), αρτοποιεία-ζαχαροπλα-
στεία (144) και παντοπωλεία (78).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των παραπάνω  ελέγχων
διαπιστώθηκαν  38 παραβάσεις σχετικά µε τη διάθ-

εση επιτραπέζιου τυποποιηµένου ελαιόλαδου σε
καταστήµατα µαζικής εστίασης και  το ύψος των
σχετικών προστίµων που επιβλήθηκαν ανήλθε στο
ποσό των 19.000 ευρώ.

Τέλος, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή επισηµαίνει ότι οι υπεύθυνοι
των καταστηµάτων µαζικής εστίασης οφείλουν ήδη
από τη δηµοσίευση της σχετικής ΥΑ/91354/17 του
υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, και σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, να εξασφ-
αλίζουν τη πληροφόρηση ατόµων µε αναπηρία επί
του τηρούµενου τιµοκαταλόγου. Επί παραδείγµατι,
θα πρέπει να υφίσταται στο χώρο του καταστήµα-
τος  τιµοκατάλογος στη γλώσσα Braille για  άτοµα
µε σηµαντικά προβλήµατα όρασης. Ήδη η ΓΓΕΚ
έχει δώσει εντολές για τη διενέργεια των σχετικών
ελέγχων.

Έλεγχοι POS: Οι “πρωταθλητές” παραβάσεων κλάδοι

Ο
∆ήµος Αχαρνών έχοντας
σαν στόχο να διευρύνει τις
προσπάθειες στήριξης και

αλληλεγγύης των ευάλωτων και
ευπαθών κοινωνικών οµάδων
πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών,
συµµετέχει στο διαδυκτιακό σύστηµα
άµεσης προσφοράς και αλληλεγ-
γύης Yourmarket.gr. 

Το Yourmarket.gr είναι ένα ηλεκ-
τρονικό κατάστηµα, που δίνει  τη
δυνατότητα σε πολίτες να γίνουν
δωρητές σε Κοινωνικές ∆οµές της
πόλης τους και να βοηθήσουν τους
συνανθρώπους τους που έχουν
ανάγκη, επιλέγοντας ένα ή περισσό-
τερα από τα έτοιµα διαµορφωµένα
πακέτα τροφίµων, µέσω του Ηλεκτρ-
ονικού τους Υπολογιστή ή του κιν-
ητού τους. 

Όπως ανάφερε ο Αντιδήµαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος
Σταύρου, περιγράφοντας τη συνερ-
γασία µε το διαδυκτιακό σύστηµα
άµεσης προσφοράς και αλληλεγ-
γύης: "Μέσω της ιστοσελίδας
www.yourmarket.gr, οι πολίτες µπο-
ρούν να επιλέξουν ένα από τα έτοιµα
διαθέσιµα πακέτα τροφίµων προς
δωρεά - ανάλογα των δικών τους
οικονοµικών δυνατοτήτων, και στη
συνέχεια να επιλέξουν ώστε το
πακέτο αυτό να προσφερθεί στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου
Αχαρνών". 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός χαιρετίζοντας τη συνερ-
γασία του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του ∆ήµου Αχαρνών µε το
διαδυκτιακό σύστηµα προσφοράς
και  αλληλεγγύης Yourmarket.gr
δήλωσε:  "Πέρα από τις συµπράξεις 

µας µε φορείς και την υλοποίηση
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για την
καταπολέµηση της φτώχειας, είναι
εξαιρετικά σηµαντική η δυνατότητα
που δίνεται σε όλους τους πολίτες
να προσφέρουν και  να φανούν
αλληλέγγυοι σε ανθρώπους που
έχουν ανάγκη, µέσω της συνερ-
γασίας του Κοινωνικού Παντοπω

λείου του ∆ήµου Αχαρνών µε τον
διαδικτυακό σύστηµα προσφοράς
και αλληλεγγύης Yourmarket.gr. 

Με αυτό τον τρόπο ενεργοποι-
είται, η δυναµική και η επίδραση της
κοινωνικής προσφοράς των πολλών
για τους λίγους, καθιστώντας τους
πολίτες, όχι παρατηρητές του προβ-
λήµατος αλλά µέρος της λύσης."

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ∆ΗΜΟ   ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Τ ην  Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 θα εν εργοποιηθ-
ούν  δοκιµαστικά οι σειρήν ες συν αγερµού Πολι-
τικής Άµυν ας σε όλη την  ελλην ική επικράτεια

στο πλαίσιο της άσκησης «Παρµεν ίων  2018» όπως
αν ακοίν ωσε το ΓΕΕΘΑ.

Συγκεκριµέν α, στις 11:00 το πρωί θα σηµάν ει συν α-
γερµός αεροπορικής επίθεσης, που θα διαρκέσει 60
δευτερόλεπτα.

Στις 11:05 θα υπάρξει σήµα λήξης του συν αγερµού,
για χ ρον ική διάρκεια επίσης 60 δευτερολέπτων .

Η έν αρξη του συν αγερµού θα έχ ει αυξοµειούµεν η
έν ταση, εν ώ η λήξη θα χ αρακτηρίζεται από σταθερή
έν ταξη ήχ ου.

Προσφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου 
Αχαρνών µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος
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Ήταν ∆ευτέρα 8
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
2018. Το ρολόι

έγραφε 14:00 τοπική ώρα
Ρόδου. Ένα νέο παιδί
ξεκίνησε τη δική του
Οδύσσεια από τον προβ-
λήτα του Ναυτικού
Οµίλου Ρόδου. 
Ο συνδηµότης µας Σπύρος Χρυσικόπουλος

«βούτηξε» από τη Ρόδο για να γράψει Ιστορία
κολυµπώντας προς το ακριτικό Καστελόριζο, όπου
αναµένεται να φτάσει µετά από 140 χιλιόµετρα και
48 ώρες συνεχόµενης κολύµβησης, τις πρώτες
απογευµατινές ώρες της Τετάρτης,10 Οκτωβρίου
2018. 
Ο καιρός µετά από µια εβδοµάδα  ανέµου έντα-

σης 4 µε 5 Μποφόρ, που θα δυσκόλευε την προ-
σπάθεια, βελτιώθηκε, από το πρωί της ∆ευτέρας
µε ανέµους ασθενείς και όλοι εύχονται να
συνεχίσει έτσι. 
Στο πλευρό του Σπύρου βρίσκεται το σκάφος

συνοδείας, στο οποίο έχει επιβιβαστεί η οµάδα
του. Στη Ρόδο τον προέπεµψαν οι  γονείς του και
οι τοπικές αρχές µε το ∆ήµαρχο, τον Υπολιµε-
νάρχη και άλλους επισήµους.
Από το ∆ήµο Φυλής δεν µπόρεσε να παρευρεθεί

ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς,
όπως του είχε υποσχεθεί, καθώς
η προσπάθεια καθυστέρησε
κατά µια εβδοµάδα και συνέπε-
σε µε την οµιλία του στην Ευρ-
ωπαϊκή Εβδοµάδα Πόλεων και
Περιφερειών. 
Έστειλε όµως στη θέση του

τον Γενικό Γραµµατέα Αργύρη
Αργυρόπουλο, ο οποίος ήταν παρών και στην περ-
σινό πετυχηµένο διάπλου του Τορωναίου Κόλπου,
όπου ο Σπύρος κάλυψε απόσταση 104 χιλιοµέτρ-
ων κολυµπώντας συνεχώς επί 36 ώρες. 
Έχοντας καλή ψυχολογία και µια πετυχηµένη

προετοιµασία πίσω του, καθώς λίγο πριν από το
καλοκαίρι κατέρριψε το ρεκόρ κολύµβησης σε
πισίνα κολυµπώντας 88,2 χιλιόµετρα σε 24 ώρες,
ο Σπύρος βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του
ονείρου του. Που δεν είναι άλλο από το βάλει το
Καστελόριζο στο χάρτη, ως απώτατο όριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αν το καταφέρει θα είναι ο µοναδικός Έλληνας

που έχει καλύψει κολυµπώντας απόσταση 140
χιλιοµέτρων κι ένας από τους λιγοστούς ανθρώπο-
υς στον κόσµο.
Σπύρο οι συνδηµότες σου είναι στο πλευρό

σου. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ξεκίνησε από Ρόδο για 
Καστελόριζο. Ο ∆ήµος Φυλής ήταν εκεί

Η Εθελοντική οµάδα «Κούρος» 
διοργανώνει τον 17ο Ποδηλατικό 

Γύρο Μεγάρων την Κυριακή 
21 Οκτωβρίου 2018.

Ως σηµείο εκκίνησης και συνάντησης έχουν οριστεί τα
γραφεία του Οµίλου στο Φόρο. Η ώρα συγκέντρωσης
των συµµετεχόντων θα είναι 9:30.
Ο Τερµατισµός του Ποδηλατικού Γύρου θα γίνει στην

Κεντρική Πλατεία.
Το ηλικιακό όριο των συµµετεχόντων θα ξεκινάει από
παιδιά 8 ετών. Για τους ενήλικες συµµετέχοντες δεν θα
υπάρχει όριο ηλικίας.
Υποστηρικτές σε αυτή τη δράση θα βρεθούν η Τροχαία

Μεγάρων και η ΛΕ.Μ.Μ.
Για πληροφορίες και συµµετοχές παρακαλούµε καλέστε

στο 697 0017 617 & 22960 24444.

Εντυπωσίασε η Χορωδία του 
ΚΑΠΗ Ερυθρών στο µουσικό 
αφιέρωµα στο Σταύρο Ξαρχάκο 
Μια µουσική εκδήλωση µε πολύ και ποιοτική ελλην ι-

κή µουσική πρόσφερε η Χορωδία του ΚΑΠΗ Ερυθρών
την  Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 στο χ ώρο του Παλαιού
∆ηµοτικού Σχ ολείου. 

Η εκδήλωση ήταν  αφιερωµέν η στο µεγάλο Έλλην α
Μουσικοσυν θέτη, Σταύρο Ξαρχ άκο, και τα µέλη της
Χορωδίας συγκίν ησαν  όλους τους παρευρισκοµέν ους
µε την  ερµην εία τους υπό την  καθοδήγηση του διδασ-
κάλου κ. Σταµάτη Φουν τουζή. 

Στην  εκδήλωση παραβρέθηκε η ∆ήµαρχ ος Γιάν ν α
Κριεκούκη η οποία συν εχ άρη την  Χορωδία για το
ταλέν το, τη δουλειά τους και την  συµβολή τους στις
πολιτιστικές δράσεις του τόπου, η αν τιδήµαρχ ος κ.
Αγγελική Παπακων σταν τίν ου, η Πρόεδρος του
∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, ειδικός σύµβουλος του
∆ήµου κ. Κώστας Πλούµπης.
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Την υποψηφιότητα του για την Περιφέρεια Αττικής
στις επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές µε τη στήρ-
ιξη του Κινήµατος Αλλαγής ανακοινώνει ο Γιάννης Σγο-
υρός.

Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Τα Νέα», λέει
ότι «αυτό που εξελίσσεται στην Αττική εδώ και τέσσε-
ρα χρόνια δεν έχει καµιά σχέση µε αυτό που χτίσαµε
µε κόπο, σύνεση και υποµονή», τονίζοντας ότι η
θητεία της Ρένας ∆ούρου ήταν «ασυνεπής, αναποτε-
λεσµατική, αποτυχηµένη».

Αναφερόµενος στην απόφαση του να διεκδικήσει εκ
νέου την Περιφέρεια Αττικής ο κ. Σγουρός σηµειώνει
ότι «οι πολίτες γνωρίζουν ότι δεν είµαι περαστικός από
την Αυτοδιοίκηση, ούτε υποψήφιος µετεωρίτης.
Τίµησα την εµπιστοσύνη τους µε την παρουσία µου,
ασκώντας υπεύθυνη αντιπολίτευση και κριτική. ∆ιεκ-
δικώ ξανά την Περιφέρεια, γιατί δεν αντέχω να βλέπω
έναν οργανισµό που παραδώσαµε τον Σεπτέµβριο του
2014, σε υποδειγµατική κατάσταση να παραπαίει,
κινούµενος µεταξύ σφύρας και άκµονος… Επιστρέφω
για να φέρω πίσω την κανονικότητα, που τόσο έλειψε
από την Περιφέρεια Αττικής».

Ακόµα χαρακτηρίζει τη Ρένα ∆ούρου «ασυνεπή ως
προς αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά και δεν
έκανε. Αναποτελεσµατική διότι γυρίζοντας τον χρόνο
πίσω είναι περισσότερα αυτά που βρήκε από αυτά που
αφήνει. Αποτυχηµένη διότι παντού, σε όλους τους
τοµείς, παρουσιάζει υστέρηση και οπισθοδρόµηση».

Ερωτώµενος δε πως θα χειριζόταν την καταστροφι-

κή πυρκαγιά στο Μάτι, για την οποία η Περιφερειάρχης
έχει δεχθεί σφοδρή κριτική, εξηγεί ότι «ο ρόλος του
περιφερειάρχη είναι να βγαίνει στην πρώτη γραµµή,
όχι να συµµετέχει σε fake συσκέψεις, καθ’ υπόδειξη
του κόµµατος, µε τον Πρωθυπουργό. Όσοι βλέπουν
την Αυτοδιοίκηση ως βάρδια δε µπορεί παρά να αντι-
µετωπίζουν τη θητεία ως αγγαρεία. Η Αυτοδιοίκηση
είναι έργο και όχι πάρεργο» και σηµειώνει ότι «οι
πολίτες δεν πρέπει να ξανανιώσουν απροστάτευτοι και
εγκαταλελειµµένοι. Αυτό είναι το ιερό χρέος µας».

Σε ερώτηση για το «Νόµο Σκουρλέτη» ο Γιάννης
Σγουρός λέει ότι «εάν θα µπορούσα να αλλάξω κάτι
είναι αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να αλλάζει ο εκλο-
γικός νόµος βάζοντας ασφαλιστικές δικλείδες µέσα από
συνταγµατική αναθεώρηση».

Τέλος αναφορικά µε τα σενάρια για συνεργασίες
ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και πως η Κεν-
τροαριστερά θα διεκδικήσει και πάλι έναν πολιτικό
πρωταγωνιστικό ρόλο, ο κ. Σγουρός υπενθυµίζει ότι
«όπως έχω πει πολλές φορές, οι συνεργασίες οικοδο-
µούνται σε προγραµµατικές συγκλίσεις. ∆εν επιβάλ-
λονται» και σηµειώνει ότι «ο ρόλος της Κεντροαριστε-
ράς είναι αναπόφευκτα πρωταγωνιστικός, γιατί ο
χώρος, πέρα από κόµµατα και παρατάξεις, είναι πλει-
οψηφικός. Όµως αυτή τη στιγµή το µεγαλύτερο πρόβ-
ληµα που αντιµετωπίζει όχι µόνο η Κεντροαριστερά,
αλλά ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα είναι η αµφι-
σβήτηση για την πολιτική, που εκφράστηκε µε τα ιστο-
ρικά υψηλά ποσοστά αποχής.

Τραυµατισµός εργαζόµενου
σε πλοίο στο Πέραµα

Ε
νηµερώθηκε πρώτες πρωινές ώρες εχθές
η Λιµενική Αρχή Περάµατος για τον ελαφρύ
τραυµατισµό εργαζόµενου σε εταιρεία σχε-

διασµού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που βρισκό-
ταν σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, που ελλιµενίζεται στο λιµέ-
να Περάµατος.
Ο εργαζόµενος, σύµφωνα µε δήλωσή του, βρισ-

κόταν στην καµπίνα του και έχασε την ισορροπία
του, µε αποτέλεσµα τον τραυµατισµό του σε δύο
δάκτυλα του δεξιού του χεριού, ενώ στη συνέχεια
µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο όχηµα του Ο.Λ.Π.
στο Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά ''Τζάνειο'' απ'
όπου και εξήλθε.
Προανάκριση διενεργείται, από την οικεία Λιµενι-

κή Αρχή.

Γιάννης Σγουρός: «Επιστρέφω 
για να φέρω την κανονικότητα»

Τροχαίο στο Ράλλυ Ευβοϊκού 
Αγωνιστι κό αµάξι  χτύπησε 47χρονο θεατήΑγωνιστι κό αµάξι  χτύπησε 47χρονο θεατή

Τροχαίο ατύχηµα σηµειώθηκε προχθές Κυρια-
κή, κατά την διάρκεια του «Ράλλυ Ευβοϊκού» σε
στροφή της ΡιτσώναςG

Το αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόµου
χτυπώντας µάλιστα και έναν θεατή, ο οποίος
σώθηκε από καθαρή τύχη.

Σύµφωνα µε το EviaZoom.gr, πρόκειται για τον
47χρονο Σωτήριο Φρέτζη από την Αθήνα.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Χαλκίδας µε
εκδορές και λίγο αργότερα υπέγραψε ο ίδιος και
αποχώρησε.
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∆ιάρκεια Φοίτησης
Συν εχίζεται από τη σελ. 3

Η φοίτηση, στα προανα-
φερθέντα Προγράµµατα,
θα διαρκεί τέσσερα (4)
εξάµηνα και θα περιλαµβά-
νει θεωρητική και εργα-
στηριακή εκπαίδευση,
συνολικής διάρκειας χιλίων
διακοσίων (1.200)  διδακ-
τικών ωρών, σύµφωνα µε
το πρόγραµµα σπουδών
και πρακτική άσκηση
συνολικής διάρκειας εννια-
κοσίων εξήντα (960)
ωρών, που θα µπορεί να
πραγµατοποιείται παράλ-
ληλα µε τη φοίτηση, µετά
την ολοκλήρωση του
δεύτερου εξαµήνου.

Οι εκπαιδευόµενοι θα
µπορούν να πραγµατοποι-
ούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα,
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και δηµόσιες υπηρεσίες, µε
ευθύνη του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, υπό
την εποπτεία του ∆ιευθυντή Προγράµµατος Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα παρακολο-
υθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευοµέ-
νων, θα διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στις επιχει-
ρήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του περι-
βάλλοντος εργασίας και θα τηρεί ατοµικό φάκελο
πρακτικής άσκησης µε τις σχετικές µηνιαίες Εκθέ-
σεις Προόδου. 
Οι εκπαιδευόµενοι που
θα έχουν συµπληρώσει
τουλάχιστον εκατόν είκο-
σι (120) ηµεροµίσθια
στην ειδικότητα που
εγγράφονται θα απαλ-
λάσσονται, εφόσον το
επιθυµούν, µε υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, από
την υποχρέωση πρακτι-
κής άσκησης. Η πρακτι-
κή άσκηση µπορεί να
χρηµατοδοτείται από
εθνικούς ή/και κοινοτι-
κούς πόρους.

Τόπος διεξαγωγής
µαθηµάτων

Από το άρθρο 8, του
Ν. 4521/2018, άρθρο 8
ορίζεται ότι: «Τα µαθή-

µατα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι.,
καθώς και σε κτίρια σχολικών µονάδων ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης απογευµατινές µόνο ώρες,
ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋ-
ποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν
στο οικείο Α.Ε.Ι.». 

Για το σκοπό αυτό, ήδη ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
σε συνεννόηση µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττι-
κής(ΠΑ.∆.Α), έχει ορίσει το 1ο ΕΠΑΛ της πόλης,
για τη φιλοξενία των δύο (2) Προγραµµάτων, που
θα λειτουργήσει, σε συνεργασία µε το ΠΑ.∆.Α. 

Τι είναι τα διετή 
Προγράµµατα 

Σπουδών και πώς
θα λειτουργήσουν;

Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττι-
κής (ΠΑ∆Α) θα διαδραµατίσει έναν
πρωτοποριακό ρόλο ως προς την
ίδρυση και λειτουργία των νέων
διετών προγραµµάτων σπουδών.
Ήδη έχουν γίνει επαφές και συµφ-
ωνίες µε παραγωγικούς φορείς
της περιοχής για να εξασφαλι-
στούν οι δυνατότητες πρακτικής
άσκησης των φοιτητών. 

Τα διετή προγράµµατα σπου-
δών αναφέρονται για πρώτη φορά
στον νόµο 4485/2017 ως δυνατότ-
ητα των ΑΕΙ. Στον εν λόγω νόµο
δροµολογείται η θεσµική τους
περιγραφή. Για την ακρίβεια τα ΑΕΙ
θα µπορούν να λειτουργούν Κέν-
τρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(Κ.Ε.Ε) που παρέχουν διετή προ-
γράµµατα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης για αποφοίτους των
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).
Το Κ.Ε.Ε αποτελεί ακαδηµαϊκή
µονάδα του Ιδρύµατος.

Τα διετή Προγράµµατα είναι
δωρεάν για όσους τα παρακολο-
υθήσουν και πλήρως χρηµατοδο-
τούµενα από το κράτος. 

Σκοπεύουν να παρέχουν επαγ-
γελµατική εκπαίδευση, σε νέους
ανθρώπους, σε ελκυστικά γνωστι-
κά αντικείµενα και να εξυπηρετή-
σουν τις ανάγκες της εθνικής οικο-
νοµίας αξιοποιώντας την πανθο-
µολογούµενη τεχνογνωσία και το
κύρος των ΑΕΙ της χώρας. 

Το προσωπικό που θα διδάσκει
δεν θα είναι αποκλειστικά από τα
ΑΕΙ, τουναντίον, θα υπάρξει η πρό-
νοια ώστε να υπάρχει, ανάλογα µε
τις ειδικότητες, το προσωπικό που
έχει και αντίστοιχη επαγγελµατική
εµπειρία.

Στην κατεύθυνση αυτή, τα διετή
Προγράµµατα συνιστούν µια ριζο-
σπαστική τοµή στο χώρο της
επαγγελµατικής µεταλυκειακής
εκπαίδευσης που θα ωφελήσει
τόσο τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ
και την εθνική οικονοµία, όσο και
τα ίδια τα ΑΕΙ που µέσω των
διετών δοµών θα έρθουν σε
επαφή µε τις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών και των φορέων τους. 

Επίσης η θεσµοθέτησή τους δεν
θα γίνει άναρχα, αλλά µε τεκµηρι

ωµένες εισηγήσεις και έγκριση
από το ΥΠΠΕΘ, ώστε να αποφ-
ευχθούν φαινόµενα που ταλαι-
πωρούσαν τα ΙΕΚ.

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι
τέτοιες δοµές εκπαίδευσης λειτο-
υργούν σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, µε τεράστια επιτυχία,
όπως στη Γαλλία και προσφάτως
στην Αγγλία, ενώ αντίστοιχες
δοµές θεσµοθετούνται και στη Γερ-
µανία. 

Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγονται
στο πρόγραµµα βάσει του βαθµού
του απολυτηρίου από το ΕΠΑΛ.
Επιπλέον κριτήρια µπορεί να
ορίζονται στον Κανονισµό του
Κέντρου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του προγράµµατος απονέµονται
διπλώµατα επιπέδου πέντε (5) του
Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων. 

Επιπλέον, µπορούν να
συνδέονται, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στον Κανονισµό, τα µαθησια-
κά αποτελέσµατα µε µονάδες του
Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστή-
µατος για την Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(European Credit System for
Vocational and Education and
Training – ECVET).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο
∆ήµος Ασπροπύργου επιδίωξε,

επίµονα, σταθερά και τεκµηριωµέ-
να, την ίδρυση και λειτουργία
Προγραµµάτων, όχι µόνο του

Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής
αλλά και άλλων Ακαδηµαϊκών
 Ιδρυµάτων, που αναµένεται να

λάβουν ανάλογες αποφάσεις σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Με το σκεπτικό ότι, η σύνδεση
των µεγάλων οικονοµικών και
αναπτυξιακών µονάδων της περ-
ιοχής, µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύµατα της χώρας, θα δώσει
περαιτέρω ώθηση στη συνολική
προσπάθεια που εκδηλώνεται
στον τόπο, προς όφελος της περ-
ιοχής και της εθνικής οικονοµίας.
Μόνο τυχαία δεν είναι, λοιπόν, η
έγκριση των δύο (2) Προγραµµά-
των µε συνεργαζόµενο φορέα το
∆ήµο Ασπροπύργου, ενώ από
δύο (2) άλλα Προγράµµατα θα
φιλοξενήσουν ο ∆ήµος Περάµατος
και η Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελµάτων. 

Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Αττικής, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης.

Στιγµιότυπο από τα εγκαίνια του προσοµοιωτή γέφυρας πλοίου,
στο 1ο ΕΠΑΛ Ασροπύργου. Την παρουσίαση παρακολουθούν

(από αριστερά), ο ∆ιευθυντής του, κ. Θεόδωρος Γατσώρης, 
ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Γεώργιος Φίλης και ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου.  
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Στα µέσα ∆εκεµ-
βρίου ένστολοι
αλλά και νοικοκ-

υριά µε χαµηλά εισοδήµα-
τα θα λάβουν αναδροµικά
και κοινωνικό µέρισµα.

Το ποσό των αναδρο-
µικών που θα επιστρέψει
το ∆ηµόσιο εκτελώντας τις
αποφάσεις του Συµβου-
λίου της Επικρατείας
ανέρχεται σε 800 εκατ.
ευρώ σε καθαρή βάση.
Εάν τελικά το µέρισµα
δοθεί µε τα περσινά κρι-
τήρια, τότε, συνολικά µέσα
στον ∆εκέµβριο, θα
λάβουν µποναµά ακόµα
και 1,5 εκατοµµύριο δικαι-
ούχοι.

Τον δρόµο για την επι-
στροφή των αναδροµικών
θα ανοίξει νοµοθετική
ρύθµιση που άρχισε να
ετοιµάζει το υπουργείο
Οικονοµικών για να 

συνεχίσει προς τη Βουλή
τις επόµενες εβδοµάδες.
Σύµφωνα µε τη διάταξη,
στρατιωτικοί, αστυνοµικοί,
λιµενικοί, πυροσβέστες,
πανεπιστηµιακοί, δικαστι-
κοί και γιατροί του ΕΣΥ θα
λάβουν εφάπαξ τα ποσά
που δικαιούνται µε βάση
τις δικαστικές αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί.Αυτό
σηµαίνει ότι πριν από τα
Χριστούγεννα και στην
τελική ευθεία πριν από τις
κάλπες περίπου 280.000
δικαιούχοι θα δουν το
χρώµα του χρήµατος µε
αναδροµικά που ξεπερ-
νούν ακόµα και τα 11.000
ευρώ.

Η κυβέρνηση δεν θα
περιοριστεί στην επιστρο-
φή των αναδροµικών,
αλλά θα καταβάλει και
έκτακτο κοινωνικό µέρι-
σµα, στο οποίο µάλιστα 

θα ενσωµατωθεί το
επίδοµα του πετρελαίου
θέρµανσης. 

Το µέρισµα σχεδιάζεται
και αυτό να δοθεί τον
∆εκέµβριο, αλλά το τελικό
του ύψος και η κατανοµή
του βρίσκονται υπό συζήτ-
ηση. Εάν ωστόσο το πρω-
τογενές πλεόνασµα είναι
τόσο όσο υπολογίζει η
κυβέρνηση το ύψος του
και τα κριτήρια θα είναι
κατά πάσα πιθανότητα τα
ίδια µε πέρσι, δηλαδή θα
µοιραστεί µε βάση µισθο-
λογικά και περιουσιακά
κριτήρια.

Το πρωτογενές πλεόνα-
σµα που θα εµφανίσει ο
φετινός προϋπολογισµός
θα κρίνει το συνολικό
ποσό που θα διατεθεί ως
µέρισµα αλλά και τον
τελικό αριθµό των δικαι-
ούχων.

Κοινωνικό µέρισµα και αναδροµικά: 
Πόσα χρήµατα θα δοθούν και πότε - Ποιοι οι δικαιούχοι

∆εν υπάρχει προσωπικό να ελέγξει 4.000 
αδικήµατα φοροδιαφυγής 
- Υψηλός ο κίνδυνος διαγραφής τους

Η
µ ε τ α φ ο ρ ά
4.000 υποθέ-
σεων  ποι-

ν ικών  αδικηµάτων  φορ-
οδιαφυγής µεγάλου
ύψους στη ν έα ελεγκτι-
κή υπηρεσία του υπο-
υργείου Οικον οµικών , η
οποία ακόµη υπολειτο-
υργεί εν έχ ει µεγάλο
κίν δυν ο παραγραφής
τους. 

Πιο συγκεκριµέν α,
σύµφων α µε πληροφορίες του Ελεύθερ-
ου Τύπου οι ιθύν ον τες του Υπουργείου
Οικον οµικών  και της ΑΑ∆Ε φρόν τισαν
ν α «φορτώσουν » στην  εν  λόγω υπηρ-
εσία 4.000 υποθέσεις χ ωρίς ν α έχ ει
ακόµη το προσωπικό ν α τις φέρει εις
πέρας. Ωστόσο, οι περισσότερες εξ
αυτών  παραγράφον ται στο τέλος του
έτους. 

Σηµειών εται πως γίν εται λόγος για
3.979 υποθέσεις-δικογραφίες που ήταν
διεσπαρµέν ες στο Κέν τρο Ελέγχ ου
Φορολογουµέν ων  Μεγάλου Πλούτου
(ΚΕΦΟΜΕΠ), στο Κέν τρο Ελέγχ ου
Μεγάλων  Επιχ ειρήσεων  (ΚΕΜΕΕΠ),
στην  Υπηρεσία Ελέγχ ου και ∆ιασφάλι-
σης ∆ηµοσίων  Εσόδων  (ΥΕ∆∆Ε) και
στις ∆ΟΥ της χ ώρας.

Οι υποθέσεις αυτές εκκρεµούν
ακόµη προς έρευν α µετά από παραγ-
γελίες των  Οικον οµικών  Εισαγγελέων ,
για τη διεν έργεια ελέγχ ων  σε υπόπτους
για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο
πλουτισµό. Οι παραγγελίες αυτές έχ ουν
µείν ει εδώ και πολλά χ ρόν ια αν εκτέλε-
στες.

∆εν  περιλαµβάν ον ται, µάλιστα, ορι-
σµέν ες περιπτώσεις που αν τιστοιχ ούν

σε 1.300 ΑΦΜ και οι οποίες παρέµει-
ν αν  για έλεγχ ο στην  ΑΑ∆Ε.

Η ν έα ελεγκτική υπηρεσία του υπο-
υργείου Οικον οµικών  ον οµάζεται
«∆ιεύθυν ση Ερευν ών  Οικον οµικού
Εγκλήµατος» κι υπάγεται απευθείας
στον  υπουργό Οικον οµικών . Επο-
πτεύεται από την  Εισαγγελία Οικον οµι-
κού Εγκλήµατος και θα µπορεί ν α αν α-
κρίν ει υπόπτους για την  τέλεση ποι-
ν ικών  φορολογικών  αδικηµάτων , ν α
διεν εργεί έρευν ες στις επαγγελµατικές
εγκαταστάσεις τους, στα αρχ εία, τα
φορολογικά βιβλία και τα στοιχ εία που
τηρούν .

Σύµφων α µε τον  ιδρυτικό της ν όµο,
δε, έπρεπε ν α απαρτίζεται από 135
ελεγκτές εν ώ µέχ ρι στιγµής έχ ει µόλις
50. 

Εξαιτίας αυτού του γεγον ότος είν αι
πιθαν ό ν α παραγραφούν  οι περισσό-
τερες από τις εκκρεµείς φορολογικές
υποθέσεις που τής έχ ουν  ήδη αν ατεθ-
εί για έρευν α και έκδοση πορισµάτων ,
δεδοµέν ου ότι οι υποθέσεις αυτές αφο-
ρούν  σε έτη πριν  το 2013, που παρα-
γράφον ται σχ εδόν  στο σύν ολό τους
στις 31-12-2018.

O τεράστιος όγκος των  µη
εξυπηρετούµεν ων  δαν είων  στην
Ελλάδα και η δηµοσιον οµική στάση του
λαϊκιστικού συν ασπισµού στην  Ιταλία
πυροδοτούν  φόβους για ν έα τραπεζική
κρίση στις δύο µεσογειακές χ ώρες
σχ ολιάζει η  Handelsblatt.

«Σύµπτωµα δυο διαφορετικών  αιτιών »

«Οι απώλειες στην  Ελλάδα και την
Ιταλία αποτελεί σύµπτωµα δύο
διαφορετικών  αιτιών » τον ίζει η
Handelsblatt και εξηγεί ότι στην  Ελλάδα
οι τράπεζες προσπαθούν  ν α
απαλλαγούν  από το τεράστιο βάρος των
«κόκκιν ων » δαν είων  εν ώ στην  Ιταλία η
επιθετική πολιτική της κυβέρν ησης
στον  προϋπολογισµό προκαλεί πίεση
στα χ ρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. «Μαζί,
αυτά, τροφοδοτούν  τον  φόβο ν έας
τραπεζικής κρίσης στη ν ότια Ευρώπη»
επισηµαίν ει.

«Το µεγαλύτερο πρόβληµα για τις
ελλην ικές τράπεζες είν αι ο πιστωτικός
κίν δυν ος. Τα δάν εια που δεν
εξυπηρετούν ται ή θεωρείται ότι
βρίσκον ται µπροστά σε αυτό το

εν δεχ όµεν ο φτάν ουν  τα 88,6 δισ.
ευρώ, αν τιστοιχ ών τας περίπου στο
48% του συν όλου των  δαν είων  ή
περίπου το 50% του ελλην ικού ΑΕΠ.
Αυτό δεν  είν αι µόν ο αποτέλεσµα της
οκταετούς ύφεσης. Η απροσεξία µε την
οποία οι ελλην ικές τράπεζες δάν ειζαν
σε καταν αλωτές µε αµφίβολη
φερεγγυότητα – αν άµεσά τους πολιτικά
κόµµατα και µέσα εν ηµέρωσης – πλέον
τις τιµωρεί. Τα περισσότερα από αυτά τα
δάν εια θα πρέπει ν α διαγραφούν »,
υπογραµµίζει η Handelsblatt.

Η γερµαν ική εφηµερίδα σηµειών ει ότι
οι ελλην ικές τράπεζες έχ ουν  δεσµευθεί
ν α µειώσουν  τα «προβληµατικά» δάν εια
σε 88,3 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2018
και σε 64,6 δισ. ευρώ την  επόµεν η
χ ρον ιά, κάτι που αν τιστοιχ εί σε
περίπου 35%.

«Σύµφων α µε αν επιβεβαίωτες
πληροφορίες από οικον οµικούς
κύκλους, τα θεσµικά όργαν α θέλουν
τώρα ν α επιταχ ύν ουν  µε πιο επιθετικό
τρόπο τη µείωση των  πιστωτικών
κιν δύν ων », αν αφέρει το άρθρο,
προσθέτον τας πως «θέλουν  ν α

προτείν ουν  στην  ΕΚΤ τη µείωση των
«κόκκιν ων » δαν είων  κατά 60% έως το
2021, σε 35-40 δισ. ευρώG ».

«Προβληµατισµέν οι οι επεν δυτές»

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα
ελλην ικά χ ρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
έχ ουν  ήδη αν ακεφαλαιοποιηθεί τρεις
φορές, πιο πρόσφατα στα τέλη του
2015. Οι επαν ειληµµέν ες εισφορές
κεφαλαίου θα επιδειν ώσουν  περαιτέρω
τις µετοχ ές των  υφιστάµεν ων  µετόχ ων .
Από την  τελευταία αύξηση κεφαλαίου, ο
δείκτης τραπεζών  της Αθήν ας έχ ει ήδη
χ άσει περίπου το 60%.

Η ελλην ική κυβέρν ηση εργάζεται ήδη

σε έν α σχ έδιο αν ακούφισης για τις
τράπεζες. Οι επεν δυτές εξακολουθούν
ν α είν αι προβληµατισµέν οι, επειδή
µέχ ρι στιγµής δεν  έχ ουν  γίν ει γν ωστές
οι λεπτοµέρειες.

Είν αι σαφές ότι, σύµφων α µε τους
ν έους αυστηρότερους καν ον ισµούς της
ΕΕ, δεν  υπάρχ ει πλέον  µια bad bank
που θα χ ρηµατοδοτείται από την
κυβέρν ηση και θα αγοράζει επισφαλή
δάν εια από τράπεζες, συν εχ ίζει το
δηµοσίευµα, προσθέτον τας ότι το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας έχ ει πλάν ο παρόµοιο µε
εκείν ο που βοήθησε τις ιταλικές
τράπεζες, των  οποίων  τα κόκκιν α
δάν εια αν έρχ ον ταν  στα τέλη του 2017
σε 86 δισ. ευρώ και τώρα είν αι µόν ο 40
δισ. ευρώ.

Οσο για την  Ιταλία, ο κυβερν ητικός
συν ασπισµός βρίσκεται σε
αν τιπαράθεση µε τις Βρυξέλλες, καθώς
θέλει ν α χ ρηµατοδοτήσει τις δαπαν ηρές
προεκλογικές υποσχ έσεις του, κάτι που
µπορεί ν α έχ ει αρν ητικές συν έπειες
στις τράπεζες της χ ώρας, τον ίζεται στο
άρθρο.

Handelsblatt: Φόβοι για νέα τραπεζική κρίση σε Ελλάδα - Ιταλία
Στους φόβους των επενδυτών για νέα κρίση στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και της Ιταλίας,

αναφέρεται άρθρο της γερµανικής εφηµερίδας Handelsblatt.
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∆ιαδραστική έκθεση µε τίτλο
«Του καιρού τα µυστικά-», 

διοργανώνεται µε πρωτοβουλία της
Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ και σε 
συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας

«Λεωνίδας Κανελλόπουλος», 
από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 23

∆εκεµβρίου 2018. 
Την έκθεση σχεδίασε και επιµελείται
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
και συγκεκριµένα η επιστηµονική

οµάδα Εκπαιδευτικής 
Μετεωρολογίας «Περί Ανέµων 

& Υδάτων» του meteo.gr. 

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως και την
Κυριακή 14 Οκτωβρίου.Τις ηµέρες και
ώρες λειτουργίας της έκθεσης διατίθεται
τo λεύκωµα “Τροτύλη” του φωτογράφου
Βαγγέλη Γκίνη.

Παλαιό Ελαιουργείο | Ώρες λειτουργίας
25.09 – 14.10
Τρίτη – Παρασκευή 18.00 – 22.00

Σάββατο & Κυριακή 11.00 – 13.00 &
18.00 – 22.00

Είσοδος ελεύθερη
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελ-

λοπούλου 1, Ελευσίνα
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς

πληροφορίες:http://www.aisxylia.gr/even
t/trotyli/

Ανοιχτή η έκθεση Τροτύλη στο Παλαιό 
Ελαιουργείο έως την Κυριακή 14/10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ.... ΑΜΕΣΑ!

Σε λίγες µέρες εθελον τές από το Κοιν ων ικό έργο ''Προσφέρω'' θα επισκεφτούµε το
Μαν τούδι Ευβοίας µε όχ ηµα του συλλόγου που επλήγη από τον  κυκλών α "Ζορµπά",
για ν α προσφέρουµε στους εθελον τές που βοηθούν  τους πληγέν τες, ρουχ ισµό, κου-
βέρτες κ.τ.λ
Με επικοιν ων ία που είχ αµε µαζί τους, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ καθαριστικά, σεν τόν ια,
µαξιλάρια, κουβέρτες κ.τ.λ.
Όποιος φίλος - φίλη επιθυµεί ν α µας προσφέρει από τα παραπάν ω είδη, ας επικοι-
ν ων ήσει µε τα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου ώστε ν α τα
παραλάβουµε. Τα είδη θα συγκεν τρών ον ται µέχ ρι την  Κυριακή 14/10/2018.

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
«Φιλό∆ηµος II»: Εντάξεις Πράξεων 

ύψους 4,1 εκατ. ευρώ

Νέες χρηµατοδοτήσεις σε ∆ήµους της χώρας ύψους 4.141.957,46
ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράµµατος «Φιλό∆ηµος
ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και την ανα-
βάθµιση παιδικών χαρών, ενεργοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για την Προµήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παι-
δικών χαρών των δήµων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο
Πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Σε ειδικές αστυνοµικές δράσεις
στη ∆υτική Αττική και την Αθήνα,
τον Σεπτέµβριο 2018, για την
π ρόληψη και καταστολή της
εγκληµατικότητας, συνελήφθη-
σαν συνολικά 633 άτοµα για διά-
φορα αδικήµατα, ενώ έγιναν
20.239 έλεγχοι και 6.527 προσα-
γωγές.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της αστυνοµίας, πραγµα-
τοποιήθηκαν:

- Στη ∆υτική Αττική 13.985
έλεγχοι ατόµων, 4.251 προσαγω-
γές και 415 συλλήψεις.

- Στο κέντρο της Αθήνας 2.861
έλεγχοι, 1.605 προσαγωγές και
169 συλλήψεις.

- Στον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπ ολης 2.280 έλεγχοι, 96
προσαγωγές και 24 συλλήψεις.

- Στο Πεδίον του Αρεως 1.113
έλεγχοι, 575 προσαγωγές και 25
συλλήψεις.

Οι π ερισσότερες συλλήψεις
αφορούν παραβάσεις του νόµου
π ερί ναρκωτικών, όπ λων και
αλλοδαπών, καθώς και κλοπές-
διαρρήξεις.

Όπως επ ισηµαίνει η αστυνοµία,
οι ειδικές δράσεις της για την
π ρόληψη, καταστολή της
εγκληµατικότητας και την
ενίσχυση του αισθήµατος ασφα-
λείας των πολιτών θα συνεχι-
στούν µε την ίδια συχνότητα.

Σε 633 συλλήψεις ατόµων σε ∆υτική Αττική και
Αθήνα προχώρησε η αστυνοµία τον Σεπτέµβριο

∆ήµος Ιλίου : ∆ωρεάν εξετάσεις Τεστ ΠΑΠ, σε συνεργασία µε το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιλίου 

Οδήµος Ιλίου ενηµερώνει ότι, συνεχίζονται οι δωρεάν εξετάσεις Τεστ
ΠΑΠ, σε συνεργασία µε το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιλίου και το
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέ-

λου».
Η εξέταση πραγµατοποιείται κατόπ ιν ραντεβού µέσω της Κοινωνικής
Υπηρεσίας και απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας από 18 έως 68 ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού οι ενδιαφερόµενες µπορ-
ούν να απευθύνονται στο Ιατρείο Μητρικού Θηλασµού (Νέστορος 105,
Ίλιον) µε τηλέφωνο επ ικοινωνίας 210 2639380, ∆ευτέρα έως και Παρ-
ασκευή, 08:00 έως 14:30.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER

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

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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Σ
ύµφων α µε πληρ-
οφορίες του FLY,
εχ θές  περίπου

στις 13:30 στον  πεζόδρ-
οµο της Κλεοµβρότου
εκεί όπου βρίσκεται η
Λαϊκή αγορά Σπάρτης,
σε όροφο πολυκα-
τοικίας, δύο άν τρες
Ρουµαν ικής υπηκοότ-
ητας 59 και 47 ετών
αν τίστοιχ α διαπ-
ληκτίστηκαν  και ο έν ας
εξ αυτών  επιτέθηκε µε
µαχ αίρι στον  άλλον  µε
αποτέλεσµα τον  σοβαρό
τραυµατισµό του 47χ ρο-
ν ου.

Στο σηµείο έφτασε
ασθεν οφόρο και εσπευ-
σµέν α µετέφερε τον
τραυµατία στο ν οσοκο-
µείο Σπάρτης, όπου
ν οσηλεύεται.

Άν τρες της Ασφάλειας

Σπάρτης µετά από
επιχ είρηση συν έλαβαν
τον  59χ ρον ο δράστη.

Στην  περιοχ ή όπως
ήταν  φυσικό δηµιο-
υργήθηκε παν ικός.

Αιµατηρή συµπλοκή στη Σπάρτη

Γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν δύο δόσεις του
εµβολίου, ποιοι ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου

Εγκύκλιο µε οδηγίες για τον αντιγριπικό
εµβολιασµό ενάντια στο ιό της γρίπης, εξέ-
δωσε το υπουργείο Υγείας. Το υπουργείο

γνωστοποιεί τις οµάδες υψηλού κινδύνου, ποιοι
πρέπει να κάνουν µια δόση του εµβολίου και
ποιοι δύο αλλά και όλες τις δράσεις των φορέων
που θα πρέπει να υλοποιήσουν για την ενηµέρω-
ση των πολιτών

Η γρίπη είν αι µια µεταδοτική ν όσος του αν απν ευ-
στικού προκαλούµεν η από τον  ιό της γρίπης. Μπορεί
ν α προκαλέσει ήπια ως σοβαρή ν όσο και κάποιες
φορές ν α οδηγήσει ακόµα και στο θάν ατο. Οι ηλικιω-
µέν οι, τα µικρά παιδιά και άτοµα που πάσχ ουν  από
ορισµέν α χ ρόν ια ν οσήµατα κιν δυν εύουν  περισσότε-
ρο από σοβαρές επιπλοκές της γρίπης.

Σύµφων α µε το υπουργείο Υγείας η διαχ ρον ική παρ-
ακολούθηση του ν οσήµατος στην  Ελλάδα δείχ ν ει ότι η
δραστηριότητα της εποχ ικής γρίπης συν ήθως αρχ ίζει
ν α αυξάν εται κατά τον  Ιαν ουάριο, εν ώ κορυφών εται
κατά τους µήν ες Φεβρουάριο – Μάρτιο. Συγκεκριµέν α
κατά την  περίοδο γρίπης 2017-2018 η δραστηριότητα
της γρίπης παρουσίασε σταδιακή αύξηση από την
εβδοµάδα 52/2017 (25 ∆εκεµβρίου 2017–31 ∆εκεµ-
βρίου 2017) και κορυφώθηκε την  εβδοµάδα 8/2018.

Σε σχ έση µε την  προηγούµεν η χ ρον ιά, το επιδ-
ηµικό κύµα εισέβαλε πιο ήπια και µετά την  κορύφωση
την  8η εβδοµάδα του 2018 άρχ ισε ν α µειών εται βαθ-
µιαία µέχ ρι το τέλος της περιόδου επιτήρησης. Ο χ ρό-
ν ος έν αρξης του επιδηµικού κύµατος της εποχ ικής
γρίπης δε µπορεί ν α προβλεφθεί µε ακρίβεια, συχ ν ά
όµως µε την  έν αρξη του παρατηρείται αποδιοργάν ωση
της επαγγελµατικής και κοιν ων ικής ζωής, υπέρµετρη
αύξηση της καταν άλωσης φαρµάκων  και όχ ι σπάν ια
αύξηση της θν ησιµότητας.

Σηµαν τικά µέτρα περιορισµού της εξάπλωσης της
γρίπης είν αι η συστηµατική εφαρµογή µέτρων  ατοµικής
υγιειν ής (π.χ . συχ ν ό πλύσιµο χ εριών ), η αποµόν ωση
των  πασχ όν των  και η αποφυγή συγχρωτισµού σε
κλειστούς χ ώρους.

Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος πρόληψης είν αι ο
εµβολιασµός µε το αν τιγριπικό εµβόλιο, το οποίο, όταν
χ ορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη
µετάδοση του ιού της γρίπης, συµβάλλον τας στην
προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές της γρίπης
καθώς και στη µείωση απουσιών  από την  εργασία, το
σχ ολείο και κάθε άλλη κοιν ων ική εκδήλωση. Όπως
κάθε χ ρόν ο και επειδή ο ιός της γρίπης µεταλλάσσεται
σε διαφορετικούς υποορότυπους, έτσι και για την
περίοδο 2018-2019 η σύν θεση του αν τιγριπικού
εµβολίου περιέχ ει τα εγκεκριµέν α στελέχ η του ιού,
σύµφων α µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργαν ι-
σµού Υγείας (ΠΟΥ). Για τη φετιν ή περίοδο µπορεί ν α
συν ταγογραφείται οποιοδήποτε αν τιγριπικό εµβόλιο
του οποίου η σύν θεση περιέχ ει τα εγκεκριµέν α στε-
λέχ η (που διαθέτουν  άδεια κυκλοφορίας) από τον
Ελλην ικό Οργαν ισµό Φαρµάκων  (ΕΟΦ), σύµφων α µε

το Εθν ικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών . Επισηµαίν εται
ότι µέσω των  συστηµάτων  φαρµακοεπαγρύπν ισης
που λειτουργούν  διεθν ώς, δεν  έχ ουν  καταγραφεί
σοβαρές συστηµατικές παρεν έργειες του αν τιγριπικού
εµβολίου.

Σύµφων α µε το Εθν ικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών  της
χ ώρας µας, ο αν τιγριπικός εµβολιασµός πρέπει ν α
εφαρµόζεται συστηµατικά σε άτοµα που αν ήκουν  στις
παρακάτω οµάδες αυξηµέν ου κιν δύν ου:

1. Εργαζόµεν οι σε χ ώρους παροχ ής υπηρεσιών
υγείας (ιατρον οσηλευτικό προσωπικό και λοιποί
εργαζόµεν οι).

2. Άτοµα ηλικίας 60 ετών  και άν ω

3. Παιδιά > 6 µην ών  και εν ήλικες που παρουσιάζουν
έν αν  ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυ-
ν τικούς παράγον τες ή χ ρόν ια ν οσήµατα: - Άσθµα ή
άλλες χ ρόν ιες πν ευµον οπάθειες - Καρδιακή ν όσο µε
σοβαρές αιµοδυν αµικές διαταραχ ές - Αν οσοκαταστολή
(κληρον οµική ή επίκτητη εξαιτίας ν οσήµατος ή θερα-
πείας). - Μεταµόσχ ευση οργάν ων  - ∆ρεπαν οκυτταρι-
κή ν όσο (και άλλες αιµοσφαιριν οπάθειες) - Σακχ αρώδη
διαβήτη ή άλλο χ ρόν ιο µεταβολικό ν όσηµα - Χρόν ια
ν εφροπάθεια - Νευρολογικά ή Νευροµυϊκά ν οσήµατα
4. Έγκυες γυν αίκες αν εξαρτήτου ηλικίας κύησης.

5. Λεχ ωίδες 6. Θηλάζουσες

7. Άτοµα µε ∆είκτη Μάζας Σώµατος (BMI) µεγαλύτερο
των  40 kg/m2

8. Παιδιά που παίρν ουν  ασπιρίν η µακροχ ρόν ια
(π.χ . για ν όσο Kawasaki, ρευµατοειδή αρθρίτιδα και
άλλα) για τον  πιθαν ό κίν δυν ο εµφάν ισης συν δρόµου
Rey e µετά από γρίπη.

9. Άτοµα που βρίσκον ται σε στεν ή επαφή µε παιδιά
µικρότερα των  6 µην ών  ή φρον τίζουν  άτοµα µε υπο-
κείµεν ο ν όσηµα, τα οποία διατρέχ ουν  αυξηµέν ο
κίν δυν ο επιπλοκών  από τη γρίπη.

10. Οι κλειστοί πληθυσµοί (προσωπικό και εσωτερι-
κοί σπουδαστές σχ ολείων , στρατιωτικών  και αστυν ο-
µικών  σχ ολών , ειδικών  σχ ολείων  ή σχ ολών ,
ν εσύλλεκτων  στις έν οπλες δυν άµεις, τρόφιµοι και
προσωπικό ιδρυµάτων  κ.ά.). Στρατεύσιµοι στα κέν τρα
κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσον ται κατά τους
χ ειµεριν ούς µήν ες (Οκτώβριο –Μάρτιο). 11. Επαγγε-
λµατίες όπως κτην ίατροι πτην οτρόφοι, χ οιροτρόφοι,
σφαγείς και γεν ικά άτοµα που έρχ ον ται σε συστηµατι-
κή επαφή µε πουλερικά

Το αν τιγριπικό εµβόλιο πρέπει ν α χ ορηγείται έγκαιρα
και πριν  την  έν αρξη της συν ήθους περιόδου εµφάν ι

σης της έξαρσης των  κρουσµάτων  γρίπης, δεδοµέ-
ν ου ότι απαιτούν ται περίπου 2 εβδοµάδες για την
επίτευξη αν οσολογικής απάν τησης. 

Ο αν τιγριπικός εµβολιασµός γεν ικά περιλαµβάν ει 1
µόν ο δόση του εµβολίου ετησίως. - Βρέφη και παιδιά
ηλικίας 9 ετών , τα οποία εµβολιάζον ται για πρώτη
φορά, ή εκείν α =6 µην ών , χ ορηγούν ται 0,5 ml (ολόκ-
ληρη η δόση), σύµφων α µε τις ν έες οδηγίες από το
FDA και την  ΕΜΑ.

Οι εργαζόµεν οι στις υπηρεσίες υγείας βρίσκον ται σε
αυξηµέν ο κίν δυν ο ν α προσβληθούν  από λοιµώξεις
κατά την  εργασία και ν α τις µεταδώσουν  στους συν α-
δέλφους, τους ασθεν είς και τις οικογέν ειες τους. Η
αν οσοποίηση έν αν τι της γρίπης του προσωπικού των
φορέων  παροχ ής υπηρεσιών  υγείας προστατεύει όχ ι
µόν ο τους εµβολιασµέν ους αλλά λειτουργεί και ως φραγ-
µός κατά της µετάδοσης της γρίπης και µάλιστα σε
άτοµα µε αν τέν δειξη εµβολιασµού (π.χ . βρέφη κάτω
των  6 µην ών , αλλεργικά άτοµα κ.α.) ή µε χ αµηλή αν ο-
σολογική απόκριση και συµβάλλει στην  απρόσκοπτη
διατήρηση της παροχ ής υγειον οµικής περίθαλψης κατά
τη διάρκεια της κορύφωσης της εποχ ικής γρίπης.
Ιδιαίτερα το προσωπικό των  Μον άδων  Εν τατικής Θερ-
απείας συµπεριλαµβαν οµέν ων  και των  Μον άδων
Νεογν ών , των  Μον άδων  Αυξηµέν ης Φρον τίδας, των
Μον άδων  Ειδικών  Λοιµώξεων , των  ειδικών  Μον άδων
Αν οσοκατεσταλµέν ων  και των  Τµηµάτων  Επειγόν των
Περιστατικών  (ΤΕΠ) οφείλει ν α είν αι στο σύν ολό του
εµβολιασµέν ο Επιπρόσθετα, µε στόχ ο την  αύξηση της
εµβολιαστικής κάλυψης των  επαγγελµατιών  υγείας,
συστήν εται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, υπό την  εποπτεία της
Γεν ικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Υγείας, Συν τον ιστική
Επιτροπή, η οποία σε συν εργασία µε τις Επιτροπές
Νοσοκοµειακών  Λοιµώξεων , τον  Νοσηλευτή Επιτήρη-
σης Λοιµώξεων  και τη ∆ιοίκηση των  Νοσοκοµείων  θα
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµέν ου ν α διευ-
κολυν θεί και ν α ολοκληρωθεί απρόσκοπτα ο εµβολια-
σµός των  εργαζοµέν ων  και για τη χ ρον ική περίοδο
2018-2019. 

Όπως τον ίζει το υπουργείο Υγείας ο ΕΟΦ θα πρέπει
ν α µεριµν ήσει για την  επάρκεια του εµβολίου στην
ελλην ική αγορά καθ’ όλη την  περίοδο µετάδοσης του
ιού της γρίπης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό 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
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 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 γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

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

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

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

ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.

Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 

Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com  

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου,
για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου

∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε
θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ξεκινούν ασκήσεις 
εκκένωσης σε σχολεία, 
νοσοκοµεία και βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις 

Ε
νηµερωτικές ηµερίδες αλλά και ασκήσεις
για περιπτώσεις σεισµών, πυρκαγιάς,
πληµµυρών και εκτάκτων περιπτώσεων

αναµένεται αν ξεκινήσουν σύντοµα στα σχολεία
της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά από την
Πυροσβεστική και την Περιφέρεια.

Η απόφαση πάρθηκε κατά την συνάντηση
εργασίας που πραγµατοποιήθηκε παρουσία του
αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργου Γαβρίλη,
του διοικητή της ΠΥ Πειραιά Ιωάννη Σταµούλη,
αλλά και µε τη συµµετοχή στελεχών της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας και του τµήµατος Πολιτι-
κής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά.

Στελέχη της Πυροσβεστικής αλλά και της Περ-
ιφέρειας τόνισαν ότι το ζητούµενο είναι η πρόλ-
ηψη, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε
σωστό σχεδιασµό, ασκήσεις και διαρκή ενηµέρ-
ωση. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί επίσης, όπως
προέκυψε από την συνάντηση εργασίας, στην
διερεύνηση τυχόν προληπτικών µέτρων που
πρέπει να ληφθούν ώστε να αποτραπούν, όσο
αυτό είναι εφικτό, ανεξέλεγκτες καταστάσεις σε
δηµόσια κτίρια, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις αλλά
και οδικές αρτηρίες.

Ειδικότερα, στο Κρατικό νοσοκοµείο Νίκαιας
αλλά και όλα τα νοσοκοµεία της ευρύτερης περ-
ιοχής του Πειραιά, θα γίνουν ασκήσεις εκκένω-
σης. Στις σήραγγες της λεωφόρου Παπανδρέου
θα γίνουν ασκήσεις για περιστατικά σύγκρουσης
βαρέων οχηµάτων, πυρκαγιάς και ανατροπής
βυτιοφόρου. 

Τέλος, σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες,
κατηγορίας SEVEZO, όπου θα γίνουν ενηµε-
ρώσεις, έλεγχοι και ακολούθως ασκήσεις για
την πρόληψη και την αντιµετώπιση ατυχηµάτων
µεγάλης κλίµακας.

  ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ  
ΜΜεεγγίίσσττηη  κκααιι  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  
ππρρωωττααθθλληηττέέςς  σσττοουυςς  ννέέοουυςς

Έ
ρευν α της ΕΛΣΤΑΤ για τους δήµους µε το
µεγαλύτερο ποσοστό ν έων  (ηλικίας έως 34
ετών ) δείχ ν ει ότι Μεγίστη και Ασπρόπυρ-

γος βρίσκον ται στην  πρώτη θέση του σχ ετικού
πίν ακα.

Συγκεκριµέν α, στους δύο δήµους το ποσοστό
ν έων  είν αι στο 53,3%, εν ώ το Ρέθυµν ο µε 50,4
και η Φυλή µε 50,3 έρχ ον ται στην  τρίτη και τέτα-
ρτη θέση αν τίστοιχ α. Η Ξάν θη ακολουθεί µε
ποσοστό 48.9, εν ώ πίσω της είν αι η Κως µε 48,6.

Τα µικρότερα ποσοστά παρατηρούν ται στα Κεν -
τρικά Τζουµέρκα (18.5%), σε Κίµωλο και Αργιθέα
(18,8%), στη λίµν η Πλαστήρα (22,6%), εν ώ ακο-
λουθούν  Γορτυν ία και Γεώργιος Καραϊσκάκης µε
23,2 και 23,5% αν τίστοιχ α.

Στην  ίδια έρευν α σηµειών εται ότι τα ον όµατα
των  ν έων  που «παίζουν » στη χ ώρα µας περισ-
σότερο, είν αι το Γιώργος για τους άν δρες και το
Μαρία για τις γυν αίκες.


