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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος      

Η θερµοκρασία έως 23
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απελλής, Απέλλης,Αµπλίος, Αµπλία

Νάρκισος, Νάρκισσος,Αριστόβουλος, Αριστοβούλη
Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

Επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόµενο
επιθέσεων κατά των αστικών λεωφορείων στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής . Άγνωστα άτοµα

πετούν πέτρες κατά κατά λεωφορείων . 
Την ανησυχία του τόνισε µιλώντας στον ΣΚΑΪ και ο

πρόεδρος του συνδικάτου οδηγών ΟΑΣΑ, Κωνσταντίνος
Σιορίκης, αναφερόµενος σε πέντε περιστατικά επιθέ-
σεων µε κατά λεωφορείων που έχουν σηµειωθεί από το
Σάββατο µέχρι και χθες τη νύχτα .

Συγκεκριµένα επίθεση, πιθανότατα µε αεροβόλο
όπλο, πραγµατοποίησαν άγνωστοι στις 21.00 προχθές
το βράδυ στο λεωφορείο (Α2) που βρισκόταν στη στάση
Εφέσσου επί της Λεωφόρου Συγγρού µε αποτέλεσµα µία
επιβάτης να τραυµατιστεί ελαφρά.

Νωρίτερα, στις 19.00, επίθεση µε πέτρες είχαν προκα-
λέσει άγνωστοι σε ένα ακόµη λεωφορείο (Γ10) στους
Αγίους Αναργύρους προκαλώντας ζηµιές. Εδώ και δυο
εβδοµάδες έχουν σηµειωθεί 14 επιθέσεις σε λεωφορεία.

Παράλληλα λόγω των πολλαπλών στην περιοχή του
Καµατερού, έχει διακοπεί για αυτό το διάστηµα το δρο-
µολόγιο Ανθούπολη-Καµατερό.

Ο κ. Σιορίκης πρόσθεσε πως θα επιδιωχθεί σύσκεψη
του ΟΑΣΑ µε την αστυνοµία για να αντιµετωπιστεί η
κατάσταση καθώς πληθαίνουν τα περιστατικά. Εκτίµησε
ότι τα άτοµα που προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες είτε
είναι ανήλικοι είτε κάποιο άτοµο που χρήζει ψυχιατρικής
παρακολούθησης.

Το ίδιο πρόβληµα βιώνουν φυσικά και πολλοί οδηγοί
και επιβάτες που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή του
Μενιδίου , του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων όπου
έχουν καταγγελθεί δεκάδες περιστατικά . 

Επίσης  διακοπές δροµολογίων κατά τις νυχτερινές
ώρες έχουν γίνει κατά καιρούς και σε διάφορες συνοικίες
του Ασπροπύργου, έπειτα από καταγγελίες στον ΟΑΣΑ
για συνεχείς οχλήσεις από παραβατικά στοιχεία .

Συνέχεια στη σελ. 10

Σ
ε αποχή διαρκείας από την εργασία του Σαβ-
βατοκύριακου, προχώρησαν από τις
27/10/2018  εργαζόµενοι στα 10 περιφερ-

ειακά λιµάνια της χώρας (Αλεξανδρούπολης,
Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήνας)
ζητώντας την άµεση υπογραφή συλλογικής σύµβα-
σης εργασίας 2018 που έχει συµφωνηθεί µε τις
διοικήσεις των Οργανισµών.

Η Οµοσπονδία Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδας
(ΟΜΥΛΕ) αναφέρει ότι οι εργαζόµενοι από τη
∆ευτέρα 29/10/2018 δεν θα εργάζονται και υπερ-
ωριακά.

«Το Υπουργείο Οικονοµικών δείχνει  να
πιστεύει ότι τα λιµάνια της χώρας είναι τυπικές
δηµόσιες υπηρεσίες και όχι υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας για την εξυπηρέτηση των επιβατών και
τη µεταφορά εµπορευµάτων σε περιοχές που
εξυπηρετούν τα νησιά και την ενδοχώρα», τονίζει
σε ανακοίνωσή της η ΟΜΥΛΕ και καλεί την
κυβέρνηση έστω και τώρα να δώσει την αναγκαία
λύση υπογράφοντας την ΣΣΕ του 2018.

ΕΕππιικκίίννδδυυννεεςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  
έέχχεειι  λλάάββεειι  ττοο  φφααιιννόόµµεεννοο  λλιιθθοοββοολλιισσµµοούύ  

σστταα  λλεεωωφφοορρεείίαα  
Εδώ και δυο εβδοµάδες έχουν σηµειωθεί 14 επιθέσεις σε λεωφορεία.

ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Σε αποχή διαρκείας από 
τα Σαββατοκύριακα    
εργαζόµενοι στα 10 
περιφερειακά λιµάνια
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ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ
ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ 

Ξεκίνησαν εργασίες
για την κατασκευή των 
παιδικών χαρών στο 

παραλιακό µέτωπο Ελευσίνας 

Ξεκίνησαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση
του ∆ήµου Ελευσινας οι εργασίες για την
κατασκευή των παιδικών χαρών στο παρ-

αλιακό µέτωπο της πόλης µας. Η παιδική χαρά
πλησίον του θερινού κινηµατογράφου, η παιδική
χαρά στον πεζόδροµο του Ρόδον διπλα από το
συντριβάνι και η παιδική χαρά στην καινούργια
µαρίνα επί της Κανελλόπουλου, (απέναντι από το
jumbo) θα παραδοθούν σταδιακά στους δηµότες
µας και ιδιαίτερα στους µικρούς φίλους που θα
χαίρονται και θα απολαµβάνουν σε αυτές το
παιχνίδι τους.

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής: 
Προµήθεια ειδικού σήµατος για το 
χώρο στάθµευσης στους φοιτητές 

Τ
ο Τµήµα ∆ιεθνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής ενηµε-
ρώνει  όσους φοιτητές του Ιδρύµατος

ενδιαφέρονται να προµηθευτούν το ειδικό σήµα
για το χώρο στάθµευσης της Πανεπιστηµιούπολ-
ης 1, του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής πρέπει
να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο
Τµήµα ∆ιεθνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων, στο Ισό-
γειο του κτιρίου της Κεντρικής ∆ιοίκησης κατά τις
ώρες 10.00 έως 13.00 καθηµερινά, εκτός Παρ-
ασκευής. ∆ικαιολογητικά Φωτοτυπία της Ακαδ-
ηµαϊκής Ταυτότητας ή Βεβαίωση σπουδών.
Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος. 

Στην περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του
οχήµατος δεν έχει εκδοθεί στο όνοµα του σπου-
δαστή, απαιτείται ∆ήλωση, (δίνεται από το Γραφ-
είο µας) στην οποία να δηλώνει ότι έχει εκδοθεί
στο όνοµα άλλου προσώπου. Φωτοτυπία της
Άδειας Οδήγησης.

Τ
ο έργο συγχρηµα-
τοδοτείται από την
Ελλάδα και  την

Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - Ε.Κ.Τ.) µέσω
του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση».

Στα Κ∆ΒΜ θα υλοποιούνται δράσεις µη τυπικής
εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Τα παρεχόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα
µέσα από τα Κ∆ΒΜ απευθύνονται σε όλους τους
ενήλικες, άνεργους και εργαζόµενους, ανεξάρτ-
ητα από φύλο, µορφωτικό επίπεδο, χώρα κατα-
γωγής, θρησκεία, νέους φοιτητές κλπ. Μόνη
προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και
ενεργό συµµετοχή.

Στην παρούσα φάση πραγµατοποιείται η υποβο-
λή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις θέσεις των
εκπαιδευτών των προγραµµάτων. 

Για  την πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφερ-
οµένων παραθέτουµε το σχετικό δελτίο των
συµµετεχόντων φορέων στο οποίο περιγράφεται
ο τρόπος συµµετοχής τους. 

Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για σύναψη σύµβασης έργου για θέσεις εκπαι-
δευτών ενήλικων στα «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης
–Νέα Φάση»

Ενηµερώνουµε όλους τους
ενδιαφερόµενους υποψήφιο-
υς Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι
έχει  αναρτηθεί  στην ιστο-
σελίδα του Ιδρύµατος Νεο-
λαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) η  Πρόσ-
κληση εκδήλωσης ενδιαφέρ-
οντος για σύναψη σύµβασης
έργου για θέσεις εκπαιδευ-

τών ενήλικων στα «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης
–Νέα Φάση»  στο παρακάτω link:

https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-
εκπαι δευτών-ενηλί κων-στα-κέντρα-δ ι ά-βί ου-
µάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης

Η προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτή-
σεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως
και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι  υποψήφιοι  θα αποστείλουν στο
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορές τα
δικαιολογητικά τους εντός σφραγισµένου φακέ-
λου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη
δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143,
στο Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν
ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθησης 2014-2020)»
µε τίτλο Πράξεων «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηµατοδο-
τούνται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο -ΕΚΤ) .

Απατεώνας από
το Μεν ίδι
π ο ύ λ η σ ε

αν ύπαρκτο φορτηγό
στην Κρήτη.

Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α
33χρονος εντοπίστηκε
και  συνελήφθη στα
όρια του αυτοφώρου
επιτήδειος που εξα-
πάτησε πατέρα και γιο
σε περιοχή του ∆ήµου
Κισσάµου Χανίων,
εισπράττοντας χρήµατα
για να τους πουλήσει
ένα φορτηγό το οποίο
όµως δεν τους έστειλε
ποτέ, αντίθετα µε όσα είχαν
συµφωνήσει.

Πρόκειται για Έλληνα από το
Μενίδι, τα στοιχεία του οποίου
εξακριβώθηκαν από την προα-
νάκριση που έκαναν οι αστυνο-
µικοί του τµήµατος Κισσάµου,
οι οποίοι ενηµέρωσαν τους
συναδέλφους τους στο αστυνο-
µικό τµήµα Αχαρνών στην Αττι-

κή.Εκείνοι  τον βρήκαν στο
σπίτι του στο Μενίδι, τον συνέ-
λαβαν και τον έβαλαν στο πλοίο
για να οδηγηθεί στον εισαγγε-
λέα Πληµµελειοδικών Χανίων
κατηγορούµενος για απάτη
µέσω διαδικτύου.

Ο 33χρονος είχε αναρτήσει
αγγελία σε ιστοσελίδα για την
πώληση ενός Ι.Χ. φορτηγού

και επικοινώνησαν µαζί  του
ένας 49χρονος αλλοδαπός και
ο 18χρονος γιος του. Ο δρά-
στης τους έπεισε να καταβάλ-
λουν σε τραπεζικό λογαριασµό
του µέρος του τιµήµατος ύψους
4.500 ευρώ, για την αγορά του
οχήµατος, όµως αµέσως µετά
διέκοψε κάθε επικοινωνία µαζί
τους.

Συνελήφθη 33χρονος από το Μενίδι 
Πούλησε ανύπαρκτο φορτηγό σε πατέρα και γιο 
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ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΜΜεεττααφφοορράά  ττηηςς  λλααϊϊκκήήςς  ααγγοορράάςς

Προς ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού ανα-
κοινλωνεται ότι από την  Παρασκευή 2 Νοεµβρίου
2018, η λαϊκή αγορά Νοτίου τοµέα (λαϊκή Παρασκε-

υής) µεταφέρεται στις οδούς 
Γυµναστηρίου και Τεπελενίου στα Μέγαρα .

Ενδιάµεσες εκπτώσεις 
Ποιά Κυριακή θα είναι τα
καταστήµατα ανοιχτά

"Πρεµιέρα" την επόµενη Πέµπτη για τις ενδιάµεσες
εκπτώσεις, µε τα καταστήµατα να είναι προαιρετικά
ανοιχτά κατά την πρώτη Κυριακή της εν λόγω εκπτωτι-
κής περιόδου.

Ξεκινούν την Πέµπτη 1η Νοεµβρίου οι ενδιάµεσες
εκπτώσεις, που θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 10
Νοεµβρίου. 

Τα καταστήµατα θα είναι ανοιχτά την ενδιάµεση Κυρια-
κή, 4 Νοεµβρίου, της φθινοπωρινής εκπτωτικής περι-
όδου.

Ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπενθυµίζει
ότι η λειτουργία των καταστηµάτων την Κυριακή 4 Νοεµ-
βρίου είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτικοί για τους
εµπόρους του νοµού.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων υποχρεωτική είναι
η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιµής του διατιθέ-
µενου προϊόντος, ενώ επιτρέπεται και η αναγραφή και
επικοινωνία του ποσοστού της έκπτωσης.
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Σε ξενοδοχείο των
Αγίων Θεοδώρων
φιλοξενούνται αυτή

τη στιγµή 130 παιδάκια,
ηλικίας από 1,5 µηνών έως 15
ετών. Στην πλειοψηφία τους
είναι νήπια ηλικίας 3-4 ετών
και πολλές από τις µητέρες
έγκυες. 70 είναι οι γονείς που
τα συνοδεύουν.

Αναµένονται περίπου 100-
150 άτοµα, πάλι µωρά παιδιά
µε τις µητέρες τους. Είναι οικο-
γένειες που έζησαν τη φρίκη
του πολέµου στη Συρία και
βρέθηκαν στην Ελλάδα για να
σώσουν τις ζωές τους.

Οι συγκεκριµένες οικογένει-
ες φιλοξενούνταν σε καταυλι-
σµό της Μαλακάσας µαζί µε
Αφγανούς, όµως δέχονταν
απειλές από τους Αγφανούς,
bulling, αντιµετώπιζαν σοβαρά
προβλήµατα στην καθηµερ-
ινότητά τους  και ζήτησαν να
µεταφερθούν αλλού µε τα παι-
διά τους.

∆εν υπάρχει καµµιά  ΜΚΟ
που έχει αναλάβει τη φιλοξενία
τους, όπως ψευδώς λέγεται,
αλλά αρµόδια είναι η  Υπατη
Αρµοστεία, η οποία έχει ανα-
λάβει την ασφαλή και αξιοπρε-
πή διαβίωσή τους έως ότου
µετεγκατασταθούν σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες. Είναι
άπαντες ιατρικά ελεγµένοι.
Πρωί - Πρωί σήµερα εκπρό-
σωποι της Υπατης Αρµο-
στείας ήταν και πάλι στο ξενο-
δοχείο, οι οποίοι ζήτησαν  από
το ∆ήµο να τοποθετηθούν
έξτρα κάδοι απορριµµάτων
για τα σκουπίδια τους.

Το χρονικό από το Μάιο του
2016

Είχαν γίνει οι συνεννοήσεις
µε τους υπεύθυνους των ξενο-
δοχείων, τότε δύο, και είχαν
επιλεγεί οι περίπου 1.100
πρόσφυγες που θα φιλοξε-
νούνταν µέχρι τη µετεγκατά-
στασή τους σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες, κυρίως γυναίκες
και παιδιά, οι πιο ανυπεράσπι-
στοι απέναντι στις δύσκολες
συνθήκες των περισσότερων
καταυλισµών.

Το µόνο που έµενε ήταν να
υπογραφούν οι συµβάσεις µε
τα ξενοδοχεία· ζήτηµα ηµε-
ρών, όπως ενηµέρωνε στις 14
Ιουνίου τον δήµαρχο Λουτρ-
ακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων Γιώργο Γκιώνη ο
εκπρόσωπος της Υπατης
Αρµοστείας του ΟΗΕ Φιλίπ

Λεκλέρκ, µε µια επιστολή που
παρακινούσε διακριτικά τον
δήµο να διερευνήσει µαζί µε
τον διεθνή οργανισµό «την
πιθανότητα κοινών δραστηρ-
ιοτήτων, οι οποίες θα µπορ-
ούσαν να αποβούν ευεργετι-
κές τόσο για τους πρόσφυγες
όσο και για την τοπική κοι-
νωνία», και επιπλέον εξέφρα-
ζε ευγνωµοσύνη και σεβασµό
«για την υποστήριξη που
δείχνει ο ελληνικός λαός απέ-
ναντι στη δύσκολη κατάσταση
των προσφύγων και των µετα-
ναστών που καταφθάνουν
στην Ελλάδα, ψάχνοντας
απεγνωσµένα για ένα ασφα-
λές περιβάλλον και ένα µέλλον
στην Ευρώπη».

Εκτοτε το σχέδιο φιλοξενίας
προσφύγων στα δύο ξενο-
δοχεία των Αγίων Θεοδώρων
που επιλέχτηκαν να συµµε-
τάσχουν στο πρόγραµµα της
Υπατης Αρµοστείας λόγω της
ανταγωνιστικής τιµής που
προσέφεραν, έχει ανασταλεί
επ’ αόριστον και ήταν αµφίβο-
λο αν θα πραγµατοποιηθεί,
εξαιτίας της  αντίδρασης της
τοπικής κοινωνίας και του
δηµοτικού συµβουλίου όπου
σύµφωνα µε οµόφωνο ψήφι-
σµα

«Η περιοχή των Αγίων
Θεοδώρων δεν δύναται να
φιλοξενήσει πρόσφυγες και
µετανάστες», διευκρινίζει το
οµόφωνο ψήφισµα του δηµο-
τικού συµβουλίου στις 17 Ιου-
νίου, όπου συζητήθηκε το
θέµα προ ηµερήσιας διάταξης,
επικαλούµενο τον τουριστικό
χαρακτήρα της περιοχής, που
θα απειλούνταν µε ολοσχερή
καταστροφή («µόνο και µόνο
µε το άκουσµα της φιλοξενίας
προσφύγων και µεταναστών
στην περιοχή, θα επηρεαστεί
η τουριστική κίνηση [F].
Πλησίον του συγκεκριµένου
ξενοδοχείου είναι το τουρι-
στικό κέντρο της δηµοτικής
ενότητας των Αγίων Θεοδώρ-
ων (περιοχή Πευκάκια), η
παραλία του οποίου διαθέτει
γαλάζια σηµαία επί σειρά ετών
και η εγκατάσταση προ-
σφύγων θα ακυρώσει πλήρως
και ολοσχερώς τον τουριστικό
χαρακτήρα της περιοχής»).

Να σηµειωθεί επίσης ότι για
τον λόγο αυτό συγκληθηκε
στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στους Αγίους
Θεοδώρους.

Loutrakiblog.gr

ΣΥΓΚΛΗΘΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Στους Αγίους Θεοδώρους µεταφέρθηκαν οικογένειες
προσφύγων από την δοµή της Μαλακάσας

Ένωση Γονέων και 
Κηδεµόνων Άνω Λιοσίων

Στήριξη στις κινητοποιήσειςΣτήριξη στις κινητοποιήσεις
των µαθητών για τη βελτίωση τωντων µαθητών για τη βελτίωση των

συνθηκών µόρφωσής τους.συνθηκών µόρφωσής τους.

ΗΈν ωση Γον έων  και Κηδεµόν ων  Άν ω Λιοσίων
εκφράζει την  στήριξή της στις κιν ητοποιήσεις
που οργαν ών ουν  οι µαθητές σε όλη την  Ελλά-

δα µε αποφάσεις από τα συλλογικά τους όργαν α στις
29 Οκτώβρη.

Οι γον είς  έχ ουµε υποχ ρέωση  ν α συµπαρασταθ-
ούµε στα δίκαια αιτήµατά τους για τη βελτίωση των
συν θηκών  µόρφωσής τους.

Για έν α σχ ολείο για όλα τα παιδιά, που θα διαµορ-
φών ει ολοκληρωµέν ες προσωπικότητες µε αγάπη για τη
γν ώση και τον  άν θρωπο, που θα καλλιεργεί την  κριτι-
κή σκέψη, θα ερευν ά και θα καλλιεργεί τα ταλέν τα των
παιδιών , θα κεν τρίζει το εν διαφέρον  και την  φαν τασία
τους.

Για ν α βάλουµε φραγµό στα σχ έδια για έν α Λύκειο-
εξεταστικό κέν τρο που θα αγχ ών ει ακόµα περισσότε-
ρο τα παιδιά µας, θα µας αν αγκάζει ν α βάζουµε ακόµα
πιο βαθιά το χ έρι στην  τσέπη για φρον τιστήρια.

Για πλήρη δηµόσια υγειον οµική κάλυψη των  παιδιών ,
ελεύθερο χ ρόν ο και τις απαραίτητες υποδοµές αθλητι-
σµού, πολιτισµού, ασφαλών  παιδικών  χ αρών  στις γει-
τον ιές.

Για έν α σχ ολείο µε σύγχ ρον ες υποδοµές, ν α σταµα-
τήσει το αίσχ ος των  containers,.

Για σχ ολικές µεταφορές που θα καλύπτουν  όλες τις
αν άγκες.

Για µόν ιµο/οργαν ικό προσωπικό στην  καθαριότητα
των  σχ ολείων , για τραπεζοκόµους, κοιν ων ικούς λειτο-
υργούς, ψυχ ολόγους και σχ ολικούς φύλακες.

Για ποιοτικό µάθηµα, µε εργαστηριακές υποδοµές,
έχ ον τας τµήµατα το πολύ 20 µαθητών  .

Για προσλήψεις µόν ιµων  εκπαιδευτικών .
Για τα δικαιώµατα στην  εκπαίδευση των  παιδιών  µε

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και αν άγκες.
Για ν α γίν ει τώρα αν τισεισµικός έλεγχ ος στα σχ ολεία

της περιοχ ής µας.
Για ν α γίν ουν  τώρα τα αν αγκαία αν τιπληµµυρικά

έργα .
Για ασφαλή πρόσβαση από και προς τα σχ ολεία.

Η Έν ωση Γον έων  και Κηδεµόν ων   Άν ω Λιοσίων , όλο
το προηγούµεν ο διάστηµα έχ ει αν αδείξει τα σοβαρά
κτιριακά προβλήµατα που υπάρχ ουν  στις σχ ολικές
µον άδες του ∆ήµου µας. Έχ ει συν διοργαν ώσει κιν ητο-
ποιήσεις  µε τα σωµατεία και φορείς  της περιοχ ής µας
και στο Υπουργείο παιδείας . Έχ ει επίσης έν α υπόµ-
ν ηµα  που προέκυψε από την  γεν ική της συν έλευση
και έχ ει κατατεθεί και στο υπουργείο και στο ∆ήµαρχ ο
Φυλής.

Θα συν εχ ίσουµε το αγών α µας για την  µόρφωση των
παιδιών  µας µε βάση τις σύγχ ρον ες αν άγκες τους, για
µια παιδεία  που θα παρέχ ει ολοκληρωµέν η µόρφωση.
Θα συν εχ ίσουµε ως γον είς ν α διεκδικούµε το µέλλον
που αξίζει στα παιδιά µας.

Το ∆.Σ
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Σε 7.000 σηµεία- καρµανιόλες του εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου θα γίνουν
επεµβάσεις µε την χρηµατοδότηση από

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα
εγκριθεί το προσεχές διάστηµα.

Σύµφωνα µε το «ΕΘΝΟΣ» τα έργα θα πραγµα-
τοποιηθούν σε οδικούς άξονες που εκτείνονται σε
όλες τις περιφέρειες της χώρας και προτείνονται
από εξήντα µελέτες που έγιναν στο πλαίσιο του
προγράµµατος δράσεων βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας που διαχειρίζεται η Εγνατία Οδός ΑΕ
και ξεκίνησε το 2011.

Οσο για τα περισσότερα επικίνδυνα σηµεία
στο οδικό δίκτυο;... Αυτά συγκεντρώνονται στην
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω και της

µεγάλης γεωγραφικής της έκτασης. Στην εν λόγω
περιφέρεια περιλαµβάνονται 1.008 επικίνδυνα
σηµεία, καθώς µόνο στη Χαλκιδική εντοπίστηκαν
400. Ακολουθούν η Αττική µε 673, η Πελοπόν-
νησος µε 619 και υψηλότερη συγκέντρωση στην
περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας (146), και η Ανα-
τολική Μακεδονία-Θράκη µε 607, εκ των οποίων
τα περισσότερα στον Έβρο (144). Από τη νησιω-
τική χώρα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
εντοπίστηκαν 471 επικίνδυνα σηµεία, στην Κρήτη
457 και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 366.

Το πρόγραµµα των επεµβάσεων στα 7.000
σηµεία εγκρίθηκε πριν από λίγες ηµέρες από τον
υπουργό Υποδοµών, Χρήστο Σπίρτζη, ενώ αναµέ-
νεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουρ-
γείων Οικονοµίας και Υποδοµών. Το κόστος των
επεµβάσεων στο οδικό δίκτυο υπολογίζεται σε
περίπου 470 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα
250 έχουν ήδη δεσµευτεί από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για αυτόν τον σκοπό.

7.000 παγίδες - καρµανιόλες στο οδικό δίκτυο7.000 παγίδες - καρµανιόλες στο οδικό δίκτυο
Που θα γίνουν επεµβάσεις µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Νεκρό δελφίνι στη Παραλία
Πευκάκια των Αγίων Θεοδώρων

Νεκρό δελφίνι  σε προχωρηµένη σήψη
εντοπίστηκε στην Παραλία των Αγίων Θεοδώρων
στη θέση Πευκάκια, το απόγευµα της ∆ευτέρας 29
Οκτωβρίου. 

Για το συµβάν ενηµερώθηκε η αρµόδια Λιµενι-
κή αρχή Αγίων Θεοδώρων, Ανδρες του Λιµενι-
κού σώµατος  έσπευσαν άµεσα στο σηµείο οπου
υποδείχθηκε το νεκρό δελφινι.

Ίκαρος Νεοκτίστων: Σεµινάριο µε θέµα ‘’κανονισµοί διαιτησίας’’
την Τετάρτη 31/10 στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου 

Την Τετάρτη στις 19:00 στο Πνευµατικό Κέντρο του
∆ήµου Ασπροπύργου ο Ικαρος Νεοκτίστων διορ-

γανώνει σεµινάριο -κανονισµοί διαιτησίας σε ένα ποδο-
σφαιρικό αγώνα.
Την παρουσίαση των κανονισµών θα κάνει ο αρχιδιαιτ-
ητής Νεκτάριος Παστρωµάς.
Υ.Γ Οσες οµάδες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
το σεµινάριο µπορούν να προσέλθουν στον εν λόγω
χώρο του Πνευµατικού Κέντρου.

«Μαύρη εργασία» και φορολογικές 
παραβάσεις σε 8 από τα 12 µπαρ
και εστιατόρια που ελέγχθησαν

Π
αραβάσει ς φορολογι κής και  εργατι κής νοµοθεσίας δια-
πιστώθηκαν σε οκτώ περιπτώσει ς από τα 12 καταστή-
µατα υγει ονοµι κού ενδιαφέροντος στην Αττι κή,  που ελέγ-

ξε η ∆ι εύθυνση Οι κονοµι κής Αστυνοµίας.
Ει δι κότερα, κλι µάκι α αστυνοµι κών πραγµατοποί ησαν το

τελευταίο χρονι κό διάστηµα ελέγχους σε καταστήµατα υγει ονο-
µι κού ενδιαφέροντος και  επι χει ρήσει ς σε περιοχές της Αττι κής.

Ελέγχθηκαν συνολι κά εννέα καταστήµατα υγει ονοµι κού ενδια-
φέροντος και  τρί α υποκαταστήµατα επι χεί ρησης τεχνητού
µαυρίσµατος, από τα οποία σε οκτώ περιπτώσει ς δι απι -
στώθηκαν παραβάσει ς της φορολογι κής και  της ασφαλιστι κής –
εργατι κής νοµοθεσίας. 

Ει δι κότερα διαπιστώθηκαν:

σε καφέ-µπαρ, η απασχόληση (3) εργαζόµενων, οι  οποίοι  δεν
ήταν καταχωρηµένοι  στους πί νακες προσωπικού, καθώς και  η
απασχόληση (3) εργαζοµένων εκτός δηλωθέντος ωραρί ου
εργασίας,

σε (3) υποκαταστήµατα επι χεί ρησης τεχνητού µαυρίσµατος, η
απασχόληση συνολι κά δύο εργαζοµένων εκτός ωραρίου, ενώ σε
ένα εξ’ αυτών απασχολούνταν εργαζόµενη, η οποία ήταν ασφαλι -
σµένη σε εταιρία ενοι κί ασης προσωπικού, χωρί ς να επιδει χθεί
η σχετι κή σύµβαση µεταξύ των εταιριών,

σε καφέ-µπαρ, η µη έκδοση (11) αποδεί ξεων, παράβαση για
την οποία προβλέπεται  48ωρη αναστολή λει τουργίας,

σε (2) καφέ-µπαρ-εστιατόρια, η απασχόληση συνολι κά (4)
εργαζοµένων που δεν ήταν καταχωρηµένοι  στους πί νακες προ-
σωπικού,

σε µπαρ, η απασχόληση εργαζοµένου, ο οποίος δεν ήταν
καταχωρηµένος στους πί νακες προσωπικού και

σε κέντρο δι ασκέδασης, η απασχόληση εργαζοµένου, ο
οποίος δεν ήταν καταχωρηµένος στους πί νακες προσωπικού.
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Με απόφαση της
Α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α ς
Υ π ο υ ρ γ ο ύ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Θ. Φωτίου, εγκρίθηκαν
επιχορηγήσεις 6,5 εκατ. ευρώ
για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών 118 Προνοιακών Ιδρ-
υµάτων (Ν.Π.Ι.∆) σε όλη τη
χώρα.

Ειδικότερα, χρηµατοδο-
τούνται 58 Ιδρύµατα στην Περ-
ιφέρεια Αττικής µε 4.398.644
ευρώ, 14 Ιδρύµατα στην Περιφ-
έρεια ∆υτικής Ελλάδας µε
555.000 ευρώ, 23 Ιδρύµατα
στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας µε 1.100.000
ευρώ, 9 Ιδρύµατα στη Στερεά
Ελλάδα µε 70.000 ευρώ, 7
Ιδρύµατα στην Περιφέρεια Ανα-

τολικής Μακεδονίας-Θράκης µε
160.000 ευρώ, 4 Ιδρύµατα στο
Βόρειο Αιγαίο µε 50.000 ευρώ
και 3 Ιδρύµατα στην Περιφέρεια
Ηπείρου µε 140.000 ευρώ.

Οι χρηµατοδοτήσεις που
αφορούν ιδύµατα στη ∆υτική
Αττική και τη ∆υτική Αθήνα ανα-
γράφονται στον παρακάτω
πίνακα. 

Εγκρίθηκαν 6,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 118 Προνοιακών Ιδρυµάτων  
Οι Σύλλογοι της ∆υτικής Αττικής που περιλαµβάνονται στη λίστα 

Προσλήψεις στους ∆ήµους 
Μεγαρέων και Αχαρνών 

για το πρόγραµµα 
‘‘’’ΆΆθθλληησσηη  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς’’’’

Ο
δήµος Μεγαρέων προκειµένου να υλοποι-
ήσει τα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους
κατά την περίοδο 2018 - 2019 σε συνερ-

γασία µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
προτίθεται να προσλάβει τέσσερις (4) Πτυχιούχο-
υς Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωριαία αποζ-
ηµίωση διάρκειας έως 8 µήνες και συγκεκριµένα
τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων.

3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής µε ειδίκευση στην
πετοσφαίριση, καλαθοσφαίρισης και ποδόσφαιρο
σαν κύρια ειδικότητα.
1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής µε ειδίκευση στην
Ειδική Φυσική Αγωγή

Επίσης ο δήµος Αχαρνών θα προχωρήσει στην
πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγω-
γής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ
(8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλο-
ποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για
Όλους» περιόδου 2018-2019.

∆ιακοπή της υδροδότησης στη Ζωφριά 
την Πέµπτη 1 Νοεµβρίου

Σε προγραµµατισµένη διακοπή της υδροδότησης στη Ζωφριά θα προχωρή-
σει την Πέµπτη 1 Νοεµβρίου, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Ύδρευσης του ∆ήµου
Φυλής, προκειµένου να αποκαταστήσει βλάβη που παρουσιάστηκε σε κεντρ-
ικό αγωγό στην οδό Αχιλλέως 18. 
Η διακοπή νερού θα ξεκινήσει στις 08.00 π.µ. και θα διαρκέσει έως τη 13.30
µ.µ. και αφορά τους κατοίκους της Ζωφριάς από τον Ιερό Ναού του Αγίου
Γεωργίου έως το στρατόπεδο της ΜΑΚ. 
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Ο
ι νοµοθετικές µεταβολές που
επιβλήθηκαν συνεπεία της οικο-
νοµικής και δηµοσιονοµικής

κρίσης των τελευταίων ετών στο πεδίο της
αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης,
είχαν ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισµό
της διαδικασίας και την αύξηση των
δηµοσίων εσόδων, σηµειώνεται σε ειδική
Έκθεση «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαρ-
ιασµών για οφειλές προς το δηµόσιο» από
τον Συνήγορο του Πολίτη.

Στην ειδική έκθεση γίνεται καταγραφή
των δυσλειτουργιών και της πολυνοµίας
που διέπουν τις ισχύουσες διαδικασίες και
καταγράφονται η εµπειρία ειδικών επι-
στηµόνων από το µεγάλο αριθµό αναφο-
ρών πολιτών και οι προτάσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες.

«Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, ιδίως
οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών,
αποτελούν την πλέον διαδεδοµένη διαδι-
κασία για την εξασφάλιση της είσπραξης
των φορολογικών και ασφαλιστικών εσό-
δων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το 2015
η ΑΑ∆Ε προέβη σε περίπου 650.000
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών, το
2016 ο αριθµός των κατασχέσεων διπλα-
σιάστηκε, το 2017 οι κατασχέσεις υπερέ-
βησαν τα 1,7 εκατοµµύρια, ενώ έως τον
Μάιο του 2018 οι συντελεσθείσες κατασχέ-
σεις έχουν αγγίξει τα 1,2 εκατοµµύρια» ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

«Αντίστοιχη είναι και η εικόνα από το
ΚΕΑΟ σε ό,τι αφορά κατασχέσεις λογαρια-

σµών για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφ-
ορών» τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Στην έκθεση τονίζεται ότι «η διαρκής
αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τη φορολογική και την ασφαλιστική
διοίκηση επαναφέρει περιοδικά την ανάγκη
εξέτασης διαδικασιών για διακανονισµό ή
ρύθµιση χρεών µε παράλληλη πρόβλεψη
για λιγότερο ή περισσότερο γενναίο «κούρ-
εµα» µέρους αυτών των οφειλών, ενώ η
συνεχής αύξηση των υποχρεώσεων και
βαρών συντείνει στην αύξηση της φοροδια-
φυγής, της φοροαποφυγής και της εισφορ-
οδιαφυγής».

Οπως σηµειώνεται στην Εκθεση, πράγ-
µατι σε µία εποχή όπου το χρήµα υπό όλες
τις µορφές του, πλαστικό, ηλεκτρονικό ή
υπό τη συνήθη µορφή, κινείται ταχύτατα, ο
προσφορότερος τρόπος ικανοποίησης των
δανειστών είναι η κατάσχεση εις χείρας
τρίτων προσώπων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε, σε
συνέχεια αυτών των αλλαγών, µεγάλο
αριθµό σχετικών αναφορών, οι οποίες
κατέδειξαν αβελτηρίες και αδιέξοδα τόσο
κατά τον σχεδιασµό, όσο και κατά την εφα-
ρµογή του µέτρου της κατάσχεσης εις χείρ-
ας τρίτων (και δη πιστωτικών ιδρυµάτων)
για χρέη προς το ∆ηµόσιο (Κράτος, ΟΤΑ,
ΝΠ∆∆).

Η ανάγκη προστασίας των χρηµατικών
απαιτήσεων και οικονοµικών συµφερόντων

του ∆ηµοσίου οδηγεί στην κατάσχεση,
µέτρο ιδιαίτερης έντασης λόγω της σοβαρ-
ότητας της επέµβασης του δανειστή –
∆ηµοσίου στη σφαίρα των περιουσιακών
στοιχείων του προσώπου.

Η επέµβαση αυτή, η δέσµευση της περ-
ιουσίας του οφειλέτη, η στέρηση της εξου-
σίας χρήσης της, συνιστά εισδοχή του Κρά-
τους - δανειστή στη σφαίρα της προσω-
πικότητας του καθ’ ου η εκτέλεση, του
πολίτη - οφειλέτη, καθώς συνδέεται
αντίστοιχα µε την οικονοµική δραστηριότ-
ητα και ιδιοκτησία του τελευταίου, αλλά και
µε την προσωπικότητά του, αφού προϋ-
ποθέτει τη γνώση προσωπικών δεδοµένων
του ως πελάτη πιστωτικού ιδρύµατος
(καταθέτη, επενδυτή κλπ). Κατά τον τρόπο
αυτό, η εκτέλεση συναντά το πεδίο προ-
στασίας των ατοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων και τελικά απειλεί (δηλαδή
µπορεί να αγγίξει και να προσβάλει) τον ίδιο
τον πυρήνα τους.

Με άλλα λόγια τίθεται το ζήτηµα του
συνταγµατικώς θεµιτού των συγκεκριµένων
περιορισµών στο πλαίσιο της ευρύτερης
προβληµατικής στάθµισης, πρόκρισης και
άρα προστασίας των αντίστοιχων έννοµων
αγαθών. Έτσι η εκ του νόµου κάµψη (άρση)
του τραπεζικού απορρήτου, ή η µη προη-
γούµενη ενηµέρωση του οφειλέτη για την
επιβολή του µέτρου της κατάσχεσης θεωρ-
ούνται επιτρεπτοί ή ανεκτοί περιορισµοί
των ατοµικών δικαιωµάτων του καθ’ ου.

Στον αντίποδα υπάρχει ένα minimum
προστασίας του οφειλέτη µε την καθιέρωση
ακατάσχετων απαιτήσεων, δικαιολογητικός
λόγος 12 (ratio) θέσπισης των οποίων είναι
προφανώς ο ρόλος που επιτελούν στην
προστασία της αξιοπρέπειας και της προ-
σωπικότητας του ατόµου (ως βασικά µέτρα
διαβίωσης) και ειδικότερα ο «προνοιακός»
τους χαρακτήρας.

Στη στάθµιση αυτή, ωστόσο, η έννοια του
δηµοσίου συµφέροντος συχνά συγχέεται, ή
εν πάση περιπτώσει συνειδητά ή και ενίοτε
δικαιολογηµένα ταυτίζεται, µε το αµιγώς
ταµειακό συµφέρον του δηµοσίου και η
επίκλησή του εν προκειµένω γίνεται ως
λόγος περιορισµού, και όχι διεύρυνσης, της
προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων.

Επίµονες διαµεσολαβήσεις

και θεσµικές παρεµβάσεις για την 
θωράκιση του ακατάσχετου ορίου

Πράγµατι ως δικαιολογητικός λόγος της
κατάσχεσης τµήµατος µισθών και συντά-
ξεων έχει κριθεί το δηµόσιο συµφέρον, και
ειδικότερα η όσο το δυνατόν ταχύτερη εισρ-
οή στα δηµόσια ταµεία των οφειλόµενων
προς το ∆ηµόσιο χρηµατικών ποσών, για
την απρόσκοπτη και εύρρυθµη δηµοσιονο-
µική λειτουργία του, αναγκαία για χάρη του
γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος.

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη και
ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας του
Συνηγόρου του Πολίτη δέχθηκαν και χει-
ρίστηκαν πληθώρα αναφορών, µε τις
οποίες οι πολίτες κατήγγειλαν την κατάσχε-
ση ποσών από τραπεζικούς λογαριασµούς
που διατηρούσαν, λόγω χρεών προς το
∆ηµόσιο (φορολογική διοίκηση), τους ΟΤΑ
(τέλη, πρόστιµα ΚΟΚ κλπ), ή ΝΠ∆∆ (ασφα-
λιστικές εισφορές φορέων κοινωνικής ασφ-
άλισης). Η εξέταση των αναφορών αυτών
κατέδειξε πλήθος προβληµάτων τόσο σε
νοµοθετικό όσο και σε διαχειριστικό επίπε-
δο. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστή-
σω θερµά όλους τους επιστήµονες των δύο
Κύκλων που χειρίστηκαν και εξέτασαν τις εν
λόγω αναφορές άρτια, µε επιµονή και υπο-
µονή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως
σηµειώνεται µε διαρκείς και επίµονες διαµε-
σολαβήσεις και θεσµικές παρεµβάσεις, πέτ-
υχε σηµαντικά αποτελέσµατα για την θωρά-
κιση του ακατάσχετου ορίου καταθέσεων
και του ακατάσχετου χαρακτήρα επιδοµά-
των προνοιακού χαρακτήρα, ωστόσο είναι
πολλά ακόµα τα προβλήµατα που δεν
έχουν αντιµετωπιστεί από τη διοίκηση ή το
νοµοθέτη και πολλές ακόµα οι αλλαγές που
πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η
τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στο
πεδίο της προστασίας των δικαιωµάτων
των πολιτών – οφειλετών, ιδίως των καλό-
πιστων, των µισθοσυντήρητων, των οικονο-
µικά ασθενέστερων, των ευάλωτων και
ευπαθών οµάδων του πληθυσµού.

Συνήγορος Πολίτη: 1,2 εκατ. κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών το 2018
Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε, µεγάλο αριθµό σχετικών αναφορών, οι οποίες κατέδειξαν αβελτηρίες και αδιέξοδαΟ Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε, µεγάλο αριθµό σχετικών αναφορών, οι οποίες κατέδειξαν αβελτηρίες και αδιέξοδα

ΕΕΕΕλλλλλλλληηηηννννιιιικκκκόόόό    ππππααααρρρράάάάδδδδοοοοξξξξοοοο::::     
Η οικονοµία , τα πλεονάσµατα
και οι µισθοί που πέφτουν

Τ
ον Μάιο του 2015, µε την ελλην ική οικονοµία να
βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής και τα capital
controls να απέχουν µόλις µερικές εβδοµάδες, ο µέσος

µισθός στον ιδιωτικό τοµέα, διαµορφωνόταν στα 973,14
ευρώ µε βάση τα επίσηµα στοιχεία από την εκκαθάριση των
περιοδικών δηλώσεων.

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον Μάιο του 2018. Ο
µέσος µισθός έχει υποχωρήσει πλέον στα 913,04 ευρώ.
∆ηλαδή, παρά τη βελτίωση των συνθηκών στην οικονοµία
και τη µείωση της ανεργίας, ο µέσος µισθός στη χώρα έχει
υποχωρήσει κατά επιπλέον έξι ποσοστιαίες µονάδες χωρίς
να συνυπολογίζονται οι απώλειες από τον πληθωρισµό ο
οποίος έχει επανέλθει σε θετικό έδαφος.

Συγκρίνοντας τις δύο διαφορετικές περιόδους, γίνεται εύκο-
λα αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο έχει προκύψει αυτή η
µείωση. Τον Μάιο του 2015, οι θέσεις µερικής απασχόλησης
ήταν 531.125 και ο µέσος µισθός των µερικώς απασχο-
λούµενων ήταν 405,16 ευρώ. 

Τον Μάιο του 2018, οι θέσεις µερικής απασχόλησης που 

αποτυπώθηκαν  στις περιοδικές καταστάσεις ήτανF
675.975 και οι µέσες αποδοχές των εργαζοµένων µε µερική
απασχόληση είχαν υποχωρήσει στα 379,9 ευρώ.

Από την άλλη, οι πλήρως απασχολούµενοι –ο αριθµός τους
έχει διαµορφωθεί στο 1.639.327 για τον Μάιο του 2018- µοι-
ράζονται έναν µέσο µισθό της τάξεως των 1131 ευρώ. Πτώση
και εκεί. Τον Μάιο του 2015, οι πλήρως απασχολούµενοι
ήταν 1.393.597 και ο µέσος µισθός ήταν 1188 ευρώ.

Από τη σύγκριση προκύπτουν δύο συµπεράσµατα:
1.       Πρώτον η µείωση της ανεργίας οφείλεται σε µεγάλο

βαθµό στην εξάπλωση της µερικής απασχόλησης. Οι θέσεις,
µέσα σε µια τριετία αυξήθηκαν πάνω από 30%

2.       ∆εύτερον, οι πλήρως απασχολούµενοι βιώνουν ολοέ-
να και µεγαλύτερη µείωση του µέσου µισθού επειδή οι παλαι-
ότεροι και καλύτερα αµειβόµενοι που συνταξιοδοτούνται ή
απολύονται, αντικαθίστανται από νεώτερους εργαζόµενους
µε πολύ χαµηλότερες αποδοχές.

Αυτά τα δύο στοιχεία, οδηγούν στη συνεχιζόµενη µείωση
του µέσου µισθού που αποτελεί πραγµατικό πρόβληµα για
την οικονοµία. Μπορεί η ανεργία να µειώνεται, ωστόσο το
µέσο δηλωθέν εισόδηµα µειώνεται και αυτό έχει αντίκτυπο
και στην ιδιωτική κατανάλωση –η οποία δεν αυξάνεται µε τον
ρυθµό που απαιτείται για να ανακτήσει η χώρα σηµαντικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Ζηµιά γίνεται και στα φορολογικά έσοδα
καθώς ολοένα και περισσότεροι στοιβάζονται στα κατώτερα
κλιµάκια της µισθολογικής κλίµακας. ∆εν είναι τυχαία η πτώση
των φορολογικών εσόδων από την φορολογία εισοδήµατος
φυσικών προσώπων κατά το 9µηνο. Ούτε είναι τυχαία η
αποτύπωση των διαφορών στην µισθολογική κλίµακα.

Όπως φαίνεται και στον σχετικό αναλυτικά πίνακα που
αποτυπώνει την µισθολογική πυραµίδα για το 2017, το
60,9% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και στις
∆ΕΚΟ, δεν ξεπερνά τα 1000 ευρώ µεικτά.

Αν  γίν ει η πρόσθεση, προκύπτει ότι πρόκειται για
1,27 εκατοµµύρια άτοµα σε σύν ολο δύο εκατοµ-
µυρίων . 
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Αµερικανοϊταλική κόντρα για τα ναυπηγεία
της Ελευσίνας; Έκδηλο είναι προς το
παρόν το ενδιαφέρον της αµερικανικών

συµφερόντων ONEX µε επικεφαλής τον Πάνο
Ξενοκώστα αλλά και του ναυπηγείου Cantieri - ιτα-
λικών συµφερόντων.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι  ο χρόνος άρχισε να
κυλάει αντίστροφα ο χρόνος για την είσοδο επιχει-
ρηµατικού οµίλου στα ναυπηγεία της Ελευσίνας .

Σύµφωνα µε πληροφορίες το χρονοδιάγραµµα
προβλέπει ότι έως τα τέλη του Νοεµβρίου θα έχει
επιλεγεί ο προτιµητέος επενδυτής και αµέσως µετά
θα αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις. Η ολοκλήρωση
του πρότζεκτ αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µέσα
σε διάστηµα ενός χρόνου όπως συνέβη και µε τα
ναυπηγεία της Σύρου.

Πάντοτε σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές οι ενδιαφερό-
µενοι για την Ελευσίνα είναι η αµερικανικών συµφ-
ερόντων ONEX µε επικεφαλής τον Πάνο 

Ξενοκώστα και το ιταλικών συµφερόντων ναυ-
πηγείο Cantieri.

Το ιταλικό ενδιαφέρον είναι γνωστό από παλιά και
µάλιστα οι Ιταλοί είχαν καταθέσει και µία αρχική
πρόταση η οποία όµως δεν θεωρείται ικανοποιητική
οπότε αναµένεται να επανέλθουν.

Από την άλλη πλευρά, ο Πάνος Ξενοκώστας έχει
ήδη εκδηλώσει για λογαριασµό της ONEX ενδιαφ-
έρον για τις δύο ναυπηγικές µονάδες κατά τη διάρ-
κεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι
προφανές ότι οι Αµερικάνοι θέλουν να αποκτήσουν
δυνατά ερείσµατα στη ναυπηγική βιοµηχανία της
Ελλάδας. 

Πήραν τα ναυπηγεία Σύρου και είναι έτοιµοι για τα 

επόµενα βήµατα ώστε να αποτελέσουν το αντίπα-
λο δέος της κινεζικής Cosco στη θάλασσα του
Αιγαίου που έχει µεγάλη γεωστρατηγική σηµασία.

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο πρέσβης των
ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, την περασµένη
∆ευτέρα µιλώντας στην εκδήλωση για τα βραβεία
AMVER που διοργανώνει το Propeller Club και η
αµερικανική πρεσβεία τόνισε ότι οι ΗΠΑ «γιορτά-
ζουν την µεγάλη επένδυση της ONEX στα ναυ-
πηγεία της Σύρου καθώς και την εκδήλωση ενδιαφ-
έροντος για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και του
Σκαραµαγκά».

www.newmoney.gr

Άρχισε να κυλάει 
αντίστροφα ο χρόνος 
για την είσοδο 
επιχειρηµατικού οµίλου 
στα ναυπηγεία της 
Ελευσίνας 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                           
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠ/ΚΗΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Α2)
ΤΜΗΝΑ: IV

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 
Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ.: 2109989196- 2109989605

Αρ. Πρωτ.:74413

Ηµ/νια :    26.10.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΟΧ2/2018

Για  την πρόσληψη  προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισµένου χρόνου,   

για την κάλυψη των   εποχικών ή
παροδικών αναγκών των βρεφον-
ηπιακών παιδικών σταθµών του

Ο.Α.Ε.∆.
(άρθρα: 21  του ν. 2190/1994,

όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασµό µε τις δια-
τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25

του Ν. 4440/2016)

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.∆.

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης και όχι
πέραν της 31-07-2019, συνολικά
ογδόντα έξι (86)* ατόµων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών των βρεφονηπιακών παι-
δικών σταθµών του Ο.Α.Ε.∆ εντός
του Νοµού Αττικής(34)  και των
Νοµών Αιτωλ/νίας(4), Αχαϊας(4),
∆ράµας(2), Ευρυτανίας(2),
Ηµαθίας(3), Θεσπρωτίας(1), Ιωαν-
νίνων(5), Καρδίτσας(10), Λάρι-
σας(3), Μεσσηνίας(1), Ξάνθης(7),
Ροδόπης(5), Σερρών(1) και  Τρικά-
λων(4) .

*Η επί µέρους κατανοµή των ατό-
µων, εντός εκάστου Νοµού, ανα-
γράφεται στην οικεία ανακοίνωση
(ΣΟΧ 2/2018) που είναι αναρτ-
ηµένη στη διαδικτυακή πύλη του
ΟΑΕ∆: www.oaed.gr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ∆Ε
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –
ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ - ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ -
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : αναγράφ-
ονται στην οικεία ανακοίνωση
(ΣΟΧ 2/2018) που είναι αναρτ-
ηµένη στη διαδικτυακή πύλη του
ΟΑΕ∆: www.oaed.gr
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικο-

τήτων πρέπει να είναι ηλικίας από
18 έως 65 ετών

Πότε και πως υποβάλλονται οι
αιτήσεις  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να

συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπρ-
οσώπως, είτε µε άλλο εξουσιο-
δοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά 

µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ιεύθυνση
Αρχικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ο.Α.Ε.∆., Εθνικής Αντίστασης 8,
ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456 (τηλ. επικοι-
νωνίας: 210- 9989196, 210-
9989605 ).
Στην περίπτωση αποστολής των

αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρ-
όθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
µετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει µία µόνο αίτηση και για
θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορε-
τικών κατηγοριών προσωπικού σε
µία ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισµό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρ-
ευση θέσεων δύο κατηγοριών
και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε
και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην 

Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί
να καλυφθούν επικουρικώς µε
εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατ-
ηγορίας ΥΕ, σύµφωνα µε τα αναφ-
ερόµενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά
κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγο-
ρίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο
αίτηση στην οποία θα αναγράψει
κατά σειρά προτίµησης το σύνολο
των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και
ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες
ή της ανάρτησής της να γίνει στο
κατάστηµα της υπηρεσίας µας,
στα καταστήµατα των βρεφον-
ηπιακών παιδικών σταθµών
αυτής, όπου προκηρύσσονται οι
ανωτέρω θέσεις καθώς και στο
χώρο των ανακοινώσεων των
δηµοτικών καταστηµάτων  των
δήµων, στους οποίους αυτά εδρ-
εύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν µεταγενέστερη της 

δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η 
ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την

παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ηµέρας και  εάν αυτή είναι,
κατά νόµο, εξαιρετέα  (δηµόσια
αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η λήξη
της προθεσµίας µετατίθεται την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

• Υποβολή αιτήσεως
µετά την καταληκτική ηµεροµ-
ηνία που θα ορισθεί µε Ανα-
κοίνωση της ∆ιοικήτριας του
ΟΑΕ∆(www.oaed.gr)δεν  δεν είναι
δυνατή. 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ    ΟΑΕ∆
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΜΑΡΙΑ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                             
Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΣΟΥ ΜΟΣΧΑ             

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆/ΝΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΑΚΚΑ ΝΑΤΑΣΑ    

«Στα τοπικά λεωφορεία του Μενιδίου, όπως το 727, στις γραµµές Α10
και Β10 που συνδέουν το Μενίδι µε το κέντρο της Αθήνας, στο Β12 που

συνδέει τα Άνω Λιόσια µε το κέντρο και στο 735 που ξεκινάει από το
Ζεφύρι και καταλήγει στα Κάτω Πατήσια, έχουν επίσης καταγραφεί βίαια

περιστατικά, κυρίως επεισόδια µεταξύ τοξικοµανών.»

Πρόθεση των εργαζοµένων είναι να θέσουν το ζήτηµα της ασφάλειας και
στην επικείµενη συνάντηση τους µε τον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
Χρήστο Σπίρτζη.

«Η λύση πρέπει να είναι άµεση καθώς µιλάµε για λαϊκές γειτονιές οι κάτοι-
κοι των οποίων επιλέγουν καθηµερινά τα αστικά λεωφορεία για τη µετακίνηση
τους από και προς τους τόπους εργασίας τους και δεν έχουµε την ‘πολυτέ-
λεια’ να τους στερήσουµε ένα αναγκαίο για τη ζωή τους δηµόσιο αγαθό. Είναι
εξαιρετικά στενάχωρο το γεγονός ότι αναγκαζόµαστε να τροποποιούµε ή να
µαταιώνουµε δροµολόγια σε περιοχές µε αυξηµένη ανεργία λόγω ανασφά-
λειας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο εκάστοτε οδηγός είναι επιφορτι-
σµένος τόσο µε τη δική του ασφάλεια όσο και  µε αυτή των επιβατών και του
οχήµατος. 

∆υστυχώς όµως οι ελλείψεις ακόµα και σε οχήµατα είναι τεράστιες. Πολλά
αµαξοστάσια θυµίζουν νεκροταφεία λεωφορείων και αυτός είναι άλλος ένας
παράγοντας που δυσχεραίνει την αποστολή µας για γρήγορη, αξιόπιστη και
φθηνή δηµόσια συγκοινωνία», καταλήγει ο κ. Σιορίκης.

ΑΡΚΕΤΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΒΡΑ∆ΥΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
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Αύξηση της
κατανάλωσης
κατά 0,6%

αλλά και αρνητική απο-
ταµίευση καταγράφει
για το δεύτερο τρίµηνο
του 2018 η ΕΛΣΤΑΤ σε
σύγκριση µε τον ίδιο
τρίµηνο του 2017 .

Συγκεκριµένα η τελι-
κή καταναλωτική
δαπάνη των νοικοκυρ-
ιών και των µη κερδοσ-
κοπικών ιδρυµάτων
που εξυπηρετούν νοι-
κοκυριά, αυξήθηκε
κατά 0,6% σε σύγκριση 

µε το αντίστοιχο
τρίµηνο του προη-
γούµενου έτους, από
31,7 δισ. ευρώ σε 31,9
δισ. ευρώ.

Ωστόσο το ποσοστό
αποταµίευσης των νοι-
κοκυριών και των
ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται
ως η ακαθάριστη απο-
ταµίευση προς το
ακαθάριστο διαθέσιµο
εισόδηµα, ήταν -3,5%
κατά το δεύτερο
τρίµηνο του 2018, σε
σύγκριση µε -6,2% το
δεύτερο τρίµηνο του
2017.

Με βάση τα ίδια
στοιχεία της Στατιστική
αρχής για το δεύτερο
εξάµηνο του χρόνου οι
εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών στο 2ο
τρίµηνο του 2018
αυξήθηκαν κατά 2,3%
έναντι αύξηση των
εισαγωγών κατά 1,8%
διαµορφώνοντας εµπο-
ρικό πλεόνασµα 500 εκ
ευρώ.

Tο πλεόνασµα υπερ-
αντισταθµίστηκε από
το έλλειµµα του ισο-
ζυγίου πρωτογενών 

εισοδηµάτων όπου
συµψηφίζονται τα εισο-
δήµατα των εισαγωγών
και των κοινοτικών
εισροών µε τις πληρω-
µές των εισαγωγών και
των τόκων για το
χρέος.

Στη σύγκριση αυτή τα
εισοδήµατα που
«εισήχθησαν» έναντι
αυτών που «εξήχθη-
σαν» δηµιουργούν ένα
έλλειµµα 600 εκ ευρώ
που οδηγεί στην ανάγ-
κη λήψης πρόσθετων
δανείων 100 εκ ευρώ .

Αύξηση κατανάλωσης µεν, χωρίς αποταµίευση δε 
για τα Ελληνικά νοικοκυριά το δεύτερο τρίµηνο του 2018

Μετρό: Τέλος στην ενιαία 
διαδροµή Αγία Μαρίνα - 
Αεροδρόµιο από 1η Νοεµβρίου
Θα σταµατήσουν  ν α βλέπουν  την  ειδοποίηση για

συρµούς προς το αεροδρόµιο οι επιβάτες του µετρό
στο τµήµα της γραµµής Αγία Μαρίν α - Χαλάν δρι από 1η
Νοεµβρίου καθώς πλέον  όλα τα δροµολόγια θα τερ-
µατίζουν  στον  σταθµό ∆ουκίσσης Πλακεν τίας και από
εκεί θα γίν εται µετεπιβίβαση σε συρµούς για το αερο-
δρόµιο.

Συγκεκριµέν α σε αν ακοίν ωση που εξέδωσε  η
ΣΤΑΣΥ αν αφέρει: Σας γν ωρίζουµε ότι από την  Πέµ-
πτη 1η Νοεµβρίου 2018 οι συρµοί του Μετρό µε
κατεύθυν ση το αεροδρόµιο «Ελ. Βεν ιζέλος» θα ξεκι-
ν ούν  (κάθε 00:25 και 00:55 της ώρας) αποκλειστικά
και µόν ον  από το σταθµό «∆ουκ. Πλακεν τίας».

Οµοίως οι συρµοί που θα εκκιν ούν  από το αεροδρ-
όµιο (κάθε 00:00 και 00:30 της ώρας) θα τερµατίζουν
τη διαδροµή τους στο σταθµό «∆ουκ. Πλακεν τίας».

Ως εκ τούτου οι επιβάτες µε κατεύθυν ση το αεροδρ-
όµιο θα πρέπει ν α κατευθύν ον ται στο σταθµό «∆ουκ.
Πλακεν τίας», όπου και θα µετεπιβιβάζον ται στους

αεροδροµιακούς συρµούς Μετρό.
Παράλληλα οι επιβάτες του Μετρό που προέρχ ον ται

από το αεροδρόµιο ή από κάποιο εν διάµεσο σταθµό
της γραµµής του προαστιακού, θα µετεπιβιβάζον ται το
σταθµό «∆ουκ. Πλακεν τίας» σε άλλον  συρµό του
Μετρό για τη µετάβασή τους στο υπόλοιπο δίκτυο της
ΣΤΑΣΥ.

Οι λόγοι των αλλαγών
Σε επικοιν ων ία που είχ ε το NEWS24/7 µε στελέχ η

της ΣΤΑΣΥ αν έφεραν  ότι η εταιρεία προχ ώρησε σε
αυτή την  κίν ηση ώστε ν α εξοικον ωµηθούν  συρµοί οι

οποίοι θα χ ρησιµοποιηθούν  στο κεν τρικό τµήµα του
δικτύου. Παράλληλα από την  κίν ηση αυτή εκτιµάται
ότι θα υπάρξει και εξοικον όµηση εν έργειας.

Συγκεκριµέν α στο τµήµα ∆ουκίσσης Πλακεν τίας -
Αεροδρόµιο θα χ ρησιµοποιούν ται δύο συρµοί συν
έν ας εφεδρικός που θα βρίσκεται στον  σταθµό ∆ου-
κίσσης Πλακεν τίας και έτσι εκτιµάται ότι θα
πυκν ώσουν  τα δροµολόγια στο υπόλοιποι τµήµα της
γραµµής. Υπεν θυµίζεται ότι συν δυαστικά µε τον  Προ-
αστικό από προς το αεροδρόµιο από την  ∆ουκίσσης
Πλακεν τίας υπάρχ ει σύν δεση περίπου κάθε τέταρτο
της ώρας.

Κ. Μητσοτάκης: Η παρατεταµένη προεκλογική
περίοδος βλάπτει σοβαρά τη χώρα

Η
παρατεταµένη προεκλογι κή περί οδος,
στην οποί α έχουµε ει σέλθει , βλάπτει
σοβαρά την χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης

µιλώντας στην 3η ευρωαραβική σύνοδο. Εκτίµησε
ότι  οι  εκλογές πρέπει  να γί νουν το συντοµότερο,
ενώ έκανε έκκληση στους Άραβες επιχειρηµατί ες

να αξιοποιήσουν τι ς επενδυτι κές ευκαιρί ες που
προσφέρει  η χώρα και  που θα αυξηθούν µετά τι ς εκλο-

γές και  την πολι τι κή αλλαγή.
Ο αρχηγός της αξιωµατι κής αντιπολί τευσης εµφανίστηκε βέβαι -

ος ότι  από τι ς εκλογές θα προκύψει  µία νέα κυβέρνηση µε καθα-
ρή εντολή, για να κάνει  τι ς απαραί τητες αλλαγές και  να εξασφ-
αλίσει  την πολι τι κή σταθερότητα που έχει  ανάγκη η οι κονοµία.

Επι τέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήµατα διαφθοράς λέγοντας
ότι  κάτι  σάπιο υπάρχει  στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι  υπουργοί
ερί ζουν για µυστι κά κονδύλια, αποµακρύνεται  ο υπουργός Εξωτε-
ρικών µε ύµνους, ενώ ο πολέµιος της πολι τι κής του παραµένει
στην κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας αρνεί ται  να δώσει  στην δηµοσιότ-
ητα την επιστολή του κ. Κοτζιά. Γενι κεύοντας ο κ. Μητσοτάκης υπο-
στήρι ξε ότι  η Ελλάδα εί ναι  µία χώρα σε κρίση οι κονοµική, ηθική
και  θεσµική, ενώ η σηµερινή κυβέρνηση κρατά καθηλωµένη τη
χώρα και  υπονοµεύει  το µέλλον της. Ειδι κή αναφορά έκανε στην
εγκληµατι κότητα και  στα φαινόµενα ανοµίας, υποστηρί ζοντας ότι
ολόκληρες περι οχές έχουν µετατραπεί  σε άβατα γι α την
αστυνοµία, οι  πανεπιστηµιακοί  και  οι  φοι τητές ζητούν πίσω τα
πανεπιστήµια και  οι  τροµοκράτες παίρνουν άδει ες.

Η χώρα κατέγραψε τον πιο χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης στην ευρ-
ωζώνη, σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης, υποστηρί ζοντας πως παρά τι ς
διαβεβαιώσεις που έδωσε ο κ. Τσίπρας, οι  προβλέψεις για το
2019 αναµένονται  ψαλιδισµένες. Από το 2023 και  µετά προβλέπε-
ται  µία µακρά περίοδος χαµηλής ανάπτυξης µε ρυθµούς στο 1%.
Ενώ η Κύπρος άντλησε κεφάλαια µε 2,4%, η χώρα βρίσκεται
ουσιαστι κά εκτός αγορών... Χαµηλή ανάπτυξη, µεγάλο χρέος και
υψηλά επι τόκια, διαµορφώνουν το αρνητι κό πλαίσιο της οι κο-
νοµίας. Το µεί γµα οι κονοµικής πολι τι κής βασί ζεται  στην υπερφο-
ρολόγηση. Η Ελλάδα υποχώρησε κατά τέσσερις θέσει ς στη δι εθνή
ανταγωνιστι κότητας στην 57η θέση ανάµεσα σε 140 χώρες.

Ακολούθως αναφέρθηκε στο δι κό του οι κονοµικό µοντέλο που,
όπως επισήµανε, δεν απευθύνεται  σε δεί κτες, αλλά σε ανθρώπο-
υς που θα ευηµερούν µέσα στην κοινωνία. Το οι κονοµικό πρόγρ-
αµµα της Ν∆ προβλέπει  µι κρότερα πλεονάσµατα, λι γότερους
φόρους, µε µείωση του κράτους, συνολική αύξηση του πλούτου,
όπου θα έχουν µερίδιο όλοι  και  ανάπτυξη µε ευκαιρί ες για τους
πολλούς.

Απευθυνόµενος προς τους Άραβες επιχειρηµατί ες, ο κ. Μητσο-
τάκης υπογράµµισε ότι  ο τουρισµός θα αναζητήσει  τα επόµενα
χρόνια δεκάδες δισ. επενδύσεων και  τους κάλεσε να επενδύσουν
σε αγορά γης και  δεύτερης κατοικίας. ∆εύτερος τοµέας, είπε,
εί ναι  η αγορά ενέργειας. Πετρέλαιο και  φυσικό αέριο προσφέρ-
ονται  για αραβικές επενδύσει ς λόγω και  της σχετι κής τεχνογ-
νωσίας.

Ο πρόεδρος της Ν∆ ολοκλήρωσε την οµιλία του µε µία πρόσ-
κληση προς τους Άραβες επιχειρηµατί ες: «Πριν το 2015, ο κ.
Τσίπρας σάς καλούσε από αυτό εδώ το βήµα να µη επενδύσετε
στην Ελλάδα, εγώ σήµερα µετά από 2,5 χρόνια στην ηγεσία της Ν∆,
σας κοι τάζω στα µάτια και  σας προσκαλώ να επενδύσετε στην
Ελλάδα και  να αξιοποιήσετε τι ς µεγάλες ευκαιρί ες που παρου-
σιάζει  ο τόπος. Θα βγεί τε κερδισµένοι . Η µεγάλη πολι τι κή αλλα-
γή που έρχεται  µπορεί  να αποκαταστήσει  την άυλη αξία που εί ναι
απαραί τητη για την ανάπτυξη της οι κονοµίας».
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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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Αυτοδυν αµία για τη
Νέα ∆ηµοκρατία µε 160
έδρες και 31,2% έν αν τι
20% του ΣΥΡΙΖΑ, στην
«πρόθεση ψήφου επί
των  εγκύρων » δείχ ν ει η
δηµοσκόπηση της Marc
για το Πρώτο ΘΕΜΑ.

Τρίτο κόµµα στη
δηµοσκόπηση αν αδεικ-
ν ύεται το ΚΙΝΑΛ εν ώ η
επόµεν η Βουλή σύµφω-
ν α µε τα στοιχ εία της
δηµοσκόπησης θα είν αι
πεν τακοµµατική.

Η διαφορά Ν∆ -
ΣΥΡΙΖΑ στην  «παρά-
σταση ν ίκης» αγγίζει το
57,4%.

Επίσης, το 72,2% των
πολιτών  λέει ν α προκ-
ηρυχ θούν  εκλογές όταν
ο Πρόεδρος της Ν∆,
Πάν ος Καµµέν ος,
αποχ ωρήσει από την

κυβέρν ηση, εν ώ µόλις
17,1% τάσσεται υπέρ
του σχ ηµατισµού µια
κυβέρν ησης µε βουλευ-
τές άλλων  κοµµάτων  και
αν εξάρτητους. Σε ποσο-
στό της τάξης του 59,7%
οι πολίτες µάλιστα θεωρ-
ούν  ότι η παρουσία του

Πάν ου Καµµέν ου βλά-
πτει την  εικόν α της
κυβέρν ησης.

Πρόθεση ψήφου επί
των  εγκύρων

Ν∆: 31,2%
ΣΥΡΙΖΑ: 20%

ΚΙΝΑΛ: 7,1%
Χρυσή Αυγή: 6,5%
ΚΚΕ: 6,2%
Έν ωση Κεν τρώων :

2,4%
Το Ποτάµι: 2%
Ελλην ική Λύση: 1,9%
ΑΝΕΛ: 1,3%
ΛΑΕ: 1,3%

∆ηµοσκόπηση: Αυτοδυναµία για τη Ν∆
και διαφορά 11,2% από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Β. Κορκίδης: 
Mεγάλες δυνατότητες στις
επιχειρηµατικές σχέσεις
Ελλάδας – Γαλλίας»

Ο
ι οικον οµικές και εµπορικές
σχ έσεις Ελλάδας – Γαλλίας και η
εκπαιδευτική σχ έση µεταξύ των

δύο κρατών , αποτέλεσε το κεν τρικό
θέµα της Ηµερίδας την  οποία συν διο-
ργάν ωσαν  το Εµπορικό και Βιοµηχ α-
ν ικό Επιµελητήριο Πειραιώς και ο
Σύλλογος Αποφοίτων  της Ελλην ογαλλι-
κής Σχ ολής Πειραιά "Saint-Paul", την
∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, στο Μέγα-
ρο του Ε.Β.Ε.Π. και στην  οποία,
µεταξύ άλλων , εκφών ησαν  οµιλία ο
Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β.
Κορκίδης,  η Ακόλουθος Συν εργασίας
για τη Γαλλική Γλώσσα και Υπεύθυν η
Αθλητισµού στην  Πρεσβεία της Γαλλίας,
κα Florence Saint-Ygnan, η Εµπορική
Ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας
στην  Ελλάδα, κα Θ. Γιαν ν οπούλου, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων
Saint-Paul, κ. Ε. Κορκίδης, ο Πρόεδρος
του Σ.Β.Α.Π., κ. ∆. Μαθιός, ο Πρόεδρ-
ος του Ε.Σ.Π., κ. Ν. Μαν εσιώτης, ο
Πρόεδρος των  Εµπορικών  Αν τιπρ-
οσώπων  και ∆ιαν οµέων  Πειραιά, κ. Γ.
Μιχ αηλίδης, ο πρώην  Γεν . ∆ιευθυν τής
του “Saint-Paul - ∆ΕΛΑΣΑΛ”, f r. Μάριος
Καπελλάς,  κ.ά.

Στην  ελλην ογαλλική συµµαχ ία στον
τοµέα της οικον οµίας, τα περιθώρια
αν άπτυξης και το διµερές εµπόριο αν α-
φέρθηκε στην  οµιλία του ο Πρόεδρος
του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επι-
σηµαίν ον τας: 

« FΕίν αι γεγον ός πως, στη διάρκεια
των  τελευταίων  ετών  της οικον οµικής
κρίσης, η Γαλλία έχ ει στηρίξει συστηµα-
τικά την  Ελλάδα σε κάθε σηµαν τική
σύν οδο των  ευρωπαϊκών  οργάν ων .
Έχ ει σταθεί σύµµαχ ος, συµπαραστάτης
και αρωγός στην  προσπάθεια της
χ ώρας µας ν α βρει ξαν ά το δρόµο της
και ν α αν ακτήσει τη θέση της, ως ισότι

µο µέλος της ευρωζών ης. Η υποστήρ-
ιξη αυτή, θεωρώ ότι, πηγάζει κυρίως
από έν α κοιν ό πλαίσιο αρχ ών  και
αξιών , ως προς το ρόλο και το σκοπό
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.

Πηγάζει από την  κοιν ή πίστη σε µία
Ευρώπη, που προωθεί την  αν άπτυξη,
την  απασχ όληση, την  ασφάλεια, αλλά
και την  αλληλεγγύη µεταξύ των  λαών . 

Το σύν θηµα «Ελλάς-Γαλλία
Συµµαχ ία», που δηµιουργήθηκε για ν α
περιγράψει την  πολιτικο-διπλωµατική
στήριξη που παρείχ ε η Γαλλία στην
Ελλάδα το 1974, µε την  επάν οδο της
∆ηµοκρατίας, ίσως µπορεί και σήµερα
ν α εκφράσει τη στεν ή διπλωµατική
συν εργασία, αλλά και τη σχ έση αλληλεγ-
γύης των  δύο λαών , µία σχ έση που
καλλιεργήθηκε στα χ ρόν ια και επιχ ειρ-
ηµατικά, καθώς  η οικον οµική συν ερ-
γασία µεταξύ των  δύο χ ωρών  στηρίζεται
σε ισχ υρές βάσεις. 

Ειδικότερα, σύµφων α µε τα τελευταία
διαθέσιµα στοιχ εία, το διµερές εµπόριο
Ελλάδας – Γαλλίας παρουσίασε αύξηση
της τάξης του 8,5% κατά το διάστηµα
Ιαν ουαρίου – Ιουν ίου 2018, µε τον
όγκο εµπορίου ν α διαµορφών εται σε
1,6 δις ευρώ. 

Οι ελλην ικές εξαγωγές κατά το πρώτο
εξάµην ο 2018 σηµείωσαν  σηµαν τική
αύξηση  της τάξης του 22,2% , σε
σχ έση µε τη  αν τίστοιχ η περίοδο του
2017, φθάν ον τας τα 486 εκατ. ευρώ,
από 398 εκατ. ευρώ το 2017. 

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλ-
λία κατά το υπό εξέταση διάστηµα 

κιν ήθηκαν  και αυτές αν οδικά κατά
3,5% και αν ήλθαν  σε 1,1 δις ευρώ.
Ωστόσο, το εµπορικό ισοζύγιο παρέµει-
ν ε έν τον α ελλειµµατικό για τη χ ώρα µας
(-644 εκατ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης
των  εισαγωγών  από τις εξαγωγές
βελτιώθηκε σηµαν τικά και αν ήλθε σε
43% (από 36,4% το α΄ εξάµην ο του
2017).

Το σηµαν τικότερο όµως είν αι πως,
περισσότερες από 120 γαλλικές επιχ ει-
ρήσεις παρέµειν αν  «πιστές» στη χ ώρα
µας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Έµει-
ν αν  εδώ, συν έχ ισαν  ν α συν εισφέρουν
στην  ελλην ική οικον οµία, συν έχ ισαν
ν α στηρίζουν  την  απασχ όληση προ-
σφέρον τας εισόδηµα σε 30.000 εργαζό-
µεν ους. 

Συν έχ ισαν , µε τα κεφάλαια και την
τεχ ν ογν ωσία τους, ν α συµβάλλουν
στην  αν άπτυξη κρίσιµων  τοµέων ,
όπως οι µεταφορές, οι τηλεπικοιν ων ίες
κ.ά. 

Οι γαλλικές επεν δύσεις  φθάν ουν
σήµερα στην  Ελλάδα τα 2,6 δισ. ευρώ.

Φυσικά, υπάρχ ουν  πάν τα περιθώρια
διεύρυν σης της διµερούς συν εργασίας
σε µια σειρά από τοµείς όπως στην  

εν έργεια, στη γεωργία και τα τρόφιµα,
στις µεταφορές και στα logistics, στο
περιβάλλον  και στον  τουρισµό.

Επίσης, µία ν έα σηµαν τική σελίδα
προστέθηκε στις ελλην ογαλλικές σχ έ-
σεις µε την  επίσκεψη του Προέδρου
Hollande στην  Αθήν α, τον  Φεβρουάριο
2013. Η επίσκεψη αυτή προσέφερε την
ευκαιρία για ν α τεθούν  οι διµερείς σχ έ-
σεις πάν ω σε συγκεκριµέν ες στρατηγι-
κές και επιχ ειρησιακές κατευθύν σεις,
καλύπτον τας έν α µεγάλο φάσµα συν ερ-
γασιών , όπως είν αι οι επεν δύσεις και
το εµπόριο, ο πολιτισµός και οι µορφω-
τικές σχ έσεις, ο στρατιωτικός τοµέας, ο
τουρισµός και η δηµόσια διοίκηση.

Ολοκληρών ον τας, θα ήθελα ν α υπο-
στηρίξω κι εγώ την  άποψη της γαλλικής
αν τιπροσωπείας, πως οι εµπορικές
σχ έσεις µεταξύ των  δύο χ ωρών  θα
επωφεληθούν  ευρύτερα από την  επι-
στροφή στην  αν άπτυξη της ελλην ικής
οικον οµίας. Και είµαστε ευτυχ είς για το
γεγον ός ότι η Γαλλία και οι γαλλικές
επιχ ειρήσεις, είν αι για µια ακόµη φορά
σύµµαχ οι και συν οδοιπόροι ! ».



14-θριάσιο Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

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 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  

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 δια-
σταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την

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

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο  
κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής

8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6947-264784 και 6985066463>>.
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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
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Τ
ο τεί χος που χώρι ζε την Ευρώπη σε
δυτι κή και  ανατολι κή κατέρρευσε το
1989 µαζί  µε τα κοµµουνι στι κά καθε-

στώτα. Εδώ και  30 σχεδόν χρόνι α δεν
υπάρχουν πι α περι ορι σµοί  στι ς µετακι νή-
σει ς των ευρωπαί ων πολι τών. Όµως οι
πολι τι στι κές και  ι δεολογι κές δι αφορές
µεταξύ ∆ύσης και  Ανατολής παραµένουν σε
πολλά ζητήµατα.

Οπως µεταδί δει  η Deutsche Welle, έκθεση
του αµερι κανι κού ερευνητι κού κέντρου Pew
γι α την Ευρώπη δεί χνει  ότι  οι  δι αφορές σε
επί µαχα ζητήµατα, όπως εί ναι  γι α παρά-
δει γµα η κοι νωνι κή αποδοχή των µουσου-
λµάνων, των Εβραί ων ή του γάµου µεταξύ
οµοφυλόφι λων, εξαρτώνται  από τη χώρα ή
ακόµα και  την περι οχή.

Σε ερώτηση σχετι κά µε την αποδοχή ενός
µουσουλµάνου από µι α χρι στι ανι κή οι κογέ-
νει α µετά από γάµο, το 82% των Νορβηγών
απαντά θετι κά. 

Παρόµοι ο εί ναι  και  το ποσοστό των Σου-
ηδών (80%), των Ολλανδών (88%) και  των
Βέλγων (77%). Γερµανοί , Αυστρι ακοί  και
Ελβετοί  απαντούν «ναι » σε ποσοστό γύρω
στο 55%. 

Οι  Έλληνες, οι  Πολωνοί , οι  Βούλγαροι  και
Ρουµάνοι  µπορούν να φανταστούν έναν µου-
σουλµάνο ως γαµπρό ή νύφη στην οι κογέ-
νει ά τους κατά 33% ενώ οι  Τσέχοι  µόλι ς
κατά 12%.

Οι  ερωτηθέντες σε όλες τι ς χώρες εµφ-
ανί ζονται  πι ο ανεκτι κοί  απέναντι  στους
Εβραί ους. Σχεδόν το 96% των Ολλανδών 

µπορούν να φανταστούν Εβραί ους ως µέλη
της οι κογένει άς τους, ενώ στη Γερµανί α, που
ευθύνεται  γι α την εξόντωση των Εβραί ων της
Ευρώπης, το ποσοστό βρί σκεται  στο 69%.
Το χαµηλότερο ποσοστό αποδοχής 37%
κατέγραψαν οι  ερευνητές στην Βοσνί α, όπου
το µουσουλµανι κό στοι χεί ο εί ναι  ι δι αί τερα
έντονο.

Οι Ρώσοι αναποφάσιστοι στο ζήτηµα
του διαχωρισµού κράτους-εκκλησίας

∆ι αφορές µεταξύ ∆ύσης και  Ανατολής
υπάρχουν µεταξύ των χωρών και  στην
αξι ολόγηση των πολι τι σµών. Το 89% των
Ελλήνων γι α παράδει γµα εί ναι  πεπει σµένο
γι α την ανωτερότητα του ελληνι κού πολι τι -

σµού, ακολουθούν οι  Ρώσοι  µε 69%, η Γερ-
µανί α βρί σκεται  στο 45%, ενώ τι ς τελευ-
ταί ες θέσει ς καταλαµβάνουν οι  Ολλανδοί
(31%), οι  Βέλγοι  (21%) και  οι  Ισπανοί
(20%).

Χάσµα παρατηρείται µεταξύ ανατολι-
κής και δυτικής Ευρώπης στο ζήτηµα του
γάµου µεταξύ οµοφυλόφιλων. 

Σουηδοί , ∆ανοί  και  Ολλανδοί  σε ποσοστό
από 86% µέχρι  88% βλέπουν τον γάµο θετι -
κά. Ακολουθούν χώρες όπως η Γερµανί α µε
77%, η Τσεχί α µε 65%. Αντί θετα οι  Πολωνοί
απορρί πτουν σε ποσοστό σχεδόν 60% τους
γάµους οµοφυλόφι λων, οι  Ρουµάνοι  κατά
76% και  οι  Ρώσοι  κατά 80%.

Στο ζήτηµα του δι αχωρι σµού κράτους και
εκκλησί ας οι  δι αφορές εί ναι  µι κρότερες
µεταξύ ∆ύσης και  Ανατολής. Τα υψηλότερα
ποσοστά υπέρ του δι αχωρι σµού καταγράφ-
ουν οι  ερευνητές του κέντρου Pew σε Σουηδί α
και  Φι νλανδί α µε 80% και  77% αντί στοι χα.

Σχεδόν όλοι  οι  πολί τες στην Ευρώπη θεω-
ρούν θετι κό τον δι αχωρι σµό κράτους και
εκκλησί ας. 

Αναποφάσι στοι  στο ζήτηµα αυτό εµφ-
ανί ζονται  κυρί ως οι  Ρώσοι , οι  Λευκορώσοι
και  οι  Βούλγαροι  µε 50%. Αντί θετα χώρες
όπως η Γεωργί α και  η Αρµενί α θεωρούν σε
ποσοστό 52% και  59% αντί στοι χα ότι  ορθώς
το κράτος στηρί ζει  τη θρησκεί α.

Η έκθεση των αµερι κανών ερευνητών επι -
βεβαι ώνει  ότι  µεταξύ ανατολι κής και  δυτι -
κής Ευρώπης υπάρχει  ένα ι δεολογι κό
χάσµα. Παράλληλα όµως δι απι στώνουν
δι αφορές και  στο εσωτερι κό των ευρωπαϊ -
κών χωρών στα επί µαχα ζητήµατα.

ΤΤοο  8899%%  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  θθεεωωρρεείί  ααννώώττεερροο  ττοονν  εελλλληηννιικκόό  πποολλιιττιισσµµόό
Επίµαχα ζητήµατα όπως η κοινωνική αποδοχή µουσουλµάνων ή ο γάµος οµοφυλόφιλων διχάζουν τη δυτική

και την ανατολική Ευρώπη, διαπιστώνει έκθεση του αµερικανικού ερευνητικού ινστιτούτου Pew.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 


