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Όπως αποκαλύφθηκε σε βάρος του εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση µε ποινή κάθειρξης
25 ετών για βιασµό, αποπλάνηση παιδιών και κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια. σελ. 2

Κραυγαλέα περίπτωση
λαθρεµπορίας

σε πρατήριο καυσίµων της ∆υτικής Αττικής

σελ. 3-4

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

«∆έσµευση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι να
στηρίξουµε την υγιή επιχειρηµατικότητα
στον πρωτογενή τοµέα»

σελ. 2

Έγινε η τελετή
Θεµελίωσης της
νέας Πεζογέφυρας
στο Χαϊδάρι

σελ. 5

Με την υλοποίηση της πεζογέφυρας,γίν εται
έν α σηµαν τικό βήµα για την ασφαλέστερη
διάβαση και περιήγηση στην πόλη.

ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Συζήτηση για το «σπίτι»
του στίβου µεταξύ
σελ. 9
ΣΕΓΑΣ-Πολιτείας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 8

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παράταση της
κατάστασης έκτακτης
ανάγκης για 6 µήνες,

άµεση αποκατάσταση των
δασικών δρόµων και
αποψίλωση όλης της Παλαιάς
Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών

Ζήτησε αντιπροσωπεία του ∆ήµου
Μάνδρας- Ειδυλλίας από την
Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής κατά
τη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π σελ. 9

MΑΦΙΟΖΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

σελ. 3

Μέχρι τις 15 Μαΐου 2018,
εκτιµά η ∆ιοίκηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ότι θα
λειτουργήσει ο Σταθµός
του Προαστιακού
στο Ζεφύρι.

"Γάζωσαν" µε
καλάσνικοφ γνωστό
µπράβο της νύχτας

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

σελ. 15
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Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50,
2105580394
Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχν είου 63, 2105546250
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995
Αχαρν ές
Στεφαν ίδης Στέφαν ος Ν.
∆ηµοκρατίας 274, 2102310318

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 13 έως 22
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος, Γιώργης,
Γεωργία, Γωγώ, Τζωρτζίνα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

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

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

«∆έσµευση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι να στηρίξουµε
την υγιή επιχειρηµατικότητα στον πρωτογενή τοµέα»

Π

εριοδεία στα Μέγαρα
πραγµατοποίησε το
πρωί του Σαββάτου
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Ο
πρόεδρος της Ν∆ επισκέφθηκε επιχείρηση παραγωγής και εµπορίας οστρακοειδών, τον Πτηνοτροφικό
Συνεταιρισµό
Μεγάρων
«Agrosyn», τον Αγροτικό
Συνεταιρισµό Παραγωγών
Κηπευτικών
Μεγάρων,
επιχείρηση εµπορίας αγροτικών και κηπευτικών
προϊόντων αλλά και οινοποιείο της περιοχής.
Ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στην πόλη των Μεγάρων και είχε την ευκαιρία να
συνοµιλήσει µε κατοίκους
αλλά και καταστηµατάρχες.
Σε δήλωσή του ο πρόεδρος
της Ν∆ τόνισε πως µία σειρά από νέες επιχειρήσεις και οµάδες παραγωγών παλεύουν κόντρα στη γραφειοκρατία και
στην υπερβολική φορολογική επιβάρυνση για να διαπρέψουν επιχειρηµατικά.
Όπως σηµείωσε, δέσµευση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι να στηρίξει την επιχειρηµατικότητα ειδικά στον πρωτογενή
τοµέα ο οποίος και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για την Ελλάδα, µε συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα και µε
αποδέσµευση πόρων από το πρόγραµµα γεωργικής ανάπτυξης που, δυστυχώς, όπως είπε, λιµνάζουν λόγω της ανικανότητας της σηµερινής κυβέρνησης.
«Ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα µας, θα στηριχθεί από τη Νέα ∆ηµοκρατία,
έτσι ώστε να µπορέσουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι να γυρίσουν στη γη τους, να παράγουν, να αξιοποιήσουν τη
γνώση τους, να ενσωµατώσουν στην παραγωγή τους τη σύγχρονη τεχνολογία, για να µπορέσουν τα ελληνικά µας
προϊόντα να γίνουν ακόµα πιο ανταγωνιστικά» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης για το επόµενο διάστηµα προγραµµατίζει και άλλες «εξορµήσεις», εντός και εκτός Αττικής. Ο πρόεδρος της Ν∆ φαίνεται να µην επιλέγει να απευθυνθεί τόσο σε κοµµατικό ακροατήριο όσο σε ένα πιο ευρύ κοινό, σε
χώρους εργασίας και σε κοινωνικές δοµές.

Άνω Λιόσια:
Συνελήφθη
56χρονος που
βίαζε την ανήλικη
κόρη του

Όπως αποκαλύφθηκε σε βάρος του
εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση µε
ποινή κάθειρξης 25 ετών για βιασµό,
αποπλάνηση παιδιών και κατάχρηση
ανηλίκων σε ασέλγεια.

Τ

ην τραγωδία που ζούσε µια νεαρή κοπέλα στα Άνω Λιόσια, στην οποία ασελγούσε κατ΄ εξακολούθηση για τέσσερα χρόνια ο ίδιος της ο πατέρας, αποκάλυψε η σύλληψη
56χρονου ηµεδαπού την 17-4-2018 στην Φυλή,
από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Φυλής. Όπως αποκαλύφθηκε σε βάρος του εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση µε ποινή κάθειρξης 25 ετών για βιασµό, αποπλάνηση παιδιών και κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια.
Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας «∆υτική ‘Οχθη», ι αποτρόπαιες πράξεις του ξεκίνησαν όταν η κόρη του
ήταν 1ο ετών και συνεχίστηκαν µέχρι που η άτυχη κοπέλα έγινε 14. Ο 56χρονος παραπέµφθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 χρόνων, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη δίκη.Εναντίον του εκδόθηκε ένταλµα
σύλληψης και αστυνοµικοί του τµήµατος Ασφαλείας τον εντόπισαν στα Άνω Λιόσια και τον συνέλαβαν.
14-4-2018, συνελήφθη στα Μέγαρα, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας
Μεγάρων, 81χρονος ηµεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση µε ποινή φυλάκισης 3 ετών
για παράνοµη παρακράτηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και την ίδια µέρα στο Ίλιον,
από
αστυνοµικούς τους Τµήµατος Ασφαλείας Ιλίου, 49χρονη ηµεδαπή σε βάρος της οποίας εκκρεµούσε καταδικαστική
απόφαση µε ποινή φυλάκισης 20 µηνών, για το αδίκηµα της κλοπής.
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Κραυγαλέα περίπτωση λαθρεµπορίας
σε πρατήριο καυσίµων της ∆υτικής Αττικής

“Λαβράκια” έβγαλε ο έλεγχ ος
που διεν ήργησε συν εργείο της
ΑΑ∆Ε σε πρατήριο υγρών καυσίµων στην ευρύτερη περιοχ ή
της ∆υτικής Αττικής, αφού διαπιστώθηκε
µία
κραυγαλέα
περίπτωση λαθρεµπορίας.
Ειδικότερα κατά τον έλεγχ ο
που διεν εργήθηκε στο πλαίσιο
αξιοποίησης των στοιχ είων που
προκύπτουν από τα συστήµατα
εισροών -εκροών , διαπ ιστώθηκαν :

MΑΦΙΟΖΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

"Γάζωσαν" µε καλάσνικοφ
γνωστό µπράβο της νύχτας

A. Ως προς το ελεγχόµενο
πρατήριο:

∆εν υπήρχ ε θεωρηµέν ο από
την αρµόδια τελων ειακή αρχ ή
βιβλίο παραλαβής και διακίν ησης
υγραερίου.
∆εν υπήρχ αν δελτία παραλαβής, διακίν ησης και
σφράγισης, όσον αφορά τα καύσιµα (ο διαχ ειριστής
αν έφερε ότι δεν γν ώριζε για την υποχ ρέωση τήρησης
αυτών ).
Η φυσική βέργα µέτρησης στάθµης για το υγραέριο
LPG ήταν κατά δήλωση του διαχ ειριστή εκτός λειτουργίας.
Λήφθηκαν εν δείξεις από τους συν ολικούς καταµετρητών (totalizers) του υγραερίου προκειµέν ου ν α διεν εργηθεί περαιτέρω έλεγχ ος.
∆εν επιδείχ θηκε ο φάκελος της άδειας λειτουργίας
αλλά αν τίθετα επιδείχ θηκε απλή ηλεκτρον ική αίτηση µε
ηµεροµην ία αριθµού πρωτοκόλλου από τον Οκτώβριο
του 2017 για έγκριση άδειας λειτουργίας. (Η επιχ είρηση
είχ ε κάν ει έν αρξη εργασιών τον Σεπτέµβριο του 2017).
Αυτό είχ ε ως συν έπεια ν α καθίσταται δυσχ ερής ο
έλεγχ ος ως προς την ταυτοποίηση των δεξαµεν ών
καυσίµων .
∆ιαπιστώθηκαν στοιχ εία ταυτότητας δεξαµεν ών διαφορετικά από αυτά που προσδιορίζον ται στο αρχ είο

συν αγερµών του συστήµατος εισροών – εκροών µε
συµβάν τα µην ός Μαρτίου 2018 που είχ ε στη διάθεσή
του ο έλεγχ ος (µε πολλά από αυτά µεγάλης σηµαν τικότητας)
Το τοπογραφικό διάγραµµα – σχ έδιο µηχ αν ικού που
επιδείχ θηκε αν ήκε σε άλλη ον τότητα, που το ελεγχ όµεν ο ν οµικό πρόσωπο διαδέχ θηκε, µε διαφορετική
αποτύπωση σε σχ έση µε τις αν τλίες, τα ακροφύσια,
και τα στοιχ είων δεξαµεν ών .
∆εν υπήρχ ε αν τλία πετρελαίου θέρµαν σης (εν ώ

υπήρχ ε υπόλοιπο δεξαµεν ής) και αν τί αυτής λόγω
καταστροφής κατά δήλωση του διαχ ειριστή της ον τότητας, είχ ε αν τικατασταθεί µε αν τλία π ετρελαίου
κίν ησης µε (2) ακροφύσια, εν ώ η αποτυπωθείσα στο
σχ έδιο ήταν αν τλία πετρελαίου θέρµαν σης και πετρελαίου κίν ησης µε δύο ακροφύσια η καθεµία
αν τίστοιχ α.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Μέχρι τις 15 Μαΐου 2018, εκτιµά η ∆ιοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ότι θα
λειτουργήσει ο Σταθµός του Προαστιακού στο Ζεφύρι.

Σ

ε 15 µε 20 µέρες, δηλαδή µέχ ρι τις
15 Μαΐ ου 2018, εκτιµά η ∆ιοίκηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ότι θα λειτουργήσει
ο Σταθµός του Προαστιακού στο Ζεφύρι.
Αυτό προκύπτει από την έγγραφη απάν τηση στις (19-04-2018) του ∆ιευθύν ον τος
Συµβούλου της Εταιρίας καθηγητή Φίλιππ ου Τσαλίδη σε ερώτηµα του Αν τιδηµάρχ ου Ζεφυρίου Γιάν ν η Μαυροειδάκου.
Στο έγγραφό του ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος εκτιµά ότι σε 15-20 µέρες το εκδοτήριο
θα λειτουργεί καν ον ικά.
Όπως προκύπτει από το έγγραφο της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η καθυστέρηση οφειλόταν στο
γεγον ός ότι ο ΟΤΕ δεν είχ ε εγκαταστήσει
γραµµή τηλεφών ου και internet, κάτι που ήταν απόλυτα αν αγκαίο για τη λειτουργία του Σταθµού.
Το πρόβληµα λύθηκε µετά από παρέµβαση του Γιάν ν η Μαυροειδάκου στον ΟΤΕ. Ο Αν τιδήµαρχ ος Ζεφυρίου
διαπίστωσε, µετά από επικοιν ων ία του µε τον αν άδοχ ο του έργου, ότι η γραµµή του ΟΤΕ δεν µπορούσε ν α λειτουργήσει επειδή δεν είχ ε γίν ει η αν αγκαία σύν δεση. Επικοιν ών ησε µε τον αρµόδιο Προϊστάµεν ο του ΟΤΕ Γεώργιο Κακαβά, ο οποίος επιλήφθηκε του θέµατος και προχ ώρησε στη σύν δεση. Αµέσως µετά ο Αν τιδήµαρχ ος Ζεφυρίου τηλεφών ησε στο ∆ιευθύν ον τα Συµβούλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του γν ωστοποίησε ότι η γραµµή του ΟΤΕ είν αι
έτοιµη.
Παράλληλα του έστειλε έγγραφο για ν α έχ ει γραπτώς (και δεσµευτικά) την ηµεροµην ία λειτουργίας του Σταθµού,
κάτι που, όπως προαν αφέρθηκε, πέτυχ ε.
Από τα παραπάν ω προκύπτει ότι, για ακόµα µια φορά, η ∆ηµοτική Αρχ ή Φυλής παρεν έβη δραστικά και
συν τον ίστηκε απόλυτα µε τις αρµόδιες αρχ ές και επιχ ειρήσεις για την επίλυση εν ός σηµαν τικού τοπικού προβλήµατος. Επίσης, µετά την επαν αλειτουργία της γραµµής προς Αεροδρόµιο και τη µετατροπή του Σταθµού των
Άν ω Λιοσίων σε τερµατικό δικαιών εται και πάλι για τη συν εργασία της µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Παράλληλα συν εχ ίζει
την προσπάθεια για την αν αβάθµιση των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του Προαστιακού στα Άν ω Λιόσια,
όπου, εκτιµά ότι, σύν τοµα θα υπάρξουν και πάλι ευχ άριστα ν έα.

Σ

υν αγερµός σήµαν ε στις 10 το βράδυ της
Πέµπ της στην Αστυν οµία ύστερα απ ό
µαφιόζικη επίθεση που δέχ τηκε έν ας άν τρας
µέσα στο αυτοκίν ητό του, στη συµβολή των οδών
Πεισιστράτου
και
Τριπ όλεως,
στους
Αγίους
Αν αργύρους.

Οι πρώτες πληροφορίες αν αφέρουν ότι κατά πάσα
π ιθαν ότητα π ρόκειται για γν ωστό µπ ράβο π ου
συµµετείχ ε στην οµάδα του Βασίλη Γρίβα, π ου
δολοφον ήθηκε έξω από το σχ ολείο του παιδιού του,
τον Μάιο του 2017. Ο 44χ ρον ος που είν αι γν ωστός και
ως «Μπου» ή «Μπούµπι» συµµετείχ ε στην ίδια οµάδα
µε τον επίσης γν ωστό ως «Καράφλα», που ήθελαν ν α
κυριαρχ ήσουν στην περιοχ ή του Πειραιά.

Φαίν εται ν α είχ αν µεγάλη αν τιπαλότητα µε την
οµάδα του Χαϊδαρίου, κυρίως τον Παν αγιώτη Βλαστό,
αλλά και κατ’ επέκταση µε τον Βασίλη Στεφαν άκο, ο
οποίος έπεσε θύµα εν ψυχ ρώ εκτέλεσης στις 17
Ιαν ουαρίου 2018, έξω από το γραφείο του στο Χαϊδάρι
και µέσα στο αυτοκίν ητό του, όπως και το σηµεριν ό
θύµα αυτού του συν εχ ιζόµεν ου πολέµου µεταξύ των
αν τιπάλων οµάδων της ν ύχ τας.

Άγν ωστοι δράστες φαίν εται του είχ αν στήσει καρτέρι
και του επιτέθηκαν αν οίγον τας καταιγισµό πυρών
εν αν τίον του µε αποτέλεσµα ν α τον τραυµατίσουν
σοβαρά. Το θύµα µεταφέρθηκε σε κρίσιµη κατάσταση
σε ν οσοκοµείο και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Στην
π εριοχ ή έσπ ευσε και κλιµάκιο του Τµήµατος
Εγκληµάτων κατά Ζωής για ν α διαπ ιστώσει τις
συν θήκες της επίθεσης και ν α πάρει καταθέσεις από
τυχ όν
µάρτυρες. Στο σηµείο έχ ουν
βρεθεί

τουλάχ ιστον τέσσερις κάλυκες πυροβόλου όπλου.

Η διαδροµή του 44χ ρον ου «Μπου» ή «Μπούµπι»
που έπεσε θύµα αυτού του ν έου συµβολαίου όπως όλα
δείχ ν ουν , είν αι µεγάλη στο έγκληµα, εν ώ λίγους µήν ες
π ριν την εκτέλεση του Γρίβα, εκείν ος και ο
«Καράφλας» έπεσαν θύµατα απόπειρας δολοφον ιών .
Αυτοί την φορά οι «διώκτες» του επέστρεψαν .
Το π αρελθόν του γεµάτο απ ό ληστείες και
εκβιασµούς, εν ώ το όν οµα του «Μπ ου» είχ ε
συµπεριληφθεί στην µεγάλη δικογραφία του 2011 µε τα
217 ον όµατα της ν ύχ τας από την «Greek Maf ia» και
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Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ

Με πρωτοβουλία της ΚΕ∆Ε δωρεάν µαστογραφικοί έλεγχοι σε 50 ∆ήµους

Ξ

εκινάει η νέα φάση του προγράµµατος
προληπτικής ιατρικής, έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του µαστού αλλά
και συµβουλευτικής υποστήριξης των πολιτών
σε ∆ήµους της χώρας, το οποίο χρηµατοδοτεί η
ΚΕ∆Ε και το υλοποιεί σε συνεργασία µε την
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.
Στόχος του προγράµµατος το οποίο θα διαρκέσει ένα χρόνο και θα υλοποιηθεί σε 50
∆ήµους της χώρας, είναι εκτός από την παροχή
δωρεάν µαστογραφικού ελέγχου, η ενηµέρωση
αλλά και η διανοµή ενηµερωτικού υλικού για
τον καρκίνο του µαστού, τον τράχηλο της µήτρας,
το κάπνισµα, τη σωστή διατροφή και την σωµατική άσκηση.
Ειδικότερα η ειδική µονάδα µαστογράφου τη
∆ευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Απριλίου θα
βρίσκεται στο ∆ήµο Τροιζηνίας - Μεθάνων και
συγκεκριµένα στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Γαλατά.
Στις 25 και 26 Απριλίου θα επισκεφθεί το ∆ήµο
Πόρου στο Κτίριο Συγγρού και στις 27 & 28
Απριλίου το ∆ήµο Επιδαύρου στο Κ.Υ. Λυγουριού.
Με αφορµή την έναρξη της νέας φάσης του
προγράµµατος ο Προέδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης σε µήνυµά του επι σηµαί νει τα
εξής:«Αποτελεί ηθική και θεσµική υποχρέωση
και απόλυτη προτεραιότητα η προώθηση δράσεων αλληλεγγύης και στήριξης των χιλιάδων
συµπολιτών µας και µάλιστα ειδικά εκείνων που
δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Για
το λόγο αυτό ως Τοπική Αυτοδιοίκηση πήραµε
την πρωτοβουλία και συνεχίζουµε το συγκεκριµένο πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής, έγκαιρ-

ης διάγνωσης του καρκίνου του µαστού αλλά και
συµβουλευτικής υποστήριξης των κατοίκων που
λόγω οικονοµικών αδυναµιών ή γεωγραφικής
απόστασης, αδυνατούν να έχουν ευχέρεια πρόσβασης σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή µονάδες
πρόληψης.
Προσπάθειά µας είναι να επιτύχουµε να εξεταστούν όσο το δυνατό περισσότερες Ελληνίδες
και έτσι να µειώσουµε τις αρνητικές συνέπειες
αυτής της ασθένειας».
Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος η
κινητή µονάδα µαστογράφου θα επισκεφθεί τις
εξής περ
ιοχές: Πύλος, Καλαµάτα, Μεσσήνη, Αχαΐα,
Άργος, Επίδαυρος, Μέγαρα, Σκόπελος, Βόλος,
Καρδίτσα, Πύλη Τρικάλων, Καλαµπάκα, Ιωάννινα, Γρεβενά, Νεστόριο, Καστοριά, Εορδαία,
(µε την προϋπόθεση ότι οι
ογκοµετρικοί π ίν ακες αν τιστοιχ ούν στις π ραγµατικές
δεξαµεν ές που είν αι συν δεδεµέν ες στο σύστηµα εισροών –
εκροών ).
ΒΕΝΖΙΝΗ - ΚΑΥ ΣΙΜΑ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ
B. Ως προς το ελεγχόµενο
βυτίο µεταφοράς υγραερίου
κίνησης που εισήλθε για
παράδοση λίγο µετά την έναρξη του ελέγχου:

Σ υ ν εχ ίζ ετ αι απ ό τ η σ ελ. 3
Έν α ακροφύσιο το οποίο ήταν συν δεδεµέν ο µε δύο
δεξαµεν ές ήταν εκτός λειτουργίας.
Συν τάχ θηκε πρωτόκολλο ποσοτικής καταµέτρησης

Λίγα λεπτά µετά την έν αρξη
του ελέγχ ου, εισήλθε στον
χ ώρο του πρατηρίου βυτιοφόρο
όχ ηµα εφοδιασµέν ο µε υγραέριο, το οποίο αν ήκε σε τρίτο
πρόσωπο, εν ώ η προµηθεύτρια εταιρία ήταν έµµεσα συν δεδεµέν η µε το πρατήριο.
Λαµβάν ον τας υπόψη ότι υπήρχ αν σοβαρές εν δείξεις
τέλεσης της αξιόποιν ης πράξης της λαθρεµπορίας,
αφού:
∆ε διέθετε συν οδευτικά στοιχ εία διακίν ησης παρά

Κοζάνη, Σέρβια-Βελβεντό, Τύρναβος, Λάρισα,
∆ίον Ολύµπου, Πύδνα Κολινδρού,
Βέροια,
Έδεσσα, Σκύδρα, Θερµαϊκός, Βόλβη, Λαγκαδά, ∆έλτα Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Κάτω Νευροκόπι, Καβάλα, Τόπειρος, Ξάνθη, Κοµοτηνή,
Φέρες, Σουφλί, Ορεστιάδα, Πόρος, Μέθανα,
Αµοργός, Λέρος, Τήνος, ∆ίστοµο-Αράχοβα,
∆ελφοί, Λειβαδιά, Μενίδι, Ασπρόπυργο, Φυλή.
Προϋποθέσεις για τον µαστογραφικό έλεγχο
Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
Να µην έχει γίνει µαστογραφία τους τελευταίους 12 µήνες.
Να µην έχουν ιστορικό καρκίνου µαστού,
βιοψίας ή αισθητικής επέµβασης στο µαστό.
Να µην είναι σε έµµηνο ρύση (περίοδο 3
ηµέρες πριν - 5 ηµέρες µετά).

µόν ο αυτό που αφορά τη διακίν ηση εν τός των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ,
∆εν υπήρχ ε στοιχ είο ζυγολογίου ή άλλα όργαν α
µέτρησης προκειµέν ου ν α επαληθευτεί η µεταφερόµεν η ποσότητα,
∆εν υπήρχ αν δελτία παράδοσης και το τελευταίο
εκδοθέν ∆ελτίο Αποστολής ήταν από 13/3/2018,
Στο όχ ηµα επέβαιν ε ως συν οδηγός άτοµο που αν ήκε
στο προσωπικό του ελεγχ όµεν ου πρατηρίου,
Εν τοπίσθηκαν τριάν τα επτά (37) βιβλία επίσηµων
και αν επίσηµων στοιχ είων , που αν ευρέθηκαν κατά
τον διεν εργηθέν τα έλεγχ ο εν τός του οχ ήµατος, τα
οποία και κατασχ έθηκαν .
Η Υ πηρεσία αιτήθηκε τη συν δροµή της Οικον οµικής
Αστυν οµίας προκειµέν ου ν α δεσµευτεί το όχ ηµα και ν α
ακολουθηθούν οι λοιπές κατά Νόµο εν έργειες.
Τα κατασχ εθέν τα στοιχ εία παραδόθηκαν µε έκθεση
Παράδοσης – Παραλαβής στην Οικον οµική Αστυν οµία
στην κεν τρική Υ πηρεσία της οποίας δόθηκε Έν ορκη
Κατάθεση Μάρτυρα.
Εν ηµερώθηκε το αρµόδιο ∆΄ Τελων είο Πειραιά για τις
δικές του εν έργειες, εν ώ θα εν ηµερωθούν αρµοδίως το
Υ πουργείο Αν άπτυξης και η Περιφέρεια Αττικής.
Η Υ .Ε.∆.∆.Ε. Αττικής θα συν εχ ίσει τον έλεγχ ο –
έρευν α ως προς το Φορολογικό κοµµάτι µε βάση τα
δεδοµέν α του συστήµατος εισροών – εκροών .
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Έγινε η τελετή Θεµελίωσης της νέας
Πεζογέφυρας στο Χαϊδάρι
Με την υλοποίηση της πεζογέφυρας, γίνεται ένα σηµαντικό βήµα
για την ασφαλέστερη διάβαση και περιήγηση στην πόλη.
υµατίες τα προηγούµεν α χ ρόν ια ήταν
εκατον τάδες.
Τόσοι πολλοί, που η Λεωφόρος Αθην ών στο ύψος του Χαϊδαρίου, έχ ει αν αδειχ θεί στον πιο επικίν δυν ο δρόµο στο
Λεκαν οπέδιο.
Με την υλοποίηση της πεζογέφυρας,
γίν εται έν α σηµαν τικό βήµα για την ασφ-

Τ

ην Πέµπτη 19 Απρίλη, στις 9
π .µ., π ραγµατοπ οιήθηκε τελετή
θεµελίωσης της µίας εκ των δύο
πεζογεφυρών στη θέση «Προβατά».
Σε µια σεµν ή τελετή, έδωσαν το
παρόν ο ∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου Μιχ άλης
Σελέκος και πολυµελής αν τιπροσωπία
της ∆ηµοτικής Αρχ ής, υπηρεσιακά στε

λέχ η του ∆ήµου και κάτοικοι της περιοχ ής. Σύµφων α µε την αν ακοιν ωση του
δηµου: Πρόκειται για έν α πολύ σηµαν τικό έργο υποδοµής που θα συµβάλει
στην ασφαλή διάβαση της Λεωφόρου
Αθην ών από τους κατοίκους του ∆αφν ιού και του ∆άσους.
Τα δυστυχ ήµατα, οι ν εκροί και οι τρα-

Στάση εργασίας σήµερα
στο ∆ροµοκαΐτειο

Σ

αλέστερη διάβαση και περιήγηση στην
πόλη.
Ως ∆ηµοτική Αρχ ή, µαζί µε το λαό της
πόλης µας, θα συν εχ ίσουµε ν α διεκδικούµε έργα και χ ρηµατοδότηση παρεµβάσεων µε γν ώµον α της βελτίωση των
συν θηκών ζωής αλλά και την αν αν έωση
των υποδοµών της πόλης.

ήµερα 23 Απριλίου 2018 το
Σωµατεί ο Εργαζοµένων στο
∆ροµοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο πραγµατοποιεί στάση Εργασίας
(8:00 – 12:00).
Στι ς 8:00 π.µ, οι εργαζόµενοι θα
συγκεντρωθούν στην πύλη του Νοσοκοµείου µε αποκλεισµό της εφηµερίας και
αίτηµα τη «δηµόσια δωρεάν υγεία και
ανοιχτά – σύγχρονα ψυχιατρεία».
Οι εργαζόµενοι υποστηρί ζουν ότι
υπάρχει σχέδιο του Υπουργείου Υγείας,
για συρρίκνωση – κλείσιµο του ΨΝΑ
«∆ροµοκαϊτείου», που περιλαµβάνει την
παραχώρηση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Ξενώνες – Οικοτροφεία –
Κέντρα ψυχικής Υγεάς) αρχικά στις ΥΠΕ
και στη συνέχεια σε ΜΚΟ και ΑΕΜΥ,
αλλά και την κατάργηση της συντριπτικής πλει οψηφί ας των κλι νών που
διατίθενται για την εφηµερία, οδηγώντας
τους χρήστες υπηρεσιών στα χέρια ιδιωτικού τοµέα και τους εργαζόµενους σε
αβέβαιο εργασιακό µέλλον.

Νέες προσλήψεις στην εφορεία
αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής, (για τις ανάγκες αυτής στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Ελευσίνας, που εδρεύει στο Νοµό Αττικής) και
συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και
διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
9 ∆Ε Φύλαξης -Πληροφόρησης Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν
να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.
Επισηµαίνουµε: ότι εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο παραπάνω παράρτηµα (ΣΟΧ), οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώσουν µία
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώσουν
ότι: δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού (πρώην Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
πρώην Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ή Υπουργείο Πολιτισµού) και το Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. από 1907-2004 (έναρξη ισχύος του Π.∆. 164/2004) και εφεξής µε οποιαδήποτε
σύµβαση εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η
οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Σε αντίθετη
περίπτωση εάν έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (πρώην Υπουργείο Πολιτισµού,
Παιδείας καιΘρησκευµάτων ή πρώην Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του
ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ή Υπουργείο Πολιτισµού)
και το Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε που εργάσθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την ειδικότητα.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι, απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων, να αναφέρουν τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησης σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (πρώην
Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ή πρώην Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ή
Υπουργείο Πολιτισµού) και το Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. από 23-02-2012 (έναρξη ισχύος
του Ν. 4049/2012).
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε
άλλο εξουσιοδοτηµένο 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:
Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πανός 16, Τ.Κ. 10555, Αθήνα,
υπόψη κ. κ. Ελισάβετ Αλβανού, Σταµατίας Μιχαηλίδου και Ευγενίας Σκαρµούτσου (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 3213571).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
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 στο
κατάστηµα της Υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής (Αρχαιολογικός
Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των
∆ήµων Αθηναίων και Ελευσίνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο,
εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Προσοχή: Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις
κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία
καταστήµατα που αυτή θα δηµοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδροµή: Πολίτες Έντυπα – ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες – Έντυπα – ∆ιαδικασίες – ∆ιαγωνισµών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ•.
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6-θριάσιο

Σύλλογος ΠΕ Ανω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλή:

Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση 25/4
ώρα 13.30 στα προπύλαια
‘’Συν εχ ίζουµε αποφασιστικά τον αγών α!

Ν

έα πανεκπαι δευτι κή κι νητοποί ηση στι ς 25/4, 1.30µµ στα Προπύλαι α ενάντι α στην ελαστι κή
εργασί α, γι α σταθερή και µόνι µη δουλει ά γι α όλουςγι α να αποσυρθεί το ν/σχέδι ο γι α τι ς νέες δοµές
στην εκπαί δευση
ενάντι α στην αυτοαξι ολόγηση – αξι ολόγηση, γι α την ανατροπή του εκπαι δευτι κού Μνηµονί ου και της νέας
έκθεσης του ΟΟΣΑ.
∆ι ευκολυντι κή στάση εργασί ας έως 3 ώρες γι α τη συµµετοχή των συναδέλφων
Από τα τέλη Φλεβάρη η εκπαί δευση, µε καθορι στι κή τη συµµετοχή τωνελαστι κά εργαζόµενωνεκπαι δευτι κών– τωνχι λι άδωναναπληρωτώνπου ζουνγι α χρόνι α στηνανασφάλει α και τηνπερι πλάνηση, έδωσανκαι
θα συνεχί σουν να δί νουν µι α µεγάλη µάχη που τάραξε τα νερά της ανηµπόρι ας, της απογοήτευσης, της αναµονής. Συναντήθηκε µε το φοι τητι κό κί νηµα και µε πανεκπαι δευτι κό συντονι σµό άνοι ξε ξανά το δρόµο του αποφασι στι κού αγώνα και της σύγκρουσης µε την εκπαι δευτι κή πολι τι κή κυβέρνησης, ΕΕ και ΟΟΣΑ. Αποδει κνύεται ότι οι εκπαι δευτι κοί δεν έχουν να περι µένουν τί ποτα θετι κό και πως η αναµονή δι ευκολύνει µόνο την
κυβέρνηση και το Υπ. Παι δεί ας να ολοκληρώσουντο σχέδι ο κατεδάφι σης της δηµόσι ας εκπαί δευσης και των
εργασι ακών δι και ωµάτων.
∆εν ξαναγυρί ζουµε πί σω στην αδράνει α – δεν τους χαρί ζουµε τι ς ζωές µας!
Χρει άζεται τώρα να συνεχί σουµε και να κλι µακώσουµε αυτό τον αγώνα. Να απαντήσουµε στην κλι µάκωση της επί θεσης της κυβέρνησης και του Υπ. Παι δεί ας. Μας αφορά όλους και πρέπει να δώσουµε τη µάχη
ενάντι α:
Στη νέα ορι στι κή έκθεση του ΟΟΣΑ γι α την ελληνι κή εκπαί δευση η οποί α προβλέπει νέα αντι εκπαι δευτι κά µέτρα γι α την ολοκλήρωση του σχολεί ου της αγοράς.
Στο ν/σχέδι ο γι α την αλλαγή στι ς δοµές της εκπαί δευσης που φέρνει την αυτοαξι ολόγηση και αξι ολόγηση
µαζί µε νέες περι κοπές και την κατεδάφι ση της ει δι κής αγωγής.
Στην προσπάθει α δι άσπασης των αναπληρωτών µε την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης και τα κρι τήρι α
του ΟΟΣΑ.
Στην επέκταση της ελαστι κής εργασί ας σε όλους τους χώρους εργασί ας, την περι κοπή των εργασι ακών
δι και ωµάτωνκαι της µόνι µης και σταθερής δουλει άς γι α όλους – να συναντηθούµε στοναγώνα µε τους συµβασι ούχους στην Υγεί α, του Υπ. Πολι τι σµού και άλλους που κι νητοποι ούνται εκεί νη τη µέρα, αλλά µε τους
εργαζόµενους στη ∆ΕΗ που κι νητοποι ούνται την ί δι α µέρα ενάντι α στο ξεπούληµα των µονάδων του λι γνί τη
και την ι δι ωτι κοποί ηση της ενέργει ας.
Στα σχέδι α τους να απαντήσουµε µε συλλογι κό, ανυποχώρητο αγώνα
ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Εί ναι γελασµένοι όσοι πι στεύουν ότι οι αγωνι ζόµενοι εκπαι δευτι κοί θα αποδεχτούν την πρόταση
των 5ετών συµβάσεων, και θα υποχωρήσουν από το αί τηµά τους γι α µόνι µους δι ορι σµούς, στην
κατεύθυνση που προτεί νει ο ΟΟΣΑ και «σερβί ρει » το Υπ. Παι δεί ας «δι αφωνώντας». Η πρόταση
αυτή δεί χνει ότι υπολογί ζουν και πι έζονται από τον αγώνα που αναπτύχθηκε το προηγούµενο δι άστηµα. Προσπαθούν να κάµψουν τι ς αντι στάσει ς και να εµφανι στούν ότι υποχωρούν σε ενδι άµεσες
«λύσει ς». Η πραγµατι κότητα που µας ετοι µάζουν όµως ανοί γει νέους κι νδύνους και µας καλεί να
απαντήσουµε. Με την πρόταση αυτή λοι πόν, ενώ από τη µι α φαί νεται να δηµι ουργούνται όροι µι ας
σχετι κής σταθερότητας από τη σηµερι νή κατάσταση που βι ώνουν οι αναπληρωτές, στην πραγµατι κότητα επι δι ώκουν να µας βάλουν να αποδεχτούµε ένα νέο καθεστώς κατάργησης των µόνι µων δι ορι σµών και άρσης της µονι µότητας γι α όλους τους συναδέλφους από δω και πέρα.
∆εν «τσι µπάµε» σε κάλπι κες υποσχέσει ς και δι αβεβαι ώσει ς γι α νέο τρόπο δι ορι σµού µε το
προσοντολόγι ο. Εί δαµε στην πράξη τι έγι νε µε την αναµονή και την αποδοχή των καθησυχαστι κών
υποσχέσεων και το σταµάτηµα του αγώνα στους ΟΤΑ. Στι ς µόνι µες προσλήψει ς στους ΟΤΑ που ανακοι νώθηκαν µόλι ς το 5-7% των συµβασι ούχων µπήκε στους προσωρι νούς πί νακες των δι ορι στέων
και επι βλήθηκαν χι λι άδες απολύσει ς όλων των υπολοί πων!!!

Απαιτούµε τώρα: Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών – Μόνιµο διορισµό
όλων µε βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Μαζικούς µόνιµους διορισµούς
για την κάλυψη όλων των πραγµατικών αναγκών της δηµόσιας εκπαίδευσης.’’

Οµιλία σε µαθητές για την Ασφαλή Χρήση
του ∆ιαδικτύου από τον Εκπαιδευτικό
Υγειονοµικό Σταθµό ΕΕΣ Άνω Λιοσίων

Ο

Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός Σταθµός ΕΕΣ Άνω Λιοσίων υλοποιώντας
τις προγραµµατισµένες δράσεις στην κοινότητα και µε ιδιαίτερη µέριµνα στον ευαίσθητο χώρο της σχολικής κοινότητας και της ηλικιακής
οµάδας των εφήβων , πραγµατοποίησε οµιλία διαφώτισης µε τη µορφή βιωµατικού εργαστηρίου και θέµα “την Ασφαλή Χρήση του ∆ιαδικτύου” σε µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Στόχος της οµιλίας ήταν η πληροφόρηση και ενδυνάµωση των µαθητών για
τη σηµασία της σωστής εκπαίδευσης στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του
διαδικτύου .
Παράλληλα ,η ανοιχτή και αποτελεσµατική επικοινωνία παιδιού-γονέα και οι
οικογενειακοί κανόνες όπως “το πρότυπο οικογενειακής συµφωνίας” αποτελούν τη βάση και το πλαίσιο που θα βοηθήσει να τεθούν σαφείς προσδοκίες
που προάγουν τη λειτουργική και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα προλαµβάνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ανάπτυξη των εφήβων, όπως οι “προβληµατικές” διαδικτυακές συµπεριφορές
“εξάρτησης” ή του ηλεκτρονικού εκφοβισµού και της διαδικτυακής αποπλάνησης.

Η ενηµερωτική οµιλία πραγµατοποιήθηκε στην Ε' τάξη του 10ου ∆ηµοτικού
σχολείου Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής την Τετάρτη 18/04/18 απο την
προϊσταµένη του Εκπαιδευτικού Υγειονοµικού Σταθµού ΕΕΣ Άνω Λιοσίων ,
Νοσηλεύτρια -Επισκέπτρια ΕΕΣ κ. Αριστέα Πλακίδα και την Νοσηλεύτρια ΕΕΣ
κ. Άννα ∆ουλάµη.
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«/Και για σένα µαραζώνω»

Μουσικοθεατρική Παράσταση στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής

Το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Αττικής (∆ΑΦΝΙ) ανοίγει για
πρώτη φορά τις πύλες του
και υποδέχεται την θεατρική µας παράσταση "Και για
σένα µαραζώνω..." µε την
θεατρική οµάδα ∆ήµου Χαϊδαρίου ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ!.
∆ηµοτική ποίηση και τραγούδια θα πληµµυρίσουν
τον µεγάλο χώρο της αίθουσας ΧΑΡΑ.
Ελάτε
να
µοιραστούµε
αυτήν την ιστορική εµπειρία
που µέχρι τώρα µόνο το
ΕΘΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ
έχει
δοκιµάσει...
∆ευτέρα 23 Απριλίου,
στις 7 µ.µ.
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

θριάσιο-7

8-θριάσιο

Πρόγραµµα κατάρτισης µαθητών και εκπαιδευτικών
του 2ου ΕΠΑ.Λ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στη Βαρκελώνη

∆ευτέρα 23 Απριλίου 2018

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+

Τ

ο 2ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ελευσίνας, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
Erasmus+, που χρηµατοδοτείται και ελέγχεται
από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), υλοποίησε
πρόγραµµα κινητικότητας 15 µαθητών (Μηχανολογικού
και Ηλεκτρολογικού Τοµέα) και 10 εκπαιδευτικών
(αντίστοιχων ειδικοτήτων) στην Βαρκελώνη της
Ισπανίας.
Τα συνεχώς αυξανόµενα ποσοστά πωλήσεων υβριδικών και ηλεκτρικών οχηµάτων ,η διαρκής εξέλιξη
αυτών απ’όλες τις αυτοκινητοβιοµηχανίες και η επέκταση
του δικτύου φόρτισης στην Ευρώπη µε ταχύτατους ρυθµούς ,προοιωνίζουν την
δηµιουργία µιας δυναµικής αγοράς εργασίας, µε
ραγδαία ανάπτυξη και
δηµιουργία
χιλιάδων
νέων θέσεων εργασίας,
που θα απαιτούν εξειδικευµένους
επαγγελµατίες
για
την
συντήρηση/έλεγχο/
επισκευή των υβριδικών/ηλεκτρικών
οχηµάτων και για την
κατασκευή/συντήρηση
των υποδοµών κ’ εγκαταστάσεων φόρτισής
τους.
Το πρόγραµµα κατάρτισης των µαθητών(7-22
Mαρτίου 2018)και των καθηγητών (14-22 Μαρτίου 2018)
περιλάµβανε εκτός της θεωρητικής κατάρτισης, τεχνικές
επισκέψεις: στην αυτοκινητοβιοµηχανία της SEAT(παρακολούθηση
γραµµής
παραγωγής
υβριδικού

οχήµατος),στο Πολυτεχνείο(παρακολούθηση κατασκευής πρωτοτύπου ηλεκτρικού οχήµατος και µηχανής της
φόρµουλας 1),στις εγκαταστάσεις των ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων της φόρµουλας 1,σε εταιρεία αποκοµιδής ο
στόλος της οποίας απαρτίζεται κατά το 25% από ηλεκτρικά οχήµατα, καθώς και πολιτιστικές επισκέψεις στα
σηµαντικότερα αξιοθέατα και µουσεία της περιοχής.
Οι στόχοι του προγράµµατος για ανάπτυξη γνώσεων
και δεξιοτήτων των µαθητών και εκπαιδευτικών στην εν
λόγω τεχνολογία και συνεπώς ισχυροποίηση του βιογραφικού τους, αλλά και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
και επαγγελµατικής συµπεριφοράς σε σύγχρονους ευρω-

Επιπροσθέτως οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, στο
πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος ,θα επικαιροποιήσουν το πρόγραµµα σπουδών των αντίστοιχων ειδικοτήτων (Τεχνικών Οχηµάτων και Ηλεκτρολόγων), µε σχετικό
περιεχόµενο στις συγκεκριµένες τεχνολογίες, δηµιουργώντας 8 νέες εργαστηριακές ασκήσεις που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα εξ’αποστάσεως
εκπαίδευσης (Moodle) του σχολείου, γεγονός που θα
αποτελέσει προστιθέµενη αξία για το 2ο ΕΠΑ.Λ.

παϊκούς εργασιακούς χώρους, επιτεύχθηκαν σε µεγάλο
βαθµό. Ταυτόχρονα οι συµµετέχοντες, άδραξαν την
ευκαιρία για βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων
και ήρθαν σε επαφή µε µια νέα κουλτούρα και πολιτισµό,
αναπτύσσοντας έτσι το αίσθηµα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε
στους εκπαιδευτικούς:
1.Ροδάκη Χαρίλαο -∆/ντη του 2ου ΕΠΑ.Λ Ελευσίνας(2105561693) e-mail:mail@2epal-elefs.att.sch.gr
2.Παππά Μαρία-Συντονίστρια του προγράµµατος(2105548714) e-mail: papmarspy@yahoo.gr

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ- ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Π

ιστή στο ραν τεβού της, η ΟΝΝΕ∆ ∆Υ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ επισκέφθηκε την
Τετάρτη 18 Απριλίου το ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ – ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν ν α παραδοθούν στην Φιλική Φωλιά, τρόφιµα και
είδη πρώτης αν άγκης που συλλέχ θηκαν στις κατά τόπους οργαν ώσεις µας.
Το έργο που επιτελεί η Φιλική Φωλιά και ο κύριος Πυρουν άκης Χαράλαµπος, είν αι
πραγµατικά αξιοσηµείωτο. Σε µια εποχ ή οικον οµικά και κοιν ων ικά αποδυν αµωµέν η,
προσπάθειες σαν εκείν η του κυρίου Πυρουν άκη µόν ο συµµέτοχ ους µπορούν ν α µας
βρουν .
Ευχ όµαστε καλή δύν αµη στο αδιάκοπο έργο του και δεσµευόµαστε ότι θα
συν εχ ίσουµε ν α είµαστε δίπλα του µε κάθε τρόπο.
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θριάσιο-9

Παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για 6 µήνες,
άµεση αποκατάσταση των δασικών δρόµων και αποψίλωση
όλης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών

Σ

Ζήτησε αντιπροσωπεία του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας από την Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής κατά τη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π

ύσκεψη του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π) για την αντιπυρική
περίοδο 2018 πραγµατοποιήθηκε την
Πέµπτη 19 Απριλίου στην Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής , όπου τέθηκαν
µεταξύ άλλων, τα ζητήµατα της λήψης
µέτρων πρόληψης για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2018, καθώς και
η ανάγκη στενής συνεργασίας µε
όλους τους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής αλλά και µε τις εθελοντικές
οργανώσεις.
Σηµειώνουµε εδώ ότι σε επικοινωνία
που είχαµε µε την αντιδήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας,
Αγγελική Παπακωνσταντίνου,η αντιπροσωπεία του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας στην οποία συµµετείχε και
η αντιδήµαρχος, κατέθεσε στη σύσκεψη ψήφισµα το
οποίο είχε αποφασισθεί σε πρόσφατη συνεδρίαση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ΠΠ Μάνδρας ,
ζητώντας από τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής τα

παρακάτω: Πρώτον την παράταση της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης στον δήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας για έξι
µήνες, δεύτερον την άµεση αποκατάσταση των
δασικών δρόµων, ώστε να καταστεί δυνατή η κίνηση
των µηχανηµάτων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς
και τρίτον την αποψίλωση όλης της Π.Ε.Ο.Α. Θηβών .
Με τα ανωτέρω συµφώνησαν και οι παριστάµενοι εκπρ-

όσωποι των ∆ασαρχείων και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας. Περαιτέρω στη Σύσκεψη- όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Π.Ε. αποφασίσθηκε
η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, µε ιδία µέσα,
τουλάχιστον των βασικών αγροτικών δρόµων, ο
καθαρισµός των πρανών, η απόσυρση της αυθαίρετης ρήψης απορριµµάτων, η προτροπή για περιφρούρηση των δασών από τους εξωραϊστικούς
συλλόγους και τις εθελοντικές οργανώσεις όταν
προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κοκ. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν πολλοί
υπηρεσιακοί παράγοντες από ∆ασαρχείο Μεγάρων, ∆ασαρχείο Αιγάλεω, τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ∆υτικής Αττικής, µέλη εθελοντικών οµάδων από το Θριάσιο Πεδίο, εκπρόσωποι της
Τροχαίας και της Ολυµπίας Οδού, της ΠΕ∆Α, της Σχολής Πυροβολικού, ο δρ. Α.Χρηστίδης , Τµήµα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου
Ελευσίνας,Α.Αντύπας ΠΠ∆Α, Π.Γρηγορίου ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ,
κ.α. Επίσης από τον ∆ήµο Ασπροπύργου παρέστησαν
οι Α.Κωνσταντινίδης και Ε.Λιάκος ΠΠ ∆ήµου Ασπροπύργου.

ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Συζήτηση για το «σπίτι» του στίβου µεταξύ ΣΕΓΑΣ-Πολιτείας
Παναγόπουλου, που πέτυχε µέσα από την χορηγία µε
την Εθνική Πανγαία τον εξοπλισµό του Πανθεσσαλικού
σταδίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον γενικό γραµµατέα,
που είναι άνθρωπος που προέρχεται από το στίβο, τόσο
για τη σηµερινή του παρουσία όσο και για τα θέµατα
που έχουµε µπροστά µας ως προκλήσεις και θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε. «, είπε ο γενικός γραµµατέας
του ΣΕΓΑΣ, Βασίλης Σεβαστής.

Η

προοπτική της δηµιουργίας ενός αθλητικού κέντρου στο Ολυµπιακό Χωριό, που θα αποτελέσει
τα επόµενα χρόνια το ¨σπίτι¨του στίβου
συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε προσφατα ο
γενικός γραµµατέας του ΣΕΓΑΣ Βασίλης Σεβαστής µε
τον γενικό γραµµατέα Αθλητισµού Ιούλιο Συναδινό στα
γραφεία της οµοσπονδίας.

Αυτοψία από τους ανθρώπους του ΣΕΓΑΣ
Ηδη στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Ολυµπιακό
Χωριό έχει γίνει αυτοψία από τους ανθρώπους του
ΣΕΓΑΣ και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προκειµένου
το στάδιο να παραχωρηθεί στη ΓΓΑ. Πρόκειται για µία
εξέλιξη, η οποία θα λύσει οριστικά το πρόβληµα που
έχει ο στίβος στην Αττική, δεδοµένο του ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κανένα στάδιο ικανό να φιλοξενήσει
αγώνες. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν
τεχνικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την εγκατάσταση στο Ολυµπιακό Χωριό, αλλά και θέµατα που
αφορούν τον αθλητισµό σε όλα τα επίπεδα.
«Η επίσκεψη του γγΑ ήταν για εµάς µια πολύ σηµαντική

παρουσία σήµερα στα γραφεία µας. Συζητήσαµε για
γενικότερα θέµατα στον αθλητισµό, όπως η προοπτική
κατάθεσης νοµοσχεδίου που θα αντιµετωπίζει τα
τρέχοντα προβλήµατα στον αθλητισµό. Παράλληλα
είχαµε µια γόνιµη συζήτηση για τα προβλήµατα των
υποδοµών, που απασχολούν το άθληµα µας σε όλη την
Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Αττική, όπου δεν υπάρχει
ένα στάδιο ώστε να γίνουν αγώνες, αφού και το ΟΑΚΑ
πλέον δεν είναι σε κατάλληλο για να φιλοξενηθούν διοργανωσεις. Υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές, η βοήθεια του γενικού στην αναζήτηση χώρου ήταν κρίσιµη και
καθοριστική και επίσης πιστεύω πως η βούληση της
πολιτείας είναι δεδοµένη, ώστε να δηµιουργήσουµε µία
λύση και να αποκτήσει ο στίβος ένα στάδιο, ένα «σπίτι»
του στίβου. Τα προβλήµατα και οι ελλείψεις σε στάδια
όλης της χώρας είναι πολλά, όµως, η ΓΓΑ κάνει µια προσπάθεια να ενισχύσει τους προϋπολογισµός των
σταδίων, ώστε ορισµένα από αυτά να βρουν λύση.
∆υστυχώς ο στίβος είναι ένα άθληµα που για να καλλιεργηθεί χρειάζεται µεγάλη γκάµα κοστοβόρων οργάνων
και εξοπλισµών, εκεί κάνουµε κι εµείς ότι µπορούµε µε
πρόσφατη πρωτοβουλία αυτή του προέδρου Κώστα

Συναδινός: Θα κατατεθεί το σχέδιο
Από την πλευρά του ο Ιούλιος Συναδινός τόνισε: «Είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε µε τον Βασίλη Σεβαστή
ζητήµατα σε σχέση µε τις υποδοµές σε στάδια όλης της
χώρας, την εξέλιξη των έργων και το σχέδιο που
υπάρχει σε σχέση µε το «σπίτι» του στίβου στο
Ολυµπιακό Χωριό. Τις επόµενες ηµέρες θα κατατεθεί
από το Υπουργείο Εργασίας στη Γενική Γραµµατεία, το
σχέδιο παραχώρησης του χώρου. Το στάδιο ανήκει στον
ΟΑΕ∆ από την εποχή του 2004 και µέσω του Υπουργείου Εργασίας θα µας παραχωρηθεί. Με τον κ. Σεβαστή συζητήσαµε σχετικά µε το τι πρέπει να περιέχει το
νέο στάδιο και την προοπτική δηµιουργίας βοηθητικού
σταδίου, κάτι βέβαια που θα εξαρτηθεί και από το οικονοµικό κόστος, αλλά και από την συνεργασία µε την
πολεοδοµία και τη δυνατότητα κατασκευής νέων
χώρων. Στόχος το στάδιο να αποτελέσει το «σπίτι» του
στίβου και να αποκτήσει τη δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών αγώνων. Παράλληλα είχα την ευκαιρία να ενηµερώσω τους ανθρώπους της οµοσπονδίας για άλλα έργα
που είναι σε εξέλιξη. Το βοηθητικό του Καυτανζογλείοιυ
έχει ήδη παραδοθεί, ενώ είναι έτοιµη η µελέτη για κεντρικό στάδιο. Στις 7 Μαΐου θα ξεκινήσει η ανακατασκευή
του σταδίου στους Ζωσιµάδες στα Γιάννενα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ανακατασκευή στο
στάδιο του Αλκαζάρ και εκεί θα µπει ο εργολάβος τέλη
Μαΐου». Ο γγΑ είχε την ευκαιρία να συζητήσει και µε την
πρωταθλήτρια του επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου,
που βρισκόταν στα γραφεία της οµοσπονδίας και
παράλληλα να της ευχηθεί καλή επιτυχία στις υποχρεώσεις της στη θερινή σεζόν.

10-θριάσιο
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο.
Τηλ. 6973823418
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Η Αλήθεια είναι Πικρή, για τα ∆ιόδια και τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική

θριάσιο-11

Του Σπύρου Ντ. Βρεττού- Ph.D Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π

Λ

ίγο ακόµα και θα τον πίστευα, τόσο αληθοφαν ής παρουσιάστηκε ο υπ ουργός
Μεταφορών κ. Σπ ίρτζης στην
οµιλία του κατά τη διάρκεια κοµµατικής εκδήλωσης του ΣΥ ΡΙΖΑ στο
∆ιόν υσο, αλλά για κακή του τύχ η
στη σηµεριν ή εποχ ή που βρίθει
τεκµηρίων και στοιχ είων τα όµορφα αφηγήµατα, όµορφα καίγον ται.

Με µια δεύτερη µατιά λοιπόν σε
ότι αφορά τα διόδια και το µελλον τικό ηλεκτρον ικό - αν αλογικό
σύστηµα χ ρέωσης, προκύπτει ότι
ο Ελλην ικός λαός θα δώσει 400 εκ.
ευρώ από το υστέρηµα του, για ν α
του παίρν ουν µετέπειτα οι παραχ ωρησιούχ οι τα ίδια χ ρήµατα, µε
άλλον τρόπο. Αυτό θα συµβεί γιατί
η εφαρµογή των ηλεκτρον ικών
διοδίων πρέπει ν α γίν ει µε όρους
"µη δυσµεν ούς µεταβολής" στη
χ ρηµατοοικον οµική ισορροπία των
έργων , µε άλλα λόγια αν εξάρτητα
απ ό το σύστηµα χ ρέωσης (το
όποιο θα αλλάξει η κυβέρν ηση µε
δικά της έξοδα και δικά µας χ ρήµατα) οι εταιρίες θα πάρουν αυτά που
έχ ουν προϋπολογίσει ν α πάρουν
µέχ ρι τη λήξη της παραχ ώρησης.
Εκ των πραγµάτων λοιπόν ,
η
τιµολόγηση των διοδίων µε το χ ιλιόµετρο, συµπεριλαµβαν οµέν ων και
των "πακέτων προσφορών " (δωρεάν διελεύσεις, µειωµέν ες τιµές) θα
υπ όκειται σε αλλαγές κατά το
δοκούν , ώστε ν α ταιριάζει στον
Προκρούστη των οικον οµετρικών
µον τέλων .

Επ ιπ λέον , η όπ οια ψηφιακή
αν αβάθµιση από το έργο αφορά
περισσότερο τους επαγγελµατίες
οδηγούς (που θα εγκαταστήσουν
εποχ ούµεν ες συσκευές (On Board
Units - OBUs ) και λιγότερο τους
απλούς πολίτες των οποίων η διέλευση θα παρακολουθείται µε κάµερες και ικριώµατα ελέγχ ου.

Επειδή δε τα 400 εκ. ευρώ είν αι
πολύ µεγάλο ποσό για ν α διατίθεται
"χ αλαρά" στη σηµεριν ή εποχ ή, το
υπουργείο οφείλει ν α δηµοσιεύσει
τις µελέτες σκοπ ιµότητας π ου
οδήγησαν στην επιλογή του έργου
και τις εν αλλακτικές λύσεις αξιοποίησης που εξέτασε και απέρριψε. ∆υστυχ ώς, είν αι πολύ αµφίβολο αν το κοιν ων ικό όφελος που
π ροκύπ τει απ ό το έργο είν αι
αν τίστοιχ ο του δυσθεώρητου
κόστους π ου φορτών εται ο
Έλλην ας πολίτης.

Το ηλεκτρον ικό - αν αλογικό
σύστηµα χ ρησιµοποιείται συν επώς
ως "στάχ τη στα µάτια", µαζί µε τη
δωρεάν αρχ ική διέλευση των
κατοίκων κον τά στα σηµεία εισόδου, λύση που βρίσκεται στο τραπέζι από την αρχ ή των διαπραγµατεύσεων και έχ ει εφαρµοστεί σε
αν τίστοιχ ες περιπτώσεις αν ά την
Ελλάδα όπου υπήρχ αν αν τιδράσεις.
Η πραγµατικότητα είν αι ότι χ ιλιάδες πολίτες της Αττικής θα έχ ουν
ν α υπολογίσουν ακόµα µια επιβάρυν ση στα οικογεν ειακά έξοδα,
εν ώ αν τίστοιχ α θα επιβαρυν θεί η
οικον οµική δραστηριότητα αµέτρητων επιχ ειρήσεων .

Πέρα από τη χ ρέωση, το δεύτερο πρόβληµα που αφορά τη συγκεκριµέν η αστική επ έκταση των
διοδίων είν αι ότι δεν εξυπηρετεί
καν έν αν συγκοιν ων ιακό στόχ ο
στις π εριοχ ές εφαρµογής, εν ώ
αν τίθετα επιβαρύν ει κυκλοφοριακά
το αν επαρκές παράπλευρο οδικό
δίκτυο µε όσους οδηγούς θα θελήσουν ν α ακολουθήσουν εν αλλακτικές διαδροµές για ν α µην χ ρεωθούν .
Το ζήτηµα αυτό έχ ει τεθεί από
την αρχ ή της υπόθεσης (2007)
χ ωρίς ν α έχ ει προκύψει µέχ ρι

σήµερα καµιά πειστική απάν τηση
από την πλευρά της Πολιτείας και
των παραχ ωρησιούχ ων προς τους
∆ήµους και την κοιν ων ία των
πολιτών , που εύλογα αν τιδρούν
και γι' αυτό.
Για ν α µην π ολυλογούµε, η
σωστή και δίκαιη λύση ήταν η
αφαίρεση των διοδίων από Βαρυµπόµπη - Άγιο Στέφαν ο και η
απ ορρόφηση του κόστους στη
διάρκεια της λειτουργίας της παραχ ώρησης.

Η πικρή αλήθεια όµως είν αι ότι
αυτή η κυβέρν ηση και αυτός ο
υπουργός, δεν κατάφεραν ούτε
καν ετούτη τη µικρή εξέλιξη ν α
πετύχ ουν , έστω στη µν ήµη του
"∆εν Πληρών ω" που τόσο τους
βοήθησε ν α αν αρριχ ηθούν στην
εξουσία.
Αν τίθετα, µε περισσό θράσος
ζητάν ε δυο - τρια χ ρόν ια πριν την
δηµιουργία του ν έου παν άκριβου
συστήµατος, στοιχ εία πολιτών για
"δωρεάν " διέλευση - εκδούλευση
και περιφέρον ται άδικα από ∆ήµο
σε ∆ήµο, τάζον τας ασύστολα επί
π αν τός επ ιστητού
για ν α
διασώσουν τις βουλευτικές τους
έδρες.
Θα καταλάβουν όµως σύν τοµα,
ότι δεν είν αι κάθε µέρα Κυριακή και
πως ακόµα και ο λαϊκισµός έχ ει έν α
τίµηµα που πρέπει ν α πληρώσουν
όσοι τον εφαρµόζουν .

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση–Αποδοχή προσφοράς ∆ΕΣΦΑ

Τ

α ∆ιοικητικά Συµβούλια της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. (ΕΛΠΕ) και του ΤΑΙΠΕ∆
Α.Ε. αποφάσισαν την αποδοχ ή
της προσφοράς ύψους €535 εκατ.
της κοιν οπραξίας των εταιρειών
Snam
S.p.A.,
Enagás
Internacional S.L.U. και Fluxy s
S.A. για την πώληση ποσοστού
66% του µετοχ ικού κεφαλαίου του
∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (35% συµµετοχ ή της
ΕΛΠΕ και 31% συµµετοχ ή του
ΤΑΙΠΕ∆). Η ΕΛΠΕ απ ό την
πώληση θα εισπράξει €283,7 εκατ.
Επ ιπ λέον ,
το
∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΛΠΕ συγκάλεσε
Έκτακτη Γεν ική Συν έλευση των
µετόχ ων της στις 14 Μαΐ ου 2018
για την έγκριση της αν ωτέρω συν αλλαγής, που απαιτείται κατά το ν όµο.
Σηµειών εται ότι, η ολοκλήρωση της συν αλλαγής υπόκειται σε διαδικασία έγκρισης από τις αρµόδιες εποπτικές
αρχ ές.
[Η τράπεζα Barclays Bank PLC είχε ρόλο χρηµατοοικονοµικού συµβούλου της Εταιρείας, ενώ η δικηγορική εταιρεία Clifford Chance ενήργησε ως διεθνής νοµικός σύµβουλος της Εταιρείας επί θεµάτων Ευρωπαϊκού ∆ικαίου στη
συναλλαγή.]

Σύµφωνο Ακεραιότητας
υπογράφουν Περιφέρεια Αττικής και
∆ιεθνής ∆ιαφάνεια - Ελλάς
Για πρώτη φορά στη χώρα µας εφαρµόζεται
το εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας
στις δηµόσιες συµβάσεις

Σύµφωνο Ακεραιότητας µε γνώµονα τη διασφάλιση των αρχών
της διαφάνειας, της κοινωνικής λογοδοσίας και της αποτελεσµατικότητας και την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος,
υπέγραψαν προχθες, στα γραφεία της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και η Πρόεδρος της ∆ιεθνούς
∆ιαφάνειας Ελλάδος (∆∆-Ε), ∆ρ. Άννα ∆αµάσκου, στο πλαίσιο
εκτέλεσης αντιπληµµυρικού έργου.
Στην υπογραφή του Συµφώνου Ακεραιότητας παρευρέθηκαν ο
Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, ∆ηµήτρης ∆ρόσης και εκπρόσωποι της ∆∆-Ε.
Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο µοναδικός φορέας της ελληνικής
πολιτείας που µετέχει στην πρωτοβουλία αυτή που υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράµµατος “INTEGRITY PACTS - Civil
Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″,
όπου συµµετέχουν 11 κράτη - µέλη της Ε.Ε., µε χρηµατοδότηση
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής
Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy).
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Ασπρόπυργος:
πωλούνται 7,5
στρέµµατα
θέση Κατσουλιέρη
κοντά στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά
στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24
στρέµµατα στη
θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208
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ΕΠΣ∆Α:

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(26η αγωνιστική)

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
0-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 3-1
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 10
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 0-0
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ 1-1
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 3-0
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 3-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 63
2. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 59
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 56
4. ΒΥ ΖΑΣ 54
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 48
6. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 42
7. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 32
8. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 30
9. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 29
10. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 23
11. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 21
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 20
13. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 18
14. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 12
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 6
Η ΕΠΟΜΕΝΗ (27η Αγωνιστική)
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ
Ρεπό: ΑΕ ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ

θριάσιο-13

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α

ν και βρέθηκε πίσω στο σκόρ ο Ηρακλής Ελευσίν ας επικράτησε για την 26η αγων ιστική στο
γήπεδο
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κατσάφαρος): Τσίτος, Χατζηαν των άκης (78’ ∆έδες), Κάτσος,
Σκαµαν τζούρας, Πατσιον ίδης Κ. (19’ λ. τρ. Πέππας),
Πατσιον ίδης Β., Μουράτι, Κλαδάς (46’ ∆ιγκράν ),
Κατσάφαρος, Γεωργιάδης (66’ Χάν της), Κόρµαλης.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ(προπον ητής Γιώργος Σύρρος):
Τσιβελάκης, Πασαδάκης, ∆ηµητρόπουλος, Λέλος,
Αν των όπουλος, Παρτσιν έβελος, Σκαµαν τζούρας Λ.
(63 ∆εδουσης), Κίτσας (89’ Κατσαρός), Συµεων ίδης,
Κων σταν τόπουλος (79’ Μαυρίδης), Λιόσης (67’ Τράπος).

ΕΠΣ∆Α: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Γ.ΤΣΟΚΑΣ(14η αγωνιστική)
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ -∆ΟΞΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 0-2
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 32
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ <ΚΟΜΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ> (14η αγωνιστική)
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ΒΥ ΖΑΣ 1-3
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 1-6

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ>

3ος ΓΥΡΟΣ(26η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 0-5
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 3-4
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 8-0
Η ΒΑΘΜΟΛΓΙΑ
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 54
2. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 49
3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 49
4. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 41
5. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 38
6. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 38
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 35
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 27
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 16
10. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 11
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 10
Η ΕΠΟΜΕΝΗ(27η Αγωνιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
Ρεπό: ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ ,

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙ∆ΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (17η αγωνιστική)
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΒΥ ΖΑΣ 2-6
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ - ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 4-0
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - Α.Σ. ΕΥ ΚΛΕΙ∆ΗΣ 0-4
ΒΥ ΖΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-2

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙ∆ΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική)
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 12
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4-0
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ -∆ΟΞΑ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4-0
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 4-0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική)
ΒΥ ΖΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 3-0
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 2-0
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική)
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ∆ΑΣ ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ

Β’ Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα
της 26ης αγωνιστικής:

Παγκράτι-Ιπ π οκράτης Κω 89-81
ΚΑΟ Κορίνθου-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 55-65
Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός 79-61
Κορωπ ί-Πανελευσινιακός 85-73
ΓΣ Μάνδρας Νικηφόρος-Ιωνικός Νικαίας 75108
ΕΦΑΟΖ-∆άφνη ∆αφνίου 69-79
∆ιαγόρας ∆ρυοπ ιδέων-Τρίτωνας 84-77
Ηράκλειο-Ίκαρος Ν. Σµύρνης 71-77

ΚΟΡΩΠΙ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 85-73

∆εκάλεπ τα : 19-16, 45-41, 59-54, 85-73
∆ιαιτητές : Απ οστολίδης Β-Σκαλτσής
Κορωπ ί (Παπ αδόπ ουλος) : ∆ενδρινός 11 (1),
Μπ ουρδάνος 11 (3), Γκοντόπ ουλος 9 (1),
Αγόρης 2, Σιµιτζής 16 (4), Σπ ανός 15 (2),
Μαλτέσιος 7, Παπ αθεοδώρου, Πετς 14 (2).
Πανελευσινιακός (Χούµπ αυλης) : Αβραµίδης
23 (1), Νικολόπ ουλος 11 (2), Κελαϊδής 15 (3),
Ζούµπ ος 2, Τζιάλλας 2, Στέφος 10, Φωτόπ ουλος 5 (1), Μαντζιώρης 5 (1).

ΓΣ ΜΑ∆ΝΡΑΣ ΝΙΚΗΦ ΟΡΟΣ –
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 75-108

∆εκάλεπ τα: 20-30, 38-58, 56-80, 75-108
∆ιαιτητές : Φραγκούλη-Πολυχρόνης
ΓΣ Μάνδρας Νικηφόρος (Στρατικόπ ουλος):
Τζιβελέκας 18, Κοτσοπ ουλος 1, Παπ ανικολάου 4, Γούσουλας 16, Γεωργοπ απ αδάκος 7(1),
Γκαϊτάσοφ 10(3), Παπ απ έτρος, Μουστόπ ουλος 7, Βαφιάς 8(2), Ψυλέας 4.
Ιωνικός Νικαίας (Γούναρης): Κοντραφούρης,
Καράµπ ουλας 24(3), Βουγιούκας 16, Πετροδηµόπ ουλος 3, Παλαιοχωρίτης 3(1), Μπ ατής
4(1), Βασιλόπ ουλος 22(5), Κανονίδης 19(1),
Λεκάκης 2, Κατούφας 10(1), Βασιλόπ ουλος
Θοδ., Παπ αδόπ ουλος 5(1).

Η βαθµολογία:

1. Ιωνικός Νικαίας 51 (25-1)
2. ∆ιαγόρας ∆ρυοπ ιδέων 46 (20-6)
————————————————–
3. Ιπ π οκράτης Κω 44 (18-8)
4. Τρίτων 41 (15-11)
5. Πανερυθραϊκός 40 (14-11)
6. Πρωτέας Βούλας 39 (13-13)
7. ΓΣ Μάνδρας Νικηφόρος 39 (13-13)
8. Ηράκλειο 38 (12-14)
9. Παγκράτι 37 (11-15)
10. ΚΑΟΚ 37 (11-15)
11. ∆άφνη ∆αφνίου 37 (11-15)
12. Κηφισιά 36 (10-16)
————————————————–
13. Κορωπ ί 35 (9-17)
14. Πανελευσινιακός 35 (9-17)
15. Ίκαρος Νέας Σµύρνης 35 (9-17)
16. ΕΦΑΟΖ 34 (8-18)

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠ ΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός
εξοπλι σµός του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας 6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α
και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας 6945334415
Ενοικιάζεται
διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα
αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση,
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση
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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 Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
για οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)

300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
κατασκευή '65, µπάνιο, α ,
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΣΕ ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ
120 ΕΥΡΩ Ο
ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051
(ώρες 10:00-13:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

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

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

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)
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Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.g
r. Τηλ. fax: 2105570474
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

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

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη
γνώση Argon-TIG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ

3D-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία
κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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