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Λιακάδα      

Η θερµοκρασία έως 25
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ακίνδυνος, Ακίνδυνη

Ανεµπόδιστος, Ανεµπόδιστη
Αφθόνιος, Αφθονία

Ηέκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για το
επιχειρηµατικό περιβάλλον δεν είναι και ό,τι
καλύτερο για την Ελλάδα. Κατατάσσει τη χώρα

µας στην 72η θέση ανάµεσα σε 190 χώρες.
Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης «Doing Business

2019» που έδωσε στη δηµοσιότητα η Παγκόσµια Τρά-
πεζα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την Ελλάδα. Η
χώρα µας καταλαµβάνει την 72η θέση στον δείκτη επιχει-
ρηµατικού περιβάλλοντος.

Η έκθεση «Doing Business» εξετάζει και συγκρίνει τις
µεταρρυθµίσεις που έχουν εφαρµοστεί σε 190 χώρες για
τη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και την προστασία
της ιδιοκτησίας.

Στις πρώτες πέντε θέσεις της κατάταξης βρίσκονται η
Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, η ∆ανία, το Χονγκ Κονγκ
και η Νότια Κορέα. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται το
Σουδάν, η Λιβύη, η Υεµένη, η Βενεζουέλα, η Ερυθραία
και η Σοµαλία.

Η έκθεση εξετάζει ξεχωριστά τις επιδόσεις κάθε χώρας
σε µια σειρά από κρίσιµους δείκτες, οι οποίοι θεωρ-
ούνται σηµαντικοί για τη διαµόρφωση του επιχειρηµατι-
κού περιβάλλοντος και την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στον τοµέα της έναρξης επιχείρησης η Ελλάδα βρίσκε-
ται στην 44η θέση. Καλύτερα είναι τα πράγµατα σε ό,τι
αφορά στη διαδικασία οικοδοµικών αδειών. Η έκθεση
τοποθετεί την Ελλάδα στην 39η θέση. Στον συγκεκριµέ-
νο δείκτη, η χώρα έχει σηµειώσει πρόοδο, καθώς η δια-
δικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών έγινε πιο οικονοµι-
κή και απλούστερη, καθώς πραγµατοποιείται σε λιγότε-
ρο χρόνο

Στην πληρωµή φόρων η Ελλάδα βρίσκεται στην 65η
θέση και όπως επισηµαίνει η έκθεση, οι επιχειρήσεις
καταβάλλουν το 51,9% των κερδών τους για φόρους και
εισφορές.

Στον δείκτη για την ηλεκτροδότηση η Ελλάδα κατατάσ-
σεται στην 79η θέση, καθώς χρειάζονται επτά διαδι-
κασίες για την ηλεκτροδότηση επιχειρήσεων, για τις
οποίες απαιτούνται 55 ηµέρες. Επιπλέον, υπολογίζεται
ότι το κόστος φτάνει το 69,9% του κατά κεφαλήν εισοδή-
µατος.

Η έκθεση τοποθετεί την Ελλάδα στην 153η θέση στην
καταχώρηση ακίνητης περιουσίας, ενώ υπολογίζεται ότι
το κόστος των σχετικών διαδικασιών φθάνει στο 20% της
αξίας του ακινήτου.

Σε άλλους τοµείς, η Ελλάδα κατατάσσεται

99η στην εξασφάλιση πίστωσης
51η στην προστασία επενδυτών µειοψηφίας
31η στο διασυνοριακό εµπόριο
132η στην επιβολή συµβάσεων και
62η στην επίλυση πτωχεύσεων.

Α
ποφασισµέν οι ν α ξηλώσουν , πάση θυσία, την
κεραία κιν ητής τηλεφων ίας , που απειλεί µε την
ακτιν οβολία που εκπέµπει την  υγεία των  παι-

διών  αλλά και δασκάλων  είν αι οι γον είς των  µαθητών
του 10ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ αρν ών .

Για το σκοπό αυτό κλιµακών ουν  τις κιν ητοποιήσεις
τους και συγκεκριµέν α εχ θές  Πέµπτη 1η  Νοεµβρίου
2018, αποφάσισαν  ν α απέχ ουν  τα παιδιά από τα µαθ-
ήµατα, εν ώ την  εποµέν η  θα κατέβουν , µαζικά,  στο
δικαστήριο, όπου εκδικάζεται η υπόθεση.

Οι γον είς υποστηρίζουν  ότι η κεραία βρίσκεται σε
απόσταση µικρότερη της επιτρεποµέν ης από το σχ ο-
λείο και δηλών ουν  ιδιαίτερα εν οχ ληµέν οι από την  προ-
σπάθεια της εταιρίας ν α την  καµουφλάρει, µέσα σε
καµιν άδα.

«Κάθε εταιρία πρέπει, στο πλαίσιο της εταιρικής κοι-
ν ων ικής ευθύν ης, ν α εν διαφέρεται για τη δηµόσια υγεία
και ιδιαίτερα για την  υγεία των  παιδιών . Για το λόγο
αυτό έχ ουµε προσφύγει στη ∆ικαιοσύν η, ζητών τας ν α
γίν ουν  σεβαστά τα δικαιώµατα των  µαθητών  του σχ ο-
λείου και των  κατοίκων  της περιοχ ής» δηλών ουν .

Υπεν θυµίζεται ότι  ο ∆ήµος Αχ αρν ών  έχ ει προσκα-
λέσει  τους Συλλόγους Γον έων  και Κηδεµόν ων , και
γεν ικότερα τη σχ ολική κοιν ότητα, καθώς και κάθε
εν διαφερόµεν ο φορέα ή πολίτη, ν α συµµετάσχ ει στη
δηµόσια διαβούλευση για το Σχ έδιο Νόµου
"Aδειοδότηση και Έλεγχ ος Κατασκευών  Κεραιών  στην
Ξηρά" ώστε:

συνεχί ζεται  στη σελ. 4

Επιχειρηµατικό περιβάλλονC αγνοείται!
ΣΣτταα  ττάάρρττααρραα  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα

10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
Κλιµακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

γονείς και µαθητές για το ξήλωµα της κεραίας 
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Γρηγόρης Κοροπούλης 
- Αντιδήµαρχος Μαγούλας 

Σύντοµα η εγκατάσταση
της νέας δοµής 

πρωτοβάθµιας περίθαλψης
ΤΟΜΥ στην Άνω Ελευσίνα

Μ
ια µεταφορά
υ πη ρ ε σι ώ ν
για την υγεία

µε βαθύτερο νόηµα
και αξία αναµένεται
πολύ σύντοµα στον
δήµο Ελευσίνας -
σύµφωνα  µε νεότε-
ρη ανάρτηση του
Α ν τ ι δ η µ ά ρ χ ο υ
Μαγούλας Γρηγόρη
Κοροπούλη.

Ειδικότερα,  στο ήδη
κενό κτήριο της
οδού Βενιζέλου, και
Θείρων στην Άνω
Ελευσίνα, θα στεγα-
σθεί η νέα δοµή πρωτοβάθµιας περίθαλψης του
εθνικού συστήµατος υγείας, ΤΟΜΥ (Τοπική
Μονάδα Υγείας) που σε συνδυασµό µε το δηµο-
τικό ιατρείο Μαγούλας, και το κέντρο υγείας, θα
βελτιώσει καθοριστικά τις υπηρεσίες πρωτοβάθ-
µιας περίθαλψης και υγείας της πόλης,  από το
ένα άκρο µέχρι το άλλο άκρο του Καλλικρατικού
µας δήµου.

Η λειτουργία του ΤΟΜΥ που θα διαθέτει παιδία-
τρο, παθολόγο, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λει-
τουργό, και διοικητικό υπάλληλο, αναµένεται να
ανεβάσει ποιοτικά και λειτουργικά τις υπηρεσίες
υγείας, και ν΄ αποσυµφορίσει τις υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου.

ΣΗΜ. : ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/18
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 2132006918.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΎ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ Α∆ΥΜ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ. 

συν εχ ίζεται στη σε. 10

Στο 19%, παρέµεινε το
επίπεδο της ανεργίας
στην Ελλάδα τον Ιούλιο
του 2018, σε σχέση µε
τον προηγούµενο µήνα,
σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Eurostat που δόθη-
καν την Τετάρτη στη
δηµοσιότητα.

Τον Σεπτέµβριο του
2018 (δεν υπάρχουν
στοιχεία για την Ελλάδα),
η ανεργία στην ευρ-
ωζώνη παρέµεινε σταθε-
ρή στο 8,1% σε σχέση µε
τον προηγούµενο µήνα,
καταγράφοντας το χαµ-
ηλότερο επίπεδο από το
Νοέµβριο του 2008.
Στην ΕΕ η ανεργία παρέ-
µεινε σταθερή στο 6,7%,
καταγράφοντας το χαµ-
ηλότερο επίπεδο από
τον Ιανουάριο του 2000. Ένα χρόνο πριν, το
Σεπτέµβριο του 2017 η ανεργία στην ευρωζώνη
και στην «ΕΕ των 28» ήταν 8,9% και 7,5% αντι-
στοίχως.

Συνολικά, τον Σεπτέµβριο καταγράφονται
16,574 εκατοµµύρια άνεργοι στην ΕΕ και 13,153
εκατοµµύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ κατα-
γράφονται στην Ελλάδα (19% τον Ιούλιο) και
στην Ισπανία (14,9%). Τα χαµηλότερα ποσοστά
ανεργίας σηµειώθηκαν στην Τσεχία (2,3%), στην
Πολωνία και στη Γερµανία (3,4%).

Μετά την Κύπρο και την Κροατία, η Ελλάδα
κατέγραψε τη µεγαλύτερη µείωση της ανεργίας
στην ΕΕ, µέσα σε ένα χρόνο, από 20,9% τον

Ιούλιο του 2017 σε 19% τον Ιούλιο του 2018.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθµός των ανέρ-

γων τον Ιούλιο διαµορφώθηκε στους 898 χιλιά-
δες. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαµορ-
φώθηκε στο 15,1% και στις γυναίκες στο 23,7%.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25
ετών) στην Ελλάδα µειώθηκε στο 37,9%, έναντι
38,4% το Φεβρουάριο. Τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην
Ελλάδα (37,9%), στην Ισπανία (34,3%) και στην
Ιταλία (31,6%). Τα χαµηλότερα ποσοστά κατα-
γράφονται στην Τσεχία και στη Γερµανία (6,3%)
και στην Ολλανδία (7,5%).

Τον Σεπτέµβριο η ανεργία των νέων στην ευρ-
ωζώνη µειώθηκε στο 16,8% και στην ΕΕ στο
14,9%.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
Eurostat: Στο 19% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2018

Γεωργιάδης για Εµπορευµατικό Θριασίου: Τέτοια λαµογιά δεν έχω ξαναδεί

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Ν∆, σχετικά µε την επένδυση 
στο Θριάσιο Εµπορευµατικό Κέντρο, η οποία συζητήθηκε εχθές στη Βουλή.

Σ
ύµφων α µε τον  κ. Γεωργιάδη οι όροι της σύµβασης άλλα-
ξαν , µετά την  λήξη του σχ ετικού διαγων ισµού, ευν οών τας
τον  πλειοδότη! Όπως εξήγησε ο αν τιπρόεδρος της Ν∆, µε

τροπολογία και εν ώ ο διαγων ισµός είχ ε ολοκληρωθεί άλλαξε ο
συν τελεστής δόµησης των  κτιρίων  της ΓΑΙΟΣΕ, κάτι που ουσια-
στικά δίν ει το δικαίωµα στον  παραχ ωρησιούχ ο ν α επεκτείν ει τα
κτίρια.

«Έχ ει γίν ει έν ας διαγων ισµός,  οι όροι του προέβλεπαν  στα δύο
µεγάλα 20 εκ ευρώ ν τούκου και 235.000 τ.µ  δυν ατότητα δόµησης.
Οι αρχ ικοί εν διαφερόµεν οι ήταν  33 και ο τελικός πλειοδότης έν ας.
Έρχ εται όµως έξυπν α δια ν όµου ο Υπουργός, γιατί αλλιώς θα
πήγαιν ε κατευθείαν  στον  Κορυδαλλό, δεν  θα πέρν αγε  από ειδικό
δικαστήριο, και µείωσε την  προκαταβολή στα 10 εκ ευρώ από 20

εκ ευρώ και αύξησε τούς όρους δόµησης στα 970.000 τµ», τόν ισε ο βουλευτής της Ν∆, για ν α αν αρωτηθεί: «Γιατί
δεν  κάν ατε από την  αρχ ή το διαγων ισµό µε αυτούς όρους;» Ο ίδιος, µάλιστα, συν έχ ισε διεωρωτώµεν ος ποιος
ωφελείται, καθώς επίσης και κι αν  κάποιος από τους συν εργάτες του κ. Σπίρτζη τα πήρε!

«Πρώτη φορά αλλάζει διαγων ισµός εκ των  υστέρων  και το κάν ει ο Σπίρτζης µε ν όµο», υπερθεµάτισε µιλών τας
στη Βουλή και έκαν ε ειδική µν εία στις διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ περί προαν ακριτικής επιτροπής για την  Υγεία.

«Επειδή ξύπν ησα µε πληροφορίες που λέν ε για προαν ακριτική για την  υγεία για 5 πρόσωπα. Καµία προκα-
ταρκτική δεν  θα γίν ει για την  υγεία, γιατί η Εξεταστική ήταν  έν α φιάσκο. Ψάχ ν ατε, ψάχ ν ατε και δεν  βρήκατε
τίποτα. Την  κλείσατε άρον  άρον .  Και δεν  θα κάν ετε και προκαταρκτική και σας προκαλώ γιατί δεν  υπάρχ ει
καµία ποιν ική ευθύν η για καν έν αν  υπουργό. Αν τίθετα αυτό που κάν ετε σήµερα κύριε Σπίρτζη θα ελεγχ θεί µέχ ρι
κεραίας», είπε κλείν ον τας.

Απαν τών τας ο Υπουργός Υποδοµών  ισχ υρίστηκε ότι ο κ. Γεωργιάδης έχ ει παραπληροφορηθεί από διάφορο-
υς. Υποστήριξε ότι η σχ ετική προκήρυξη του διαγων ισµού είν αι µια και έχ ει δηµοσιευτεί στην  επίσηµη εφηµε-
ρίδα της Κοµισιόν  και κάλεσε τον  αν τιπρόεδρο της Ν∆ ν α φέρει την  «δεύτερη» προκήρυξη. Σε ότι αφορά, δε,
την  τροπολογία για την  αύξηση των  συν τελεστών  δόµησης, εξήγησε ότι έγιν ε «για ν α καλυφθούν  οι αν άγκες»
και ν α «έχ ουµε εν ιαίους συν τελεστές δόµησης για όλα ακίν ητα ΓΑΙΑΟΣΕ».
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1) Να εν ισχ υθεί η ισχ ύς της
παραγράφου 7 του άρθρου 16,
που δεν  επιτρέπει την  εγκατά-
σταση κατασκευής κεραίας κιν -
ητής τηλεφων ίας σε κτιριακές
εγκαταστάσεις βρεφον ηπιακών
σταθµών , σχ ολείων , γηροκο-
µείων  και ν οσοκοµείων . (διάταξη
που περιλαµβάν εται και στην
ισχ ύουσα ν οµοθεσία) 

2) Να προταθεί η κατάργηση της
εξαίρεσης της απαγόρευσης εγκα-
τάστασης κατασκευής κεραίας σε
απόσταση µέχ ρι 300 µέτρων  από
την  περίµετρο κτιριακών  εγκατα-
στάσεων  βρεφον ηπιακών
σταθµών , σχ ολείων , γηροκοµείων
και ν οσοκοµείων , εφόσον  τα όρια
έκθεσης του κοιν ού δεν  υπερ-
βαίν ουν  το 60% των  τιµών  που
καθορίζον ται στα άρθρα 2-4 της 

υπ’ αριθµ. 53571/3839/6.9.2000
(παράγραφος 8 του άρθρου 16).

3) Να καθιερωθεί η εν τατικο-
ποίηση των  ελέγχ ων  Ηλεκτροµαγ-
ν ητικής Ακτιν οβολίας αν άλογα µε
την  πληθυσµιακή κάλυψη µιας
περιοχ ής, εστιάζον τας στους
ελέγχ ους σε κτιριακές εγκαταστά-
σεις βρεφον ηπιακών  σταθµών ,
σχ ολείων , γηροκοµείων  και ν οσο-
κοµείων  (άρθρο 16)

Η συν έχ εια από τη σελ. 2

Απεργούν οι εµποροϋπάλληλοι για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων

Ε
ικοσιτετράωρη παν ελλαδική απεργία στο κλάδο του εµπορίου για την  Κυριακή, 4 Νοεµβρίου 2018 κήρ-
υξε η Οµοσπον δία Ιδιωτικών  Υπαλλήλων  Ελλάδας (ΟΙΥΕ), προκειµέν ου ν α εκφράσει τη δυσαρέσκεια
της για την  κυριακάτικη λειτο-

υργία των  καταστηµάτων .
Συγκεκριµέν α, η ΟΙΥΕ αν αφέρει

σε αν ακοίν ωση της ότι" Η Οµο-
σπον δία Ιδιωτικών  Υπαλλήλων
Ελλάδος, µε απόφαση της ∆ιοίκησής
της, προκηρύσσει 24ωρη Παν ελλαδι-
κή Απεργία στον  κλάδο του Εµπο-
ρίου εν άν τια στο προγραµµατισµέν ο
άν οιγµα των  καταστηµάτων , την
Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2018.

Η λειτουργία των  καταστηµάτων
τις Κυριακές εν τάσσεται στο συν ο-
λικό σχ έδιο για την  πλήρη απελευθ-
έρωση των  Κυριακών , µετά από επι-
ταγή των  δαν ειστών  και των  µεγαλο-
εργοδοτών . Είν αι φαν ερό ότι, αν  οι
εργαζόµεν οι δεν  αν τισταθούν , το
ξήλωµα της κυριακάτικης αργίας θα
συν εχ ιστεί διότι αυτό θέλουν  οι µεγάλες αλυσίδες, οι πολυεθν ικές, τα malls, τα εκπτωτικά χ ωριά"

"Οι εργαζόµεν οι συν εχ ίζουµε τον  αγών α µας εν άν τια στην  κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, µε ν έα
Παν ελλαδική Απεργία στις 4/11/2018. Καλούµε τα σωµατεία µας και τους εργαζόµεν ους ν α δώσουν  µαζικά την
απεργιακή µάχ η εν άν τια στο Κυριακάτικο άν οιγµα των  καταστηµάτων . Καλούµε τις εργοδοτικές οργαν ώσεις των
µικροµεσαίων  επαγγελµατιών  ν α σταθούν  δίπλα µας και ν α µην  αν οίξουν  τα καταστήµατα στις 4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ",προστίθεται στη σχ ετική αν ακοίν ωση.

Αυξήθηκαν κατακόρυφα 
οι υιοθεσίες στην Ελλάδα 
- Τα επίσηµα στοιχεία

Σε 393 ανήλθαν  πέρυσι οι πράξεις υιοθεσίας στη
χώρα, παρουσιάζοντας αύξηση 77,8% σε σύγκριση µε
τις 221 πράξεις το 2016, σύµφωνα µε τη σχετική έρευνα
της ΕΛΣΤΑΤ.

Η µεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιµές, παρατ-
ηρήθηκε στη µεγάλη γεωγραφική περιοχή των  Νησιών
του Αιγαίου και της Κρήτης (93,8%), καθώς και στη µεγάλη
γεωγραφική περιοχή της Αττικής (93,2%).

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας το 2017 οι υιοθ-
εσίες θηλέων  ανήλθαν  σε 198 πράξεις, ενώ οι υιοθεσίες
αρρένων  ανήλθαν  σε 187 πράξεις, παρουσιάζοντας 

αύξηση 75,2% και 76,4%, αν τίστοιχα.Οι θετοί γονείς,
κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι και στην  κατηγορία
αυτή παρουσιάστηκε αύξηση 87,4% στις πράξεις υιοθ-
εσίας. 

Η µεγαλύτερη αύξηση όµως, κατά 162,5%, παρατ-
ηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετούς γονείς που είναι
σύζυγοι του ενός βιολογικού γονέα.

Όσον  αφορά στη νοµική κατάσταση των  βιολογικών
γονέων  των  υιοθετηθέν των  τέκνων , τη µεγαλύτερη κατ-
ηγορία αποτελούν  τα τέκνα που γεννήθηκαν  εκτός
γάµου, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 208,3% σε
σχέση µε το 2016. Ενώ σχετικά µε την  ηλικία των  υιοθ-
ετηθέν των , η πλειονότητα (57,8%) των  πράξεων  υιοθ-
εσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής οµάδας 0- 5 ετών ,
µε τη µεγαλύτερη αύξηση, πάντως, σε σχέση µε το προη-
γούµενο έτος να σηµειώνεται στην  ηλικιακή οµάδα 6- 10
ετών  (140%).

Συνελήφθη ανδρόγυνο για υπόθεση 
αρχαιοκαπηλίας στην Αττική

Μ
ία 45χρον η και έν αν  45χρον ο (αν δρόγυν ο) κατά-
φεραν  ν α συλλάβουν  αστυν οµικοί για υπόθεση
πώλησης αρχαίων  ν οµισµάτων  µέσω διαδικτύου σε

περιοχή της Αττικής. Στο πλαίσιο επιχείρησης σε κατά-
στηµα εταιρείας ταχ υµεταφορών  στη Θεσσαλον ίκη,
κατασχέθηκαν  τρία δέµατα που περιείχαν  ν οµίσµατα. 

Ειδικότερα, πρωιν ές ώρες της 31ης Οκτωβρίου αστυν οµι-
κοί του Τµήµατος Πολιτιστικής Κληρον οµιάς και Αρχαιοτή-
των , κατέσχεσαν  στο κατάστηµα τρία δέµατα, εκ των
οποίων  τα δύο µε στοιχεία αποστολέα του 45χρον ου και
έν α µε στοιχεία αποστολέα της 45χρον ης, που περιείχαν
πέν τε ν οµίσµατα, για τα οποία είχε αν αρτηθεί αγγελία
πώλησης έν αν τι χρηµατικού ποσού, σε σελίδα του διαδικ-
τύου.

Πρόκειται για ν οµίσµατα βυζαν τιν ής εποχής (5ου – 12υ
αιών α µ.Χ.), τα οποία όπως γν ωµάτευσε αρχαιολόγος της
Εφορείας Αρχαιοτήτων  Θεσσαλον ίκης, εµπίπτουν  στις
προστατευτικές διατάξεις του Νόµου για την  προστασία
των  αρχαιοτήτων  και εν  γέν ει της πολιτιστικής κληρον ο-
µιάς.

Βραδιν ές ώρες προχθες, αστυν οµικοί τους εν τόπισαν
και τους συν έλαβαν  στο πλαίσιο αν αζητήσεων  τους σε
περιοχή της Αττικής, εν ώ έπειτα από έρευν α που ακο-
λούθησε στην  οικίας του, σε έτερη οικία που κατοικείται
περιστασιακά από τον  45χρν ο και σε οχήµατα που χρη-
σιµοποιούσαν , βρέθηκαν  και κατασχέθηκαν  δεκαέξι
αρχαία ν οµίσµατα τα οποία θα αποσταλούν  και θα εξετα-
στούν  από την  Εφορεία Αρχαιοτήτων  Περιφέρειας Θεσ-
σαλον ίκης. Επιπλέον  κατασχ έθηκαν  τέσσερα πιστόλια
κρότου λάµψης, δύο περίστροφα κρότου λάµψης, έν α
περίστροφο µε τη θήκη του, εκατόν  είκοσι επτά
φυσίγγια κρότου – λάµψης, τρία φυσίγγια διαµετρήµατος
32 mm και δύο σπρέι πιπεριού.
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‘’Αν ο δήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς δεν έχει
µεταφυσικές ικανότητες, δε κινείται σε παράλληλο
σύµπαν και δεν επιστρέφει από το µέλλον, τότε σίγουρα
ζει σε άλλο ∆ήµο. Όχι στο ∆ήµο Φυλής.

∆ιότι, δε θα µπορούσαν επιστηµονικά να εξηγηθούν
όσα είπε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθµό
Attica TV και στην εκποµπή «∆ηµοσκοπήσεις», όπου
βρέθηκε στο πάνελ παρέα µε ταC ψέµατά του. Ότι δηλα-
δή:

Οι κάτοικοι της Φυλής δεν πληρώνουν ρεύµα 
Οι κάτοικοι των Άνω Λιοσίων δε θα πληρώνουν ρεύµα

περίπου σε 2 µήνες.
Οι κάτοικοι του Ζεφυρίου ζουν τις δικές τους «λευκές»

νύχτες, αφού έχουν λουστεί στο φως από τις λάµπες led.
Οι κάτοικοι όλου του ∆ήµου σε λίγο διάστηµα δε θα

πληρώνουν ούτε νερό. 
Οι κάτοικοι όλου του ∆ήµου δεν πεινάνε και δεν είναι

φτωχοί, αφού η Κοινωνική Υπηρεσία τους διαθέτει άφθ-
ονα προϊόντα.

Το γήπεδο του Θρασύβουλου λειτουργεί ήδη µε δικό
του ρεύµα.

Η χωµατερή κλείνει και προχωρά η ανάπλαση.
Στο ∆ήµο Φυλής είναι σε εξέλιξη 48 έργα.
Για όλα τα παραπάνω, ο ∆ήµος Φυλής έγινε σηµείο

αναφοράς στις Βρυξέλλες.
«Πνίγεται» από την αγάπη των συµπολιτών του, για

χάρη των οποίων θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα
ξαναβάλει υποψηφιότητα. «Ότι προαιρείσθε» άλλωστε
από αυτήν την αγάπη, προστρέχουν να εισπράξουν
κάθε είδους «υποψήφιοι».

Η διοίκησή του έχει στόχο τον άνθρωπο (χωρίς τονC
άνθρωπο)

Για το µόνο που δεν έκανε αναφορά είναι η παραβα-
τικότητα – εγκληµατικότητα της περιοχής, πράγµα
απολύτως φυσιολογικό, αφού την έχειC µηδενίσει σε
άλλη του συνέντευξη. 

Η αλήθεια για το αν έχουν γίνει ή όχι έργα, βρίσκε-
ται στις πολεοδοµικές ενότητες του ∆ήµου. Εκεί
όπου ο κάθε κάτοικος βλέπει αν έχει αλλάξει κάτι στη
γειτονιά του.

Η αλήθεια είναι, επίσης, ότι η σηµερινή Εποχή στο
∆ήµο µας διακρίνεται για τις πράξεις και τις παραλείψεις
της, που µόνο τον άνθρωπο δεν έχουν ως στόχο. Στο
επίκεντρό της βρίσκονται όροι, όπως οικογενειοκρατία,
οικονοµικά συµφέροντα, υλικές απολαβές.

Ακόµα µεγαλύτερη αλήθεια είναι πως, ο κ. Παππούς,
που φυσικά δε διαθέτει µεταφυσικές ικανότητες, δε ζει σε
παράλληλο σύµπαν και δεν επιστρέφει από το µέλλον, 

έχει την ηθική υποχρέωση - ως πρώτος πολίτης του
τόπου - να µη λέει ψέµατα, έστω και για προεκλογικούς
λόγους.

Γιατί, αυτή η περιοχή, δεν αντέχει άλλα ψέµατα.’’

*Επισυνάπτονται φωτό από το Ζεφύρι όπου, κατά τον
κ. Παππού, «η νύχτα έχει γίνει µέρα» από το φωτισµό,
από τις συνοικίες όπου το µόνο έργο που υπάρχει είναι
σκουπίδια και µπάζα, από αναθέσεις στο πλαίσιο της
οικογενειοκρατίας καθώς και από το ΧΥΤΑ Φυλής, µε το
ενεργειακό πάρκο, πίστες moto cross και mountain bike
για να µπορούν οι κάτοικοι, µετά το δωρεάν ρεύµα που
θα απολαµβάνουν, να απολαµβάνουν και τα σπορ τους.

∆. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ 
«Η περιοχή δεν αντέχει 
άλλα ψέµατα!»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ∆ΥΝΑΤΟ
ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΗ Ν.∆. 
Ο ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος 

υποψήφιος βουλευτής στον ∆υτικό
Τοµέα µετά τη διάσπαση της Β’ Αθήνας

Ηεν ίσχυση του ψηφοδελτίου της Νέας
∆ηµοκρατίας στο δυτικό τοµέα συν εχίζε-
ται. Σύµφων α µε τελευταίες εξελίξεις στον

εκλογικό στίβο στην  σηµαν τική περιφέρειά
µας αποφάσισε ν α κατέβει ο πρώην  δήµαρχος
Αιγάλεω κύριος ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο που χέρει εκτίµησης
όχι µόνο στον χώρο της Νέας ∆ηµοκρατίας αλλά
και εκτός αυτής. Ο ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος θα
είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόµενες εκλο-
γές στον ∆υτικό Τοµέα µετά τη διάσπαση της Β’
Αθήνας.
Μάλιστα, πριν απόλίγες ηµέρες ο ∆ηµήτρης
Καλογερόπουλος συναντήθηκε µε τον πρόεδρο
του κόµµατος, στα γραφεία της Νέας ∆ηµοκρατίας .
Ο Κυριάκος  Μητσοτάκης, δίνει µεγάλη έµφαση

στο ψηφοδέλτιο στα δυτικά χρησιµοποιώντας ανθ-
ρώπους που έχουν εργαστεί στην τοπική αυτο-
διοίκηση, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήµατα της
περιοχής και διαθέτουν πολυετή εµπειρία .

Εξάλλου ο κ. Καλογερόπουλος έχει επιδείξει
έργο στην περιοχή από την εποχή της θητείας του
στο ∆ήµο Αιγάλεω ενώ θεωρείται  άριστος
γνώστης των προβληµάτων, γενικότερα στην περ-
ιοχή της ∆υτικής Αττικής. Επί επί της διοικήσεως
του το Αιγάλεω γνώρισε αισθητή ανάπτυξη αλλά-
ζοντας την εικόνα του κι αποκτώντας αρκετές νέες
επιχειρήσεις. Επίσης συνέβαλε στην επέκταση
του Μετρό στο Αιγάλεω µε δυο νέους σταθµούς
στην περιοχή.

ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΖΕΦΥΡΙ 

ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Σύσκεψη σχετικά µε τις
εξελίξεις στο θέµα των διεκδι-
κήσεων σε βάρος του

δηµοσίου, στην ευρύτερη περιοχή
του Ποικίλου Όρους, πραγµατοποι-
ήθηκε  µε πρωτοβουλία του Αντιπερ-
ιφερειάρχη ∆υτικού Τοµέα κ. Τζόκα
και τη συµµετοχή αυτοδιοικητικών
παραγόντων από δήµους της ∆υτικής
Αθήνας. 

Στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερει-
άρχης αναφέρθηκε στις προηγούµε-
νες πρωτοβουλίες του για το θέµα,
καθώς και για την αναγκαιότητα
εξεύρεσης µόνιµης λύσης, υπέρ του
δηµοσίου και δασικού χαρακτήρα των
εν λόγω περιοχών.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι οι
παραβρισκόµενοι, όπου µε σχεδόν
απόλυτη οµοφωνία, κατέληξαν στα
εξής:

- Να επανέλθει το ρυµοτοµικό της
περιοχής της Αγίας Τριάδας στην πρό
του 1970 κατάσταση, όπως
προκύπτει από την αντίστοιχη03
web231018 ΣΥΣΚΕΨΗ 03 απόφαση
του ∆.Σ Πετρούπολης, καθώς και από
την εισήγηση της ∆/νσης Πολεο-
δοµίας του ΥΠΕΚΑ.

-Να πάρει η κυβέρνηση τις πρωτο-
βουλίες ώστε το ∆ηµόσιο ουσιαστικά
να διεκδικήσει τα απαράγραπτα
δικαιώµατά του στην περιοχή,
παρέχοντας όλα τα µέσα που χρειά-
ζονται,  τεχνικά, και νοµοθετικά και
νοµικά.

-Η Περιφέρεια Αττικής, δια της ΠΕ 
∆υτικού Τοµέα, να συντονίσει όλους

του ενδιαφερόµενους, δήµους – φορ-
είς – κατοίκους των περιοχών – προ-
κειµένου να δηµοσιοποιηθεί όλο το
θέµα στους άµεσα ενδιαφερόµενους
αλλά και στο σύνολο των κατοίκων
της ∆υτικής Αθήνας. 

Το Ποικίλο Όρος εξάλλου είναι ένας
από τους λιγοστούς πνεύµονες
πρασίνου της πολύπαθης και υπο-
βαθµισµένης αυτής περιοχής.

-  Ο κοινός µας αγώνας για τη δια-
τήρηση του δηµόσιου και δασικού
χαρακτήρα της περιοχής πρέπει να
ενταθεί και να τελεσφορήσει. 

Για το λόγο αυτό, θα ακολουθήσει
στο άµεσο µέλλον ευρεία σύσκεψη
αυτοδοιηκητικών, υπηρεσιακών παρ

αγόντων και κυβερνητικών στε-
λεχών,  φορέων και συλλόγων που
δραστηριοποιούνται στις περιοχές,
πολιτών, ώστε να συναποφασιστούν
τα επόµενα στάδια, προκειµένου να
επιτευχθεί ο κοινός µας στόχος.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν  ο ∆ήµα-
ρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίµος,
ο Αντιδήµαρχος Περιστερίου Πανα-
γιώτης Λύκος, οι Περιφερειακοί
Σύµβουλοι ∆υτικού Τοµέα Νικολέτα
∆ανιά και Κατερίνα Κρητικού,  οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Περιστερίου
Νίκος Ζούτσος Κι Μουκουβίνας
Βασίλης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Πετρούπολης Νίκος Σακούτης,
Κώστας Ζαχαράκης, Θοδωρής Λάπ-
πας, Μπορνάς Ευθύµιος και Κατε-
ρίνα Πατρικίου.

Σύσκεψη σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα των διεκδικήσεων σε βάρος
του δηµοσίου, στην ευρύτερη περιοχή του Ποικίλου Όρους

∆ωρεάν Έλεγχος Μαστογραφίας 
στον Ίλιον σήµερα και αύριο 

Ο ∆ήµος Ιλίου εν ηµερών ει ότι, η Κιν ητή Μον άδα
Μαστογράφου της Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας
θα βρίσκεται στον  χ ώρο στάθµευσης επί της Λεωφόρ-
ου ∆ηµοκρατίας 67Α, την  Παρασκευή 2 Νοεµβρίου &
το Σάββατο 3 Νοεµβρίου 2018.

Κάθε γυν αίκα µπορεί ν α υποβληθεί ∆ΩΡΕΑΝ σε
Έλεγχ ο Μαστογραφίας όταν :

•    Είν αι από 40 έως 70 ετών .
•    ∆εν  έχ ει υποβληθεί σε εξέταση µαστογραφίας

τους τελευταίους 12 µήν ες.
•    ∆εν  έχ ει ιστορικό καρκίν ου µαστού, βιοψίας ή

αισθητικής επέµβασης στο µαστό.
•    ∆εν  βρίσκεται σε έµµην ο ρύση (περίοδο 3 ηµέρ-

ες πριν  - 5 ηµέρες µετά).

Η εξέταση πραγµατοποιείται κατόπιν  ραν τεβού και
είν αι πολύ σηµαν τική για την  πρόληψη, αλλά και την
έγκαιρη διάγν ωση του Καρκίν ου του Μαστού.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραν τεβού, οι
εν διαφερόµεν ες µπορούν  ν α επικοιν ων ούν  µε την
Ελλην ική Αν τικαρκιν ική Εταιρεία στο τηλέφων ο
2106456713, ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 10:00
- 15:00.

Εγκρίθηκε η δαπάνη για την 
κάλυψη της γ΄ δόσης του 
προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι" 

Εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη της γ΄
δόσης του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"
µε απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης

Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη "∆ιαύγεια".
Συγκεκριµένα, εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 1 εκατ.

ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού
εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ-
άλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η µεταφορά
στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για την κάλυψη της γ’ δόσης
που αφορά στο 20% του συνολικού ποσού των 5
εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

∆∆ρράάσσεειιςς  πποολλιιττιισσµµοούύ  κκααιι  ααννααψψυυχχήήςς  
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. για το µήνα Νοέµβριο

Ο
Πρόεδρος του Οργαν ισµού
Άθλησης και Φροντίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας του

∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Ιωάννης
Κατσαρός ενηµερώνει όλους τους
ενδιαφερόµενους για τις δραστηριότ-
ητες που θα πραγµατοποιήσει ο
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. για το µήνα Νοέµβριο,
έπειτα από προτάσεις του Προέδρου
της Επιτροπής Εκδροµών και Θεάτρ-
ου – Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου, κ. Αντώνιου
Κοναξή και των Μελών της.

Αναλυτικά το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων:  
04/11/2018 : Πρωινός περίπατος στα Αρχαία της Ελευσίνας. 
Τιµή κατ’ άτοµο: 4 ευρώ (Μετακίνηση - Ξεναγός)
Αναχώρηση: 08:45-ΚΑΠΗ Παραλίας / 09:00-1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο.

11/11/2018 : Θεατρική Παράσταση του
Γιώργου Βάλαρη

‘‘Μαριχουάνα Stop’’, στο Gazi Theater.
Τιµή κατ’ άτοµο: 16 ευρώ (Εισ. Θεάτρου

– Μετακίνηση)
Αναχώρηση:16:45-ΚΑΠΗ Παραλίας/

17:00- ∆ηµοτικό Σχολείο.
24/11/2018 : Ηµερήσια εκδροµή στην
Ι.Μ. Παναγίας Γηροκοµήτισσας - Πάτρα
Τιµή κατ’ άτοµο: 10 ευρώ

Αναχώρηση: 07:15-ΚΑΠΗ Παραλίας / 07:30-1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο. 
Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται καθηµερινά και στα τρία (3)
Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Ασπροπύργου. Για περισσότερες πληρ-
οφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απε-
υθύνονται στα τηλέφωνα: 210-5577862, 210-5579593
(Α΄ΚΑΠΗ), 210-5573549 (Β΄ΚΑΠΗ) και 210-5598125
(Γ΄ΚΑΠΗ).
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O∆ήµαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταµούλης
συνοδευόµενος από την

σύζυγό του Κατερίνα, την Αντιδήµαρχο
Παιδείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών,
Πολιτισµού και Τουρισµού Κα Λένα
Ρήγα, τον πρώην Αντιδήµαρχο και
Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.
Γιώργο Μιχάλαρο και τον πρώην
Αντιδήµαρχο Νέας Περάµου κ. Γιάννη
∆ήµα µετά των συζύγων τους,
πραγµατοποίησαν τριήµερη επίσκεψη
στο νησί της Σάµου, από τις 5 µέχρι τις
7 Οκτωβρίου, όπου είχαν επαφές και
συζητήσεις µε τον ∆ήµαρχο κ. Μιχάλη
Αγγελόπουλο και συνεργάτες του στο
δηµαρχιακό κατάστηµα, µε σκοπό την
αδελφοποίηση των δύο ∆ήµων.

Οι δαπάνες του ταξιδίου βάρυναν
τους ίδιους και ο ∆ήµος Μεγαρέων δεν
πλήρωσε ούτε ένα ευρώ.

Μία επιτυχηµένη συνεργασία
αδελφοποίησης µπορεί να προσφέρει
πολλά οφέλη στους δήµους
ενώνοντας τους ανθρώπους, αποτελεί
µία ευκαιρία για την από κοινού
αντιµετώπιση προβληµάτων,
ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση
διαφορετικών αντιλήψεων που
αφορούν το οποιοδήποτε θέµα για το
οποίο υπάρχει αµοιβαίο ενδιαφέρον ή
ανησυχία.

Μπορεί να βοηθήσει τους νέους να
συνεργαστούν, να κατανοήσουν
καλύτερα την αξία και τη σηµασία
αυτής της συνεργασίας σήµερα αλλά 

και πού µπορεί να οδηγήσει στο
µέλλον.

Η αδελφοποίηση προϋποθέτει
την δέσµευση των τοπικών αρχών
αλλά και των πολιτών. ∆εν µπορεί

να υπάρξει χωρίς την ενεργή
συµµετοχή και τις πρωτοβουλίες

των πολιτών.

Αυτή η διττή φύση απαιτεί συχνά τη
θέσπιση µιας Επιτροπής
Αδελφοποίησης, στην οποία θα
συµµετέχουν όχι µόνο οι τοπικοί
αξιωµατούχοι αλλά και απλοί πολίτες.
Κι αυτό διότι οι  δελφοποιήσεις δεν
αφορούν µόνον τους έχοντες την
εξουσία αλλά και στηρίζονται στους
ενεργούς πολίτες, δηλαδή στον
εθελοντισµό και στη συµµετοχή των
πολιτών σε συνεργασία µε τις κρατικές
και τοπικές αρχές, µε πολιτιστικούς
συλλόγους και ενώσεις. Αποτελούν
εποµένως ευκαιρία για ερέθισµα και
κίνητρο για ενεργή συµµετοχή και
εποικοδοµητική συνεργασία.

Ενθαρρύνουν ανταλλαγές
εµπειριών σε µια σειρά θεµάτων
κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η
προφύλαξη του περιβάλλοντος, η
προώθηση σχεδίων πόλεων, η
καταπολέµηση των ναρκωτικών, η
αµοιβαία καλλιέργεια των πολιτιστικών
σχέσεων, του αθλητισµού και των
καλών τεχνών, οι επιχειρηµατικές
συνεργασίες οι επιστηµονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες, που
συµβάλουν στην επίγνωση των
πλεονεκτηµάτων της εύρεσης
συγκεκριµένων λύσεων τοπικών
αυτοδιοικήσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και σε πολλούς άλλους
τοµείς. Σε κάθε περίπτωση οι
αδελφοποιήσεις παρέχουν µοναδική
ευκαιρία να γνωρίσει κάποιος τον
τρόπο ζωής των κατοίκων άλλων
πόλεων και δήµων και να αναπτύξει
φιλικές σχέσεις που προωθούν τις
ιδέες της ειρήνης, της αγάπης, της
συναδέλφωσης και της συνεργασίας.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταµούλης στην εκδήλωση
που έγινε στη Σάµο δήλωσε: « Με τη
σηµερινή εκδήλωση ξεκίνησε σήµερα
ουσιαστικά η διαδικασία
αδελφοποίησης του ∆ήµου Μεγαρέων
µε τον ∆ήµο Σάµου, που έχει ως
σηµείο αναφοράς το “Ευπαλίνειο
όρυγµα” έργο του συµπατριώτη µας
και µεγάλου µηχανικού ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ,
το οποίο και περπατήσαµε, µε στόχο
κυρίως να διεκδικήσουµε από κοινού
προγράµµατα ανάπτυξης.»

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ.
284/2018 απόφαση οµόφωνα
ενέκρινε σχετικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας ορίζοντας την αρµόδια
για πολιτιστικά του ∆ήµου Κα Ελένη
Ρήγα ως εκπρόσωπο για τον
συντονισµό της συνεργασίας µεταξύ
του ∆ήµου Μεγαρέων και του ∆ήµου

ΕΕκκκκίίννηησσηη  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑδδεελλφφοοπποοίίηησσηη
ττωωνν  ∆∆ήήµµωωνν  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  κκααιι  ΣΣάάµµοουυ  

Πρωτόκολλο συνεργασίας και κοινό σηµείο αναφοράς το “Ευπαλίνειο όρυγµα” 

Οµιλία µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ»

Το Σάββατο 3 Νοεµβρίου 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του
2ου Γυµνασίου Άνω Λιοσίων

Οµιλία µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ
ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ» και στόχ ο ν α µπορέσουν  οι
γον είς ν α εµπν εύσουν  στα παιδιά αγάπη για γν ώση,
µαθησιακή αυτοπεποίθηση και υπευθυν ότητα στην
µελέτη, οργαν ών ει ο ο Σύλλογος Γον έων  στο 10ο
δηµοτικό Άν ω Λιοσίων .

Εισηγήτρια θα είν αι η Άν ν α Χήν αρη, σύµβουλος
Ψυχ ικής Υγείας (Strathcly de Un.), πιστοποιηµέν η
στη «θεραπεία τραύµατος» και στην  «Εκπαίδευση
του Aποτελεσµατικού Γον έα».

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 3
Νοεµβρίου 2018  και ώρα 18:00 – 20:00 στην  αίθου-
σα εκδηλώσεων  του 2ου Γυµν ασίου Άν ω Λιοσίων  και
η είσοδος είν αι ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ: Θανάση & Κώστα
Σπυρόπουλου 

Ο Καραγκιόζης και ο ΚΑΛΟΣ 
∆εινόσαυρος στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούµε ν α παρακολουθήσετε µια καταπ-
ληκτική παράσταση για µικρούς και µεγάλους από τους
καλύτερους καραγκιοζοπαίχ τες της χ ώρας µας .
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Θαν άση & Κώστα
Σπυρόπουλου 
Ο Καραγκιόζης και ο ΚΑΛΟΣ ∆ειν όσαυρος-στον
ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ : 2,00 ΕΥΡΩC!!!
(Με τον  ίδιο αριθµό εισόδου συµµετέχ ετε στην  κλήρ-
ωση για έν α ΤΑΒΛΕΤ)
4-11-2018 Ώρα έν αρξης 15:00µµ στην  αίθουσα
εκδηλώσεων  :
ΚΕΠ-3οΚΑΠΗ-ΠΟΚΕΝ -ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ (Φιλαδε-
λφείας 217 & Κεφαλλην ίας, πλησίον  στάσης "Θολωτός
Μυκην αϊκός Τάφος " λεωφορείου 755 Κόκκιν ος Μύλος
και 500µ. από τη στάση προαστιακού ΣΚΑ/Αχ αρν αί ) 
Σας προσκαλούν  οι :
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑ∆Α κατοίκων  ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΜΥΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Μαν ταµάδου’’
Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-Μαίρη Κοχ λιού



Ο
κτώ δείκτες που αποδεικ-
ν ύουν  τη στασιµότητα της
οικον οµίας παραθέτει η Νέα

∆ηµοκρατία δια του αρµόδιου τοµε-
άρχη, Χρήστου Σταϊκούρα, µε αφορµή
τα τελευταία στοιχεία για την  επι-
δείν ωση της θέσης της Ελλάδας στην
έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για
το επιχειρείν .

«Υποχώρηση της αν ταγων ιστικότ-
ητας, επιδείν ωση του οικον οµικού
κλίµατος, διόγκωση του ιδιωτικού χρέους,
πολλαπλασιασµός των  κατασχέσεων  και
των  πλειστηριασµών , εκκρεµείς ληξιπρ-
όθεσµες οφειλές του ∆ηµοσίου,
συρρίκν ωση της οικον οµικής ελευθερίας,
αδυν αµία επιστροφής των  καταθέσεων
στις Τράπεζες και πιστωτική συρρίκν ω-
ση: αυτή είν αι η “καν ον ικότητα” της
Κυβέρν ησης Τσίπρα» επισηµαίν ει σε
δήλωσή του ο κ. Σταϊκούρας. Αν αλυτικά
τον ίζει:«Τα πρόσφατα στοιχ εία που
είδαν  το φως της δηµοσιότητας επιβε-
βαιών ουν  ότι η καν ον ικότητα δεν  έχει
επιστρέψει στη χώρα. Συγκεκριµέν α:

1. Η αν ταγων ιστικότητα της οικο-
ν οµίας, όπως καταδεικν ύουν  οι Εκθέσεις
του Παγκόσµιου Οικον οµικού Φόρουµ και
της Παγκόσµιας Τράπεζας, συν εχ ώς
υποχ ωρεί: χ άσαµε 4 και 5 θέσεις
αν τίστοιχα στον  σχετικό δείκτη, σε
σχέση µε πέρυσι.

2. Το οικον οµικό κλίµα,
τους τρεις τελευταίους
µήν ες, σταθερά επι-
δειν ών εται: υποχ ώρησε
κατά 4 µον άδες το τελευ-
ταίο τρίµην ο.

3. Το χ ρέος των  πολιτών
προς εφορίες και ασφαλι-
στικά ταµεία, µήν α µε τον
µήν α, διογκών εται:
αυξήθηκε κατά 60% από το
τέλος του 2014.

4. Οι κατασχ έσεις και οι
πλειστηριασµοί πολλαπλα-
σιάζον ται: έχ ουν  πραγµα-
τοποιηθεί 4,85 εκατοµµύρ-
ια κατασχ έσεις, σε πάν ω
από 1,1 εκατοµµύρια
πολίτες.

5. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
∆ηµοσίου παραµέν ουν  σταθερά υψηλές:
ξεπερν ούν  τα 3 δισ. ευρώ, και δεν
υπάρχουν  πλέον  δαν ειακοί πόροι για
την  αποπληρωµή τους.

6. Οι θεσµοί διακυβέρν ησης υπο-
βαθµίζον ται και η οικον οµική ελευθερία
συρρικν ών εται: υποχ ώρησε κατά 20
θέσεις σε σχέση µε το 2014.

7. Οι καταθέσεις των  ιδιωτών  δεν  επι-
στρέφουν  µε ουσιαστικό τρόπο στο τρα-
πεζικό σύστηµα: έχουν  χαθεί πάν ω 25
δισεκατοµµύρια ευρώ από τις αρχές του
2015.

8. Η πιστωτική συρρίκν ωση συν εχ ίζε-
ται: το υπόλοιπο χρηµατατοδότησης έχει
µειωθεί κατά 18% από τις αρχές του
2015.

∆υστυχ ώς, µε κύρια ευθύν η της
Κυβέρν ησης αλλά και µερική ευθύν η των
θεσµών , η οικον οµία σέρν εται σε µία
κατάσταση παραλυτικής στασιµότητας. 

Απαιτείται πολιτική αλλαγή και η υλο-
ποίηση εν ός συν εκτικού και ρεαλιστικού
σχεδίου που θα οδηγεί σε υψηλή και διατ-
ηρήσιµη αν άπτυξη, σε δηµιουργία καλών
θέσεων  απασχόλησης και σε εν ίσχυση
της κοιν ων ικής συν οχ ής» καταλήγει
στην  αν ακοίν ωσή του.
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Ελευσίνα 31/10/2018 

Σε απάντηση δηµοσιε-
υµάτων µερίδας του
έντυπου και ηλεκτρονι-

κού τύπου µε αφορµή τις
δηλώσεις του προέδρου του
Σωµατείου Εργαζοµένων που
αφορούν τη λειτουργία της
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ,η
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου  θα
ήθελε να αναφέρει τα εξής :

Η νέα ∆ιοίκηση του Νοσοκο-
µείου διερευνώντας τις υγειονο-
µικές ανάγκες της περιοχής µας
στις αρχές του 2017, προχώρη-
σε µε ταχύτατες διαδικασίες
στην ολοκλήρωση εργασιών
επέκτασης των χώρων της
Μ.Τ.Ν και αναβάθµισης του
ιατροτεχολογικού της εξοπλι-
σµού προκειµένου να δηµιο-
υργήσει µια σύγχρονη Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού που θα εξα-
σφαλίζει στο µέγιστο βαθµό τις
προϋποθέσεις ασφαλούς και
αποτελεσµατικής λειτουργίας
της.

Επιπλέον η  ενίσχυση της
µονάδας  σε ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό  έχει σαν αποτέλε-
σµα να αποτελεί το εν λόγω
τµήµα  το ταχύτερα αναπτυσσό-
µενο τµήµα του νοσοκοµείου
µας, όπως αναφέρεται και στην
ανακοίνωση του Σωµατείου του
Νοσοκοµείου µας (Cοι τακτικές
και έκτακτες συνεδρίες αιµοκάθ-
αρσης έχουν αυξηθεί κατά 14%
σε σχέση µε το 2017 και κατά 

67% σε σχέση µε το 2016.)
Σήµερα στη Μ.Τ.Ν του

Θριασίου Νοσοκοµείου υπηρε-
τούν 3 µόνιµοι νεφρολόγοι και 1
επικουρικός µε τριετή σύµβαση
και 8 νοσηλευτές για τα 13
Μηχανήµατα Τεχνητού που
διαθέτει. Ο αριθµός του
νοσηλευτικού προσωπικού που
έχει τοποθετηθεί είναι σύµφω-
νος µε τα προβλεπόµενα πρότ-
υπα, σύµφωνα µε το
υπ.αριθµ.30328-31/10/2018-
Φ.419 έγγραφο της ∆ιευθύντρ-
ιας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

Όπως επισηµαίνεται σε αυτό,
οι ηµέρες ανάπαυσης και οι
νόµιµες άδειες του προσωπικού
χορηγούνται κανονικά, χωρίς
περικοπές, λαµβάνοντας όµως
υπόψη την ασφάλεια των ασθ-
ενών σε προτεραιότητα.   

Η Μ.Τ.Ν από τον περασµένο
Φεβρουάριο του 2017 συµµε-
τέχει στο πρόγραµµα γενικών
εφηµεριών του νοσοκοµείου µας
σε 12ωρη βάση. 

Με την επέκταση της δρα-
στηριότητάς της η Μ.Τ.Ν. συνέ-
βαλε αποφασιστικά στην εξά-
λειψη του φαινοµένου των
«περιφερόµενων» αιµοκαθαιρό-
µενων, υποδεχόµενη ανασφάλι-
στους ασθενείς της ευρύτερης
περιφέρειας ∆υτικής Αττικής, οι
οποίοι πλέον απολαµβάνουν
συνεχούς και απρόσκοπτης
ιατρικής φροντίδας, ενώ αξιο-
σηµείωτη είναι και η ποιοτική

αναβάθµιση των υπηρεσιών
µας µέσω µεθόδων επεµβατικής
νεφρολογίας (τοποθέτηση  µόνι-
µων καθετήρων αιµοκάθαρσης
από  εξειδικευµένο νεφρολόγο).

Όλα τα ανωτέρω έχουν επι-
τευχθεί µέσα σε κλίµα σύµπνοι-
ας και συνεργασίας µε το προ-
σωπικό της Μ.Τ.Ν και για τα
όποια τυχόν προβλήµατα
ανακύπτουν βρισκόµαστε σε
συνεχή συνεργασία για την
επίλυσή τους. Μέσα σε ένα
τέτοιο κλίµα συνεργασίας έχει
επιτευχθεί η εντυπωσιακή
αύξηση του έργου της Μ.Τ.Ν η

οποία συνεχίζεται µέχρι και
σήµερα.       

Όπως γίνεται αντιληπτό θα
περίµενε κανείς την επιβράβευ-
ση, µέσω θετικών σχολίων, για
την εξέλιξη ενός τµήµατος του
οργανισµού µας, το οποίο
καλύπτει βασικές υγειονοµικές
ανάγκες συµµετέχοντας σε γενι-
κές εφηµερίες, καλύπτοντας
συνανθρώπους µας που έχουν
ανάγκη φροντίδας και ποιοτικών
υπηρεσιών υγείας. 

Αντί αυτού υφιστάµεθα µία
απίστευτη επίθεση µέσω «εργα-
λειοποίησης» καθηµερινών φαι-
νοµένων στην λειτουργία ενός

τµήµατος (στην συγκεκριµένη
περίπτωση η άδεια
εγκυµοσύνης νοσηλεύτριας της
Μ.Τ.Ν) µε εµφανή   µικροπολιτι-
κή διάθεση και στόχευση. 

Παρά ταύτα, η σηµερινή
διοίκηση θα συνεχίσει να
βρίσκεται πάντα στο πλευρό
των εργαζοµένων και παραµένει
αρωγός στα προβλήµατα και τις
ανάγκες των χρονίως πασχόν-
των ασθενών µε Νεφρική Νόσο.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : Απάντηση της  ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου  µε αφορµή δηλώσεις του 
προέδρου του Σωµατείου Εργαζοµένων, που αφορούν τη λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ν∆: Οι οκτώ δείκτες που αποδεικνύουν τη
στασιµότητα της οικονοµίας
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Τ
ην πεποίθηση πως η Τοπική Αυτο-
διοίκηση έχει την ιστορική ευκαιρία
αλλά και ευθύνη να διεκδικήσει την

διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια του
θεσµού µέσω της αποκέντρωσης πόρων
και αρµοδιοτήτων, µε αφορµή την προωθ-
ούµενη από την κυβέρνηση Συνταγµατική
Αναθεώρηση, διατύπωσε ο πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης στη σηµερινή συνεδρία-
ση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένω-
σης.

«Η ΚΕ∆Ε θα κάνει συγκεκριµένες προτάσεις
µε στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις και παθ-
ογένειες που διαχρονικά οδήγησαν τη χώρα
στην παρακµή και την Αυτοδιοίκηση σε θεσµι-
κή και οικονοµική απογύµνωση. Η κυβέρνηση
µας ασκεί κριτική, µας απέδωσε απαξιωτικούς
χαρακτηρισµούς, αλλά δεν έκανε αυτοκριτική.
Επιµένει στο µοντέλο του συγκεντρωτικού κρά-
τους, σε αντίθεση µε ότι ισχύει στα υπόλοιπα
κράτη της Ευρώπης και συστηµατικά µας
αγνοεί, λειτουργώντας µε κοµµατικές παρ-
ωπίδες και όχι µε γνώµονα το εθνικό συµφέρ-
ον. Πώς αλλιώς να εκλάβουµε την απόφαση να
µην συµµετέχει στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιαλό-
γου για τη Συνταγµατική Αναθεώρηση, η Αυτο-
διοίκηση Α’ βαθµού και να υπάρχει µόνο εκπρ-
οσώπηση από την κα ∆ούρου και τον κ. Αγορ-
αστό; Ζούµε τον απόλυτο παραλογισµό»,
ανέφερε χαρακτηριστικά στην εισήγηση του ο
κ. Πατούλης.

Η συνταγµατική αναθεώρηση κεντρικό θέµα
του τακτικού συνεδρίου της ΚΕ∆Ε από τις 3
έως τις 5 ∆εκεµβρίου στην Αθήνα

Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν σχετικής εισήγ-
ησης του προέδρου, αποφασίστηκε να συγκρ-
οτηθεί από την ΚΕ∆Ε µία επιτροπή µε τη
συµµετοχή ενός τακτικού και ενός αναπληρω-
µατικού µέλους από όλες τις παρατάξεις του
∆ιοικητικού συµβουλίου, η οποία θα συνεδριά-
ζει δύο φορές το µήνα και θα έχει ως αντικείµε-
νο την επεξεργασία των προτάσεων και των
θέσεών της επί των άρθρων που σχετίζονται µε
την Αυτοδιοίκηση και χρήζουν συνταγµατικής
αναθεώρησης, µε στόχο την ισχυροποίηση του
θεσµού.

Το πολιτικό κείµενο των θέσεων που θα διαµο-
ρφωθεί, θα αποτελέσει και αντικείµενο δια-
βούλευσης µε όλα τα κόµµατα, όπως συµφω-
νήθηκε στη συνεδρίαση.

Την επιτροπή παράλληλα µε τη νοµική υπηρ-
εσία της ΚΕ∆Ε θα συνδράµει και εξειδικευµέ-
νος συνταγµατολόγος, για την κατοχύρωση της
συνταγµατικής ορθότητας των προτάσεων της
Ένωσης.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Πατούλης
το θέµα της Συνταγµατικής Αναθεώρησης σε
σχέση µε τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης θα
είναι και ένα από τα βασικά θέµατα που θα
απασχολήσουν το Τακτικό Συνέδριο της
ΚΕ∆Ε, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί το διά-
στηµα από τις 3 έως και τις 5 ∆εκεµβρίου στην
Αθήνα.

Ακολούθως και συγκεκριµένα στις αρχές του
νέου χρόνου θα πραγµατοποιηθεί σχετική ηµε-
ρίδα στη Θεσσαλονίκη µε θέµα συζήτησης τις

προτάσεις και τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθµού, επί της Συνταγµατικής Αναθεώρησης.

Επιπρόσθετα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΚΕ∆Ε αποφάσισε να ζητήσει, µέσω επι-
στολών, τόσο από τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ Κ.
Αγοραστό όσο και από την Περιφερειάρχη
Αττικής Ρ. ∆ούρου, οι οποίοι συµµετέχουν στην
αρµόδια επιτροπή διαλόγου για τη Συνταγµατι-
κή Αναθεώρηση, σχετική ενηµέρωση για τις
αποφάσεις που λαµβάνονται και τις υπό
διαµόρφωση θέσεις.

Ο κ. Πατούλης υπογράµµισε πως γνώµο-
νας των αλλαγών που θα δροµολογηθούν
πρέπει να είναι το συµφέρον των τοπικών
κοινωνιών και σηµείωσε πως σε βασικά
θέµατα όπως το ζήτηµα της πολιτικής προ-
στασίας, είναι µονόδροµος η αποκέντρω-
ση αρµοδιοτήτων και πόρων.

«Τα ζήσαµε όλοι µε τις πρόσφατες τραγωδίες

στο Μάτι και τη Μάνδρα. Η Περιφέρεια Αττικής
διαχειρίζεται τα χρήµατα για την πολιτική προ-
στασία αλλά τα αποτελέσµατα είναι µηδενικά.
∆εν µπορούν να κάνουν τους τροχονόµους µε
χρήµατα δικά µας που προορίζονται για ους
πολίτες» ανέφερε, ολοκληρώνοντας την εισήγ-
ησή του.
Κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της ΚΕ∆Ε, τα µέλη κατά τις τοποθετήσεις
τους, αναφερόµενοι στις αλλαγές που πρέπει
να γίνουν ενόψει της Συνταγµατικής Αναθ-
εώρησης, εστίασαν σε ζητήµατα που σχετίζον-
ται µε τη αποσαφήνιση του ρόλου και των
αρµοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθµού σε σχέση µε την κεντρική αλλά και την
Περιφερειακή διοίκηση, την εποπτεία και τις
παρεµβάσεις που γίνονται από το κεντρικό
κράτος, την αποκέντρωση πόρων, τη φορολο-
γική αποκέντρωση, την καταστατική θέση των
αιρετών, την ενίσχυση του προσωπικού στους
ΟΤΑ αλλά και τη διασφάλιση της διοικητικής
αυτοτέλεια του θεσµού.

Η ΚΕ∆Ε συγκροτεί επιτροπή για τη
συνταγµατική αναθεώρηση 
– Κεντρικό θέµα του συνεδρίου 3-5 ∆εκεµβρίου
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Κοµµατικές Οργανώσεις του ΚΚΕ Χαϊδαρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ
ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΛΕΚΟ 

Οι Κοµµατικές Οργανώσεις Χαϊδαρίου του ΚΚΕ 
σας προσκαλούντη ∆ευτέρα 5 Νοέµβρη στις 7 µµ

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου
σε συγκέντρωση µε θέµα:"Η δράση του ΚΚΕ στη διοίκηση του

∆ήµου Χαϊδαρίου για τη στήριξη του λαού στην πάλη του για τα
δικαιώµατα και τις σύγχρονες ανάγκες του"

Θα µιλήσει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ, µέλος της Π.Ε ∆υτικής 
Αθήνας της ΚΟΑ και ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Βασική αποστολή τους είναι η παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυ-
σµό ευθύνης τους (10.000 – 12.000 άτοµα).
Οι πολίτες, που ανήκουν στον πληθυσµό
ευθύνης της ΤΟΜΥ, εγγράφονται στη σχε-
τική λίστα. Οι µονάδες έχουν την ευθύνη
για τη διασφάλιση προσβασιµότητας και
συνέχειας της φροντίδας, καθώς και για
την παροχή ασφαλούς, αποτελεσµατικής,
ολιστικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής
φροντίδας υγείας.

Οι ΤΟΜΥ εξασφαλίζουν την άµεση πρό-
σβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
σύµφωνα µε τις ανάγκες του εκάστοτε
πληθυσµού. 

Η δέσµη παρεχόµενων υπηρεσιών έχει
ως πυρήνα τις υπηρεσίες πρόληψης και
προαγωγής της υγείας στον υγιή πληθυ-
σµό, την ολοκληρωµένη φροντίδα ασθ-
ενών, µε βαρύτητα στην αντιµετώπιση
των χρόνιων νοσηµάτων, καθώς και υπηρ-
εσίες που άπτονται της δηµόσιας υγείας,
όπως εµβολιασµούς, κατ’ οίκον φροντίδα,
κ.ά. 

Γιατί οµάδες υγείας και όχι µεµονωµένοι
γιατροί;

Οι  Οι κογενει ακοί  Γι ατροί  εί ναι  µεν οι  πι ο
κατάλληλοι  να αναλάβουν το σηµαντι κό έργο
της πρωτοβάθµι ας φροντί δας, αλλά η δι επι -
στηµονι κή δι αχεί ρι ση της υγεί ας ενός πληθυ-
σµού απαι τεί  γνώσει ς ενός ευρύτερου
φάσµατος, που αφορά τη δηµόσι α υγεί α, το
βι οψυχοκοι νωνι κό πλαί σι ο, τον οι κογενει ακό
προγραµµατι σµό κ.ά. Η αποτελεσµατι κή
Πρωτοβάθµι α Φροντί δα Υγεί ας δεν βασί ζε-
ται  αποκλει στι κά στην ι ατρι κή επι στήµη και
γι α τον λόγο αυτό πρέπει  να παρέχεται  από
καλά συντονι σµένες οµάδες επαγγελµατι ών
υγεί ας. Τέτοι ου εί δους οµάδες εί ναι  πι ο πι θ-
ανό να επι τύχουν τη συνέχει α στη φροντί δα και
µι α στενή σχέση µε την κοι νότητα.

Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται από διεπι-
στηµονική οµάδα έως 12 µελών, αποτε-
λούµενη από:

• 4 Γενικούς Γιατρούς ή Παθολόγους
• 1 Παιδίατρο
• 2 Νοσηλευτές και 2 Επισκέπτες Υγείας
• 1 Κοινωνικό Λειτουργό
• 2 ∆ιοικητικούς Υπαλλήλους

Ο στόχος της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας

Στόχος της ΠΦΥ εί ναι  να προωθήσει  την
παροχή ποι οτι κών υπηρεσι ών υγεί ας στο
πλαί σι ο της καθολι κής κάλυψης του πληθυ-
σµού, ως απαραί τητη προϋπόθεση γι α την εκ
νέου θεµελί ωση του κοι νωνι κού κράτους.
Ιδι αί τερα στοχεύει  στην επί λυση των βασι κό-
τερων στρεβλώσεων που αντι µετώπι ζε µέχρι
σήµερα το δηµόσι ο σύστηµα υγεί ας:

• τον κατακερµατι σµό της φροντί δας
• την έλλει ψη κεντρι κού σχεδι ασµού προα-

γωγής και  πρόληψης
• τη συνταγογραφι κή αντι µετώπι ση των

νοσηµάτων
• την έµµεση συγκέντρωση των υπηρεσι ών

πρωτοβάθµι ας περί θαλψης στα εξωτερι κά
ι ατρεί α των νοσοκοµεί ων, µε αποτέλεσµα την
αύξηση των εµποδί ων στην πρόσβαση και  την
επι βάρυνση της λει τουργί ας των νοσοκοµεί ων

• τη στροφή των ασθενών στα Τµήµατα
Επει γόντων Περι στατι κών των Νοσοκοµεί ων
γι α περι στατι κά πρωτοβάθµι ας περι πατ-
ητι κής φροντί δας, ως λύση ανάγκης

• την αύξηση των ί δι ων δαπανών γι α ι ατροφ-
αρµακευτι κή περί θαλψη, που οφεί λεται  στην
προκλητή ζήτηση, την παθητι κή ι δι ωτι κο-
ποί ηση και  τη δι όγκωση του φαι νοµένου των
παράτυπων πληρωµών

• την απαξί ωση των δηµόσι ων δοµών υπηρε-
σι ών υγεί ας, µέσα από τη συνεχή µεί ωση της
δηµόσι ας δαπάνης γι α την υγεί α µε την
παράλληλη εκροή ανθρώπι νου δυναµι κού
εκτός του συστήµατος, λόγω της ί δι ας της
απαξί ωσης.

Ποια θα είναι τα οφέλη για τους πολίτες;
Ο πολί της έχει  ελεύθερη επι λογή γι ατρού

καθώς αυτή δεν καταργεί ται .Θα µπορούν να
επι σκέπτονται  ελεύθερα, απερι όρι στα και
δωρεάν τους οι κογενει ακούς γι ατρούς, στη
λί στα των οποί ων θα εί ναι  εγγεγραµµένοι . Η
εγγραφή στη λί στα µι ας ΤΟΜΥ δι ευκολύνει
τους πολί τες δηµι ουργώντας ένα σαφές και
ρητό σηµεί ο πρώτης επαφής µε το Σύστηµα
Υγεί ας. Στι ς ΤΟΜΥ θα απευθύνονται  όλοι  οι
πολί τες χωρί ς να χρει αστεί  να αναζητούν
µόνοι  τους τι ς κατάλληλες και  δι αθέσι µες
υπηρεσί ες υγεί ας.Ο Οι κογενει ακός γι ατρός
θα εί ναι  ο «πλοηγός» του µέσα στο Σύστηµα
Υγεί ας, ενηµερώνοντάς τον, φροντί ζοντας τον
σε τακτι κή βάση και  δι ευκολύνοντας την πρό-
σβασή του σε εξει δι κευµένες υπηρεσί ες
υγεί ας.

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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Αλλάζουν ραγδαία οι καταναλωτι-
κές και αγοραστικές συνήθειες
των Ελλήνων. Είναι ενδεικτικό,

σύµφωνα µε έρευνα του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ότι ποσοστό
47,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι
ψωνίζει σταθερά σε ένα σούπερ µάρκετ.
Σχεδόν οι µισοί καταναλωτές χρησιµο-
ποιούν περισσότερες από µία εναλλακτι-
κές επιλογές.

Η συχνότητα αγορών στις αλυσίδες
λιανικού εµπορίου έχει µέση τιµή έξι
φορές τον µήνα.

Το 65% των ερωτηθέντων ψωνίζουν
µέχρι έξι φορές τον µήνα.

Αναφορικά µε το ύψος της δαπάνης
ανά επίσκεψη, η έρευνα έδειξε ότι ποσο-
στό 68,7% των ερωτηθέντων αφήνει έως
50 ευρώ κάθε φορά που ψωνίζει, ποσο-
στό 27,5% δαπανά από 51 ως 100 ευρώ
και µόνο το 3,8% υπερβαίνει τα 100
ευρώ σε µία τυπική επίσκεψη στο
σούπερ µάρκετ.

Η µέση δαπάνη ανά επίσκεψη στο
σούπερ µάρκετ εκτιµάται σε 49 ευρώ. Η
µηνιαία δαπάνη των καταναλωτών στα
σούπερ µάρκετ εκτιµήθηκε κατά µέσο
όρο στα 278 ευρώ. Η δαπάνη ανά
επίσκεψη και η µηνιαία δαπάνη στο
σούπερ µάρκετ δεν εµφανίζουν αξιόλο-
γες µεταβολές, συγκρινόµενες µε την
περυσινή έρευνα.

Το 94,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν
ότι έχουν προαποφασίσει τι είδη θα αγο-
ράσουν πριν πάνε στο σούπερ µάρκετ.

Στο θέµα της µάρκας του κάθε προϊόν-
τος προαποφασισµένο εµφανίζεται το
47,3% (47,8% των ερωτηθέντων πέρυ-
σι). Αυτό δείχνει, σύµφωνα µε την έρευ-
να, ότι ακόµα περισσότεροι καταναλωτές
επιλέγουν µάρκα µέσα στο κατάστηµα,
συγκρίνοντας τις επιλογές που τους δίνει
το σούπερ µάρκετ.

Στροφή στο Made in Greece

Ποσοστό 80,4% των ερωτηθέντων
απάντησε ότι όταν βρίσκει στο σούπερ
µάρκετ ελληνικά προϊόντα τα προτιµά
από τα εισαγωγής. ∆ιευκρινίζεται ότι
αυτή η ερώτηση αφορά την πρόθεση του
καταναλωτή και δεν ταυτίζεται µε την
τελική επιλογή του, που επηρεάζεται από
πολλαπλούς παράγοντες (διαθεσιµότητα
στο ράφι, τιµές, προσφορές, κ.λπ.).

Το 77% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι
υπάρχει στροφή των καταναλωτών στα
προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενώ το
90% δηλώνει πως θέλουν να αναγράφε-
ται στη συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι
ελληνικής παραγωγής.

Το 61% πιστεύει ότι τα ελληνικά
προϊόντα έχουν καλύτερη ασφάλεια και
ποιότητα, ενώ το 92% πιστεύει ότι προ-
τιµώντας ελληνικά προϊόντα στηρίζει την
παραγωγή της χώρας.

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το
86% πιστεύει πως προτιµώντας
ελληνικά προϊόντα βοηθά στη µείωση
της ανεργίας.

Στα παραπάνω δεδοµένα διακρίνεται
να κυριαρχεί το καταναλωτικό κίνηµα για

τη στροφή στο Made in Greece, που
προέκυψε από προβληµατισµό για τις
αιτίες της κρίσης.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ορθολογική
αντιµετώπιση του θέµατος και η κατανόη-
ση σχεδόν από το σύνολο των κατανα-
λωτών της σηµασίας που έχει η στήριξη
των εγχώριων προϊόντων για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση και την αντι-
µετώπιση της ανεργίας. Πρόκειται για
στάσεις και συµπεριφορές αυτοσυντήρη-
σης που αναπτύσσονται στην ελληνική
κοινωνία.

Αναφορικά µε το πώς επιλέγουν οι
καταναλωτές προϊόντα, οι ερωτηθέντες
δήλωσαν τη σηµασία που αποδίδουν
όταν ψωνίζουν σε βασικά κριτήρια επιλο-
γής προϊόντων.

Εξετάζοντας τη σπουδαιότητα των
κριτηρίων επιλογής προϊόντων,
προκύπτει ότι σηµαντικότερα θεωρ-
ούνται η ποιότητα, η τιµή, οι προσφορές
και η ελληνική προέλευση.

Όσον αφορά τη σηµασία που δίνουν
οι καταναλωτές σε κριτήρια επιλογής
καταστηµάτων σούπερ µάρκετ, η έρευνα
έδειξε ότι η ποιότητα των εµπορευµάτων,
οι τιµές, η εύκολη πρόσβαση, οι προσφ-
ορές έχουν τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα
στην επιλογή καταστήµατος από τον
καταναλωτή.

Στην έρευνα, οι ερωτηθέντες δήλωσαν
τι αλλαγές επιφέρει η κρίση στην αγορα-
στική συµπεριφορά τους.

Οι επιλογές δεν είναι αµοιβαία αποκ-
λειόµενες και οι ερωτηθέντες µπορούσαν
να επιλέξουν περισσότερες από µία
απαντήσεις.Συγκεκριµένα, ποσοστό
41% αγοράζει φθηνότερα προϊόντα, 54%
αγοράζει λιγότερα προϊόντα, 69%
συγκρίνει τιµές σε προϊόντα και καταστή-
µατα, ενώ το 54% περιορίζεται στα
απολύτως απαραίτητα.

Σηµειώνεται, ότι η έρευνα διεξήχθη στο
Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών µέσω τηλεφωνι-
κής δηµοσκόπησης, µε σκοπό την κατα-
γραφή των στάσεων και συµπεριφορών
των καταναλωτών, υπό την επιστηµονική
ευθύνη του καθηγητή και διευθυντή του
ερευνητικού εργαστηρίου Γεωργίου
Μπάλτα.

Η ποσοτική έρευνα έγινε σε δείγµα
1.365 νοικοκυριών, µε τυχαία δειγµατολ-
ηψία µέσω κλήσεως τυχαίων τηλεφω-
νικών αριθµών, από το αυτόµατο µηχα-
νογραφηµένο σύστηµα τηλεφωνικών
ερευνών (Computer Assisted Telephone
Interviewing) του εργαστηρίου, µε χρήση
δοµηµένου ηλεκτρονικού ερωτηµατο-
λογίου και ειδικού λογισµικού.  

Πηγές: Athensmagazine-zougla

Στροφή στο Made in Greece
Αλλάζουν ραγδαία οι καταναλωτικές και 
αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων

Παρέµβαση ΕΝΠΕ
για την εξισωτική 
αποζηµίωση 
των παραγωγών

Πρωτοβουλί ες γι α θέµατα
που αφορούν χι λι άδες αγρό-
τες και  κτηνοτρόφους ανα-
λαµβάνει  η Ένωση Περι φερ-
ει ών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
συγκεκρι µένα γι α να
ει σπράξουν την ενι αί α
ενί σχυση όσοι  αγρότες δεν
υπέβαλαν ένσταση αν και
έχουν εκτάσει ς εντός δασι κών
χαρτών και  να µην στερηθούν
την εξι σωτι κή αποζηµί ωση
χι λι άδες παραγωγοί .Στη
συνεδρί αση του, το ∆ι οι κητι κό
Συµβούλι ο της Ένωσης Περ-
ι φερει ών Ελλάδας αποφάσι -
σε να ζητήσει  συνάντηση από
τον Υπουργό Αγροτι κής Ανά-
πτυξης και  Τροφί µων κ.
Σταύρο Αραχωβί τη γι α να του
επι σηµάνει  την αναγκαι ότητα
επανεξέτασης της ορι οθέτ-
ησης των περι οχών µε φυσι -
κούς περι ορι σµούς, όπως
πρόκει ται  να ι σχύσει  από το
2019.

Προς την κατεύθυνση αυτή,
οι  Περι φέρει ες ετοι µάζουν
ει σηγήσει ς προς το Υπουρ-
γεί ο τεκµηρι ώνοντας ποι ες
περι οχές τους πρέπει  να
παραµεί νουν/ενταχθούν στι ς
περι οχές µε φυσι κούς περ-
ι ορι σµούς.

Στη συνεδρί αση ασκήθηκε
κρι τι κή στο Υπουργεί ο Αγρο-
τι κής Ανάπτυξης και  Τρο-
φί µων γι α το πώς προχώρη-
σε στον προσδι ορι σµό περ-
ι οχών µε φυσι κά µει ονεκτή-
µατα καθώς, όπως χαρακ-
τηρι στι κά ει πώθηκε, «το
Υπουργεί ο

-χρησι µοποί ησε µόνο το
βι οφυσι κό κρι τήρι ο της ξηρ-
ασί ας κι  όχι  τα οκτώ  βι οφυ-
σι κά κρι τήρι α που προβλέ-
πει  ο Κανονι σµός 1305/2013,

-ενώ η οι κονοµι κή δρα-
στηρι ότητα εκτι µήθηκε µε
υπολογι σµό της τυπι κής
απόδοσης ανά περι φερει ακή
ενότητα κι  όχι  δηµοτι κή ενότ-
ητα, το οποί ο εί ναι  πι ο ρεα-
λι στι κό, δεδοµένου των υπα-
ρχουσών κοι νωνι κοοι κονο-
µι κών ανι σοτήτων».Ακόµη,
επαναβεβαι ώθηκε η κεντρι κή
θέση της ΕΝΠΕ γι α την αναγ-
και ότητα ορθής ορι οθέτησης
των περι οχών µε φυσι κούς
περι ορι σµούς αφού, όπως
επι σηµάνθηκε, «µι α λανθα-
σµένη ορι οθέτηση καθι στά
αβέβαι ο το µέλλον των περ-
ι οχών που απαχαρακ-
τηρί ζονται  από µει ονεκτι κές
καθώς δηµι ουργούνται  απο-
τρεπτι κές συνθήκες γι α την
άσκηση της γεωργι κής δρα-
στηρι ότητας µε άµεση
επί πτωση στην οι κονοµι κή
βι ωσι µότητα και  την κοι νωνι -
κή συνοχή τους».Παράλληλα,
επηρεάζει  και  βασι κά
µέτρα του προγράµµατος
Αγροτι κής Ανάπτυξης όπως
νέους αγρότες και  σχέδι α
βελτί ωσης µε αποτέλεσµα
την απώλει α επι δοτήσεων
γι α τους αγρότες και  κτηνοτρ-
όφους των συγκεκρι µένων
περι οχών.

Πρωτοβουλί α γι α να
ει σπράξουν την ενι αί α
ενί σχυση αγρότες µε εκτά-
σει ς εντός δασι κών χαρτώνΤο
∆Σ της ΕΝΠΕ αποφάσι σε να
αναλάβει  πρωτοβουλί α γι α
να ει σπράξουν την ενι αί α
ενί σχυση οι  αγρότες εκεί νοι ,
στους οποί ους δεν χορηγήθη

κε η προκαταβολή της
καθώς, αν και  έχουν εκτάσει ς
ή τµήµα αυτών των εκτάσεων
εντός δασι κών χαρτών, δεν
έχουν προχωρήσει  στι ς
προβλεπόµενες νοµι κές
ενέργει ες, όπως υποβολή
αντι ρρήσεων ή ενστάσεων
προδήλου σφάλµατος.Προς
την κατεύθυνση αυτή η ΕΝΠΕ
ει σηγεί ται  στα συναρµόδι α
Υπουργεί α Αγροτι κής Ανά-
πτυξης και  Τροφί µων και
Περι βάλλοντος και  Ενέργει -
ας και  τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη λήψη
τρι ών συγκεκρι µένων µέτρ-
ων:

-Ο ΟΠΕΚΕΠΕ να ενηµε-
ρώσει , µε µήνυµα αλλά και
µέσω των πυλών, τους δι και -
ούχους αγρότες, στους οποί ο-
υς δεν καταβλήθηκε η προκα-
ταβολή λόγω του θέµατος
αυτού.

-Το Υπουργεί ο Περι βάλ-
λοντος και  Ενέργει ας να
χορηγήσει  ει δι κή παράταση
στους δι και ούχους ώστε να
υποβάλλουν αντι ρρήσει ς,
ενστάσει ς και  προσφυγές
όσοι  δεν το έπραξαν.-Ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, πρι ν την καταβο-
λή της εξόφλησης της ενι αί ας
ενί σχυσης τον προσεχή
∆εκέµβρι ο, να αποδέχεται
ενστάσει ς των δι και ούχων µε
πει στήρι ο την υποβολή οι ων-
δήποτε ένδι κων µέσων, ακόµη
και  δι καστι κών προσφυγών,
ώστε να προχωρήσει  στην
πληρωµή του δι και ούχου
αγρότη µε την αι ρεσι µότητα
της απόφασης της δι και -
οσύνης.

ΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ 20%ΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ 20%

Φωτιά παίρνουν τα ασφάλιστρα των ΙΧ 
- Αυξήσεις µε βάση το προφίλ του οδηγού και την περιοχή

Α
υξήσεις-φωτιά στα ασφάλιστρα αυτοκιν ήτων  και µοτοσικλετών  έρχ ον ται από
το ν έο έτος και σύµφων α µε εκτιµήσεις παραγόν των  του κλάδου, η αν απρ-
οσαρµογή των  τιµών  θα είν αι σε ποσοστά που θα κυµαν θούν  από 15% έως

20%.
Οπως σηµειών ει στο «Εθν ος» ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκιν ήτου της Εν ω-

σης Ασφαλιστικών  Εταιρειών  Ελλάδος και πρόεδρος του συστήµατος Φιλικού ∆ιακα-
ν ον ισµού, ∆ηµήτρης Ζορµπάς, ήδη από το 2016 θα έπρεπε ν α είχ αν  σηµειωθεί
αυξήσεις της τάξης του 9% για ν α ισορροπήσει η κατάσταση. 

Ωστόσο, το κυν ήγι πελατών , το οποίο χ άρισε στις εταιρείες περίπου 780.000 ν έα
συµβόλαια, είχ ε ως αποτέλεσµα έν αν ... αδυσώπητο πόλεµο τιµών  που έριξε τα
ασφάλιστρα κατά 15%.

Μόν ο φέτος οι µειώσεις αν ήλθαν  σε 10%, αν εβάζον τας το ποσοστό πτώσης στα
υφεσιακά χ ρόν ια κον τά στο 50%.

Οι ζηµιές είν αι αν απόφευκτες, εάν  οι εταιρείες δεν  σταµατήσουν  τον  «πόλεµο»
τιµών , µε την  ισορροπία ν α µεταφράζεται σε µια πιο ορθολογική και αυξητική
τιµολόγηση.

Αυξήσεις και µε βάση το προφίλ του οδηγού

Σύµφων α µε τον  κ. Ζορµπά, από τις αρχ ές του ν έου έτους σταδιακά η αγορά,
εφόσον  το επιτρέψουν  οι συν θήκες και µε βάση τις επιµέρους παραµέτρους (που
συν δέον ται π.χ . µε το προφίλ του οδηγού, τη γεωγραφική περιοχ ή όπου κιν είται
το όχ ηµα κ.λπ.), θα προχ ωρήσει σε πιθαν ή αν απροσαρµογή προς τα πάν ω, µε τις
εκτιµήσεις παραγόν των  του κλάδου ν α κάν ουν  λόγο για έν α ποσοστό της τάξης του
15%-20%. Οπως υπογραµµίζει ο διευθύν ων  σύµβουλος της Συν εταιριστικής Ασφα-
λιστικής, οι περισσότερες εταιρείες θα καταγράψουν  ζηµιές από του χρόν ου, εάν
δεν  αλλάξουν  τακτική.
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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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Ο
ι σιν εφίλ ηλικίας 3-18 ετών
αποκτούν  πλέον  το ολόδικό
τους κιν ηµατογραφικό φεστιβάλ.

Το 1ο Παιδικό & Εφηβικό ∆ιεθν ές Φεστι-
βάλ Κιν ηµατογράφου της Αθήν ας είν αι
έτοιµο ν α σηκώσει αυλαία στις 7-9/12
στο Μέγαρο Μουσικής (αίθουσες ∆ηµ.
Μητρόπουλος, Ν. Σκαλκώτας) µε περισ-
σότερες από 70 µικρού και µεγάλου
µήκους ταιν ίες στο πρόγραµµά του.

«Η Dilili στο Παρίσι»
Ταιν ία έν αρξης θα είν αι το «Η Dilili

στο Παρίσι» του Μισέλ Οσέλο, του
σκην οθέτη που µας έχ ει χ αρίσει εκθαµ-
βωτικές ταιν ίες κιν ουµέν ων  σχ εδίων
όπως το «Αζούρ και Ασµάρ» (2006). Ο
Οσελό θα παρευρεθεί στην  Αθήν α για
ν α παρουσιάσει την  ταιν ία του, η οποία
τοποθετείται στο Παρίσι της µπελ επόκ.

Ηρωίδα του η παν έξυπν η Ντιλιλί, η
οποία έχ ει αποφασίσει ν α εξιχ ν ιάσει τις
µυστηριώδεις απαγωγές κοριτσιών  που
µαστίζουν  την  πόλη, µαζί µε το µεταφ-
ορέα φίλο της. Κατά τη διάρκεια της
έρευν άς της, επιφαν είς µορφές της γαλ-
λικής τέχ ν ης, επιστήµης και διαν όησης,
από τον  Μον έ και τον  Προυστ ως τον
Παστέρ και τον  Ντεµπισί, της δίν ουν
στοιχ εία για ν α λύσει το µυστήριο.

«Η Μιράι του Μέλλοντος»
Με µια γρήγορη µατιά στο πρόγραµµα

ξεχ ωρίζει ακόµη το «Η Μιράι του Μέλ-
λον τος» του Μαµόρου Χοσόν τα, το
οποίο ήταν  το πρώτο anime στην  ιστο-
ρία που έκαν ε πρεµιέρα στο πρωτοκλα-
σάτο Φεστιβάλ των  Καν ών .

Σχ ετικά µε τους στόχ ους του φεστι-
βάλ, η διευθύν τρια Καλλιόπη Χαραλάµ-

πους-Κριέφ δήλωσε:«Θέλουµε ν α ψυχ α-
γωγήσουµε και ν α εµπν εύσουµε τα παι-
διά και τους ν έους. ∆ιαλέξαµε ό,τι πιο
φρέσκο από την  παγκόσµια κιν ηµατο-
γραφική παραγωγή για το ν εαν ικό και
παιδικό κοιν ό και φτιάξαµε έν α πολύχ ρ-
ωµο και πολυδιάστατο πρόγραµµα.
Στόχ ος µας είν αι –πέρα από την  ψυχ α-
γωγία– ν α αν οίξουµε µια συζήτηση για
θέµατα όπως τα δικαιώµατα των  παι-
διών , η διαφορετικότητα, ο σεβασµός
στην  ετερότητα, η αν οχ ή, η δύν αµη
των  κοριτσιών , οι κοιν ων ικές και πολι-
τισµικές διαφορές, οι οικογεν ειακές σχ έ-
σεις».

Οι µικροί θεατές του φεστιβάλ όµως δε
θα παρακολουθήσουν  µόν ο ταιν ίες
καθώς έχ ουν  την  ευκαιρία ν α συµµε-
τέχ ουν  σε κιν ηµατογραφικά εργαστήρ-
ια, ν α περιπλαν ηθούν  στους ειδικά δια-

µορφωµέν ους χ ώρους, ν α ξεψαχ ν ίσουν
τις παιδικές βιβλιοθήκες και ν α παρακο-
λουθήσουν  αν αγν ώσεις παιδικών  βιβ-
λίων  από τους ξεχ ωριστούς καλεσµέν ο-
υς.

Ως προς το γιατί αυτό το φεστιβάλ
ήρθε τώρα, η πρόεδρος Αµάν τα Λιβαν ού
αν έφερε:«Πήραµε αυτή την  πρωτοβου-
λία που θεωρούµε ότι θα καλύψει µια
πραγµατική αν άγκη του αθην αϊκού κοι-
ν ού µε στόχ ο την  υποστήριξη και
προώθηση της παγκόσµιας κιν ηµατογρ-
αφικής παραγωγής, η οποία κάθε χ ρόν ο
προσφέρει εξαιρετικές επιλογές για παι-
διά και εφήβους που πολύ συχ ν ά δεν
γίν ον ται ευρύτερα γν ωστές. Στόχ ος µας
επίσης είν αι η εν ίσχ υση της ελλην ικής
παραγωγής ταιν ιών  για παιδιά, στα
πρότυπα της διεθν ούς άν θησης παιδι-
κού προγράµµατος».

Οι petit σινεφίλ αποκτούν πλέον το ολόδικό τους κινηµατογραφικό φεστιβάλ. 
Το 1ο Παιδικό & Εφηβικό ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας είναι έτοιµο να

σηκώσει αυλαία στις 7-9/12 στο Μέγαρο Μουσικής
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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

48
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Έν α χ ρόν ο µετά τις φον ικές πληµµύρες στη
∆υτική Αττική που στοίχ ισαν  τη ζωή σε 24
αν θρώπους, αρχ ίζουν  την  ερχ όµεν η εβδοµάδα

οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων  στη Μάν δρα
Οι διαδικασίες για ν α ξεκιν ήσουν  οι κατεδαφίσεις των

αυθαιρέτων  κτισµάτων  που βρίσκον ται στα ρέµατα της
Μάν δρας τα οποία είχ αν  µπαζωθεί, ολοκληρώθηκαν
πλέον  και αν αµέν εται από τις αρχ ές Νοέµβρη ν α πιά-
σουν  δουλειά οι µπουλν τόζες.

Αυτό αν ακοίν ωσε ο αν απληρωτής υπουργός Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας Σωκράτης Φάµελλος, σε ηµε-
ρίδα που διοργάν ωσε η Περιφέρεια Αττικής για την  κλι-
µατική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. 

Οι κατεδαφίσεις έχ ουν  δροµολογηθεί από το καλο-
καίρι για αυθαίρετα κτίσµατα ( σπίτια, αποθήκες κλπ)

στις κοίτες των  ρεµάτων  τα οποία µετατράπηκαν  σε
«παγίδες» θαν άτου για τους κατοίκους της Μάν δρας,
στις 15 Νοεµβρίου του 2017.

Πρόκειται για 27 κτίσµατα, χ ωρίς άδεια, για τα οποία
αποφασίστηκε, µετά από σύσκεψη του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα και του αρµόδιου υπουργού Περι-
βάλλον τος Γιώργου Σταθάκη ν α αποσταλούν  ειδοποιη-
τήρια στους ιδιοκτήτες τους για ν α προχ ωρήσουν  οι
κατεδαφίσεις.

Στη λίστα των  υπό κατεδάφιση αυθαιρέτων  είν αι και
το αµαξοστάσιο του ∆ήµου.

Στο πόρισµα που συν έταξε για την  τραγωδία στη
Μάν δρα, η Γεν ική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

καταλογίζει εγκληµατικές αυθαιρεσίες και πλειάδα
πολεοδοµικών  παραβάσεων  µε τα κτίσµατα, στις
κοίτες των  χ ειµάρρων  ν α εµποδίζουν  τη ροή των  υδά-
των , πν ίγον τας τελικά τους αν θρώπους στις λάσπεςC

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ  
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ 

Στη λίστα των υπό κατεδάφιση αυθαιρέτων 
είναι και το αµαξοστάσιο του ∆ήµου

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου,  Νικόλαος Μελετίου
εν ηµερών ει  ότι, έπειτα από απόφαση του
∆ικαστηρίου, που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευ-

τέρα, 29 Οκτωβρίου 2018,  ο οδηγός του φορτηγού,
που συν ελήφθη επ’ αυτοφώρω ν α πετά µπάζα στην
περιοχ ή Νεόκτιστα του ∆ήµου Ασπροπύργου, καταδι-
κάστηκε σε δεκαοκτώ (18) µήν ες φυλάκισης, και πρό-
στιµο 5.000 ευρώ. 

Επίσης, πληροφορεί ότι, θα ακολουθήσουν  περαι-

τέρω δικαστικές εν έργειες εις βάρος του, από το ∆ήµο.  
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, σε συν εργασία µε τους

κατοίκους της περιοχ ής και το Σύλλογο Γυν αικών
Ασπροπύργου «Η Κροκων ίς», µε τις άµεσες εν έργειές
τους, κατάφεραν  ν α τιµωρηθεί ο παραβάτης.  

Προκειµέν ου, ν α προστατευθεί το περιβάλλον  και ν α
διατηρηθεί ο Ασπρόπυργος καθαρός, οφείλουµε όλοι,
∆ηµοτική Αρχ ή και κάτοικοι ν α συν εργαστούµε, ώστε
ν α προλαµβάν ουµε παρόµοιες παραβατικές εν έργειες.     

18ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 ΕΥΡΩ
Σε οδηγό για παράνοµη ρίψη µπαζών στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου


