
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΕΩΣ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
& ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΟΟιι  ννέέεεςς  µµεειιώώσσεειιςς  κκααιι  ααππααλλλλααγγέέςς  ααππόό  τταα  ττρροοφφεείίαα  

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΙ

Ταραχή στους 
"κορυφαίους" προκαλεί

το "σπάσιµο" Β' Αθηνών
και υπολοίπου Αττικής

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΕππιισσφφααλλεείίςς  σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς
∆εν υπάρχουν τα µέσα για την άµεση 

θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών,
ενώ στη βάρδια αντιστοιχούν δύο νοσηλευτές

(συνήθως γυναίκες) για 35 - 39 ψυχικά ασθενείς.

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

Κ 2239

ΣΣττοονν  ΤΤεελλιικκόό
««ΚΚααλλύύττεερρηη  ΕΕιικκοοννιι--

κκήή  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη
22001188»»  ττοο  11οο  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

 750 θέσεις εργασίας αλλάζουν τον 
 χάρτη στον ∆ήµο Ελευσίνας 

ΕΕππέέννδδυυσσηη  3366,,55  εεκκααττ..  σσττηη
θθέέσσηη  ««ΚΚααλλυυµµππάάκκιι»»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

σσεελλ..  1155

σσεελλ..    22σσεελλ..  33--77

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Νόθευαν και πουλούσαν
ηρωίνη και άλλα ναρκωτικά

από την Αλβανία

Αρ. Φύλλου 3429 Τρίτη 8 Μαΐου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τρίτη 8 Μαΐου 2018   

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49, 

2105575331

Ελευσίνα 

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)- ΜΑΓΟΥΛΑ,  210-5558731

Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 

Στρατηγού Ρόκκα  114, 2105550323

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρν ών  36, 2102472215

Αχαρν ές
ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αριστοτέλους 200-202,2102477292

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις          

Η θερµοκρασία από 12 έως 23
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, 

Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης,
Θολόης, Θεολογία, Μήλιος, Μήλης, 

Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Νόθευαν και πουλούσαν ηρωίνη και άλλα ναρκωτικά από την Αλβανία

Κύκλωµα που εισήγαγε από την Αλβανία ναρκω-
τικά και κυρίως ηρωίνη, τη νόθευε και την προω-
θούσε στις πιάτσες της Αθήνας, εξαρθρώθηκε
από τη ∆ίωξη Ναρκωτικών Αττικής, µετά από
πληροφορίες και µεθοδικές έρευνες. Έπειτα από
ταυτόχρονη αστυνοµική επιχείρηση στο Μαρκό-
πουλο και στην Ελευσίνα, συνελήφθησαν έξι
υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας από 28 έως 50 ετών
και µία 30χρονη Ροµά, ελληνικής υπηκοότητας. 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ο
ι µαθητές και
οι καθηγητές
του 1ου ΕΠΑΛ

Ασπροπύργου µε την
επιχείρηση «ΟΜΗΡΟΣ:
Ρίχνω Φως στον
Πολιτισµό» δεν
σταµατούν να µας εκπλήσσουν!

Η εικονική επιχείρηση κέρδισε το βραβείο καλύτερου
περιπτέρου στη µαθητική έκθεση του Σωµατείου
Επιχειρηµατικότητας Νέων στο Τhe Mall Athens στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Μαθητική Εικονική
Επιχείρηση».

Ωστόσο τα ευχάριστα νέα δεν σταµατούν εκει, καθώς
µε σηµερινή ανακοίνωση του, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ-JUNIOR ACHIEVE-
MENT GREECE, δηµοσίευσε τις 10 οµάδες που
προκρίνονται στον τελικό διαγωνισµό «Καλύτερη
Εικονική Επιχείρηση2018». Στους επιτυχόντες
φιγουράρει και το 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, του οποίου
η µαθητική εικονική επιχείρηση έχει ως πεδίο
δραστηριότητας µεθόδους και τεχνολογίες που
επιτρέπουν σε άτοµα µε αναπηρία ή απώλεια όρασης
να επισκέπτονται µουσεία και να αλληλεπιδρούν µε τα
εκθέµατα. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική
παρουσίαση µπορείτε να βρείτε και στο επίσηµο web-

site: http://www.omirosaccess.com/
Από το σύνολο 94 µαθητικών

επιχειρήσεων, που κατέθεσαν το busi-
ness plan, οι 10 οµάδες που
προκρίνονται να πάρουν µέρος στον
Τελικό ∆ιαγωνισµό «Καλύτερη Εικονική
Επιχείρηση2018», κατ’ αλφαβητική

σειρά των µαθητικών επιχειρήσεων, είναι οι παρακάτω:
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ -A.FREedge
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ – ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ
Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – PIERCE – ECOW-

ITCH
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ – Helmet
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – merokamato.eu
1ο ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΟΜΗΡΟΣ-Ρίχνω φως

στον πολιτισµό
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Parkareto
1ο ΕΠΑΛ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – SmArd Solutions
28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης – THING BIG 2 CHANGE

SMALL
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ – X BAND 
Σηµειώνουµε πως απο τις ως άνω 10 οµάδες, στον

επόµενο διαγωνισµό θα προκύψουν οι 3 καλύτεροι, µε
τον πρωτο να εκπροσωπεί τη χώρα µας  σε αντίστοιχο
ευρωπαϊκό διαγωνισµό στο Βελιγράδι.

Συνεδριάζει σήµερα  Τρίτη 8 Μαϊου 2018 και ώρα  20:30 το
∆ηµοτικό  Συµβουλίο Ελευσίνας προκειµένου να λάβει αποφά-
σεις στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηµα-
τοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προ-
τεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές και δρα-
στηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο: «Προµήθεια – τοποθέτηση
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των ∆ήµων
της χώρας». 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πλάτους πεζοδρ-
οµίων και οδοστρώµατος α) στην οδό µεταξύ των Ο.Τ. 383 –
384, β) στην οδό Χατζηδάκη και γ) στην οδό Γιάννη Μελέτη,
για την εκτέλεση του έργου: «∆ιανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και
αποκαταστάσεις ρυµοτοµούµενων στην περιοχή Αεροδροµίου»
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της µελέτ-
ης: «Μελέτη για την λειτουργία ∆ηµοτικού Κ∆ΑΥ»

4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για υπηρεσίες «Φύλαξης ∆ηµοτικών Κτιρίων & Λοιπών
∆ηµοτικών Εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας &
Μαγούλας (Σ)».

5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της Προ-
µήθειας Φαξ, Φωτοτυπικών, Αριθµοµηχανών, Μηχανών Γραφ-
είου κ.λ.π.

6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προ-
µήθειας τροφών σίτισης αδέσποτων ζώων.

7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προ-
µήθειας αναβατορίου για ΑΜΕΑ στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Ελευ-
σίνας.

8. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύµβασης

«Συντήρηση και Επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού ∆.Ε.
Μαγούλας».

9. Λ ή ψ η
απόφασης για
την παράταση
της σύµβασης
« Σ υ ν τ ή ρ η σ η
και Επισκευή
µηχανογραφι-
κού εξοπλισµού
∆.Ε. Ελευ-
σίνας».

10. Λ ή ψ η
απόφασης για
την λύση της σύµβασης για την Συντήρηση και Επισκευή
Μηχανογραφικού Εξοπλισµού ∆.Ε. Ελευσίνας (Σ) Οµάδα Α’.

11. Ορισµός εκπροσώπου ως µέλους, στην επιτροπή εξέ-
τασης των προϋποθέσεων της παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθή-
µατος για την στήριξη καταναλωτών χαµηλών εισοδηµάτων,
αποσυνδεδεµένων από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών.

12. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 554/17 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

13. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέν-
των.

14. ∆ιαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων

παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή αντικειµένων των
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ∆.Σ.
Αναβατορίο για ΑΜΕΑ στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο

και νέο εξοπλισµό στις παιδικές χαρές 
Μελετά να εγκαταστήσει ο δήµος Ελευσίνας.Μελετά να εγκαταστήσει ο δήµος Ελευσίνας.

Στον Τελικό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2018»
το 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ. 

Η ∆ηµοτική Αρχ ή µε βάση την  πολιτική της τοποθ-
έτηση για κατάργηση  της µην ιαίας οικον οµικής εισφο-
ράς,  ώστε ν α έχ ουν  δικαίωµα πρόσβασης στους Παι-
δικούς Σταθµούς όλα τα παιδιά, ως πρώτο µέτρο για το
2015 κατέθεσε πρόταση κατάργησης και µείωσης της .

Σύµφων α µε την  16η / 2014 συν εδρίαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου , µε αριθµό απόφασης 242,  Αρ.
Πρωτ. 35424/31-10-2014 και θέµα : <Λήψη απόφασης
που αφορά στην  αν απροσαρµογή των  τροφείων  των
Παιδικών   και Βρεφον ηπιακών  Σταθµών  του ∆ήµου
Χαϊδαρίου> αποφασίστηκε οµόφων α η έγκριση αν απρ-
οσαρµογής της οικον οµικής εισφοράς  που θα ισχ ύει
από 1/1/2015 και διαµορφών εται ως εξής :  

Οι ευπαθείς κοιν ων ικές οµάδες, πολύτεκν οι, τρίτεκ-
ν οι και µον ογον εïκές οικογέν ειες ΑΠΑΛΛΑΓΗ,  αν εξα-
ρτήτου εισοδήµατος.

Για οικογεν ειακό εισόδηµα έως 25.000,00 €
ΑΠΑΛΛΑΓΗ από καταβολή οικον οµικής εισφοράς.

Για οικογεν ειακό εισόδηµα από 25.001,00 € έως
35.000,00€, για το 1ο παιδί µείωση 30% επί του προη-
γούµεν ου ποσού και 40% για το 2ο παιδί.

Για οικογεν ειακό εισόδηµα από 35.001,00 έως
45.000,00€, για το 1ο  παιδί µείωση 20% επί του προη-
γούµεν ου ποσού και 30% για το 2ο παιδί.

Για οικογεν ειακό εισόδηµα από  45.001,00€ και άν ω
για το 1ο παιδί µείωση 10% επί των  προηγούµεν ων
ποσών  και 20% για το 2ο παιδί .

Η µην ιαία οικον οµική εισφορά των  λοιπών   καθο-
ρίζεται ως εξής από 1/1/2015: 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : ΕΩΣ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Οι νέες µειώσεις και απαλλαγές από τα τροφεία 

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΙ
Ταραχή στους "κορυφαίους" 
προκαλεί το "σπάσιµο" Β' 
Αθηνών και υπολοίπου Αττικής

Τ
ην κατάτµηση της Β΄ Αθηνών  και του πρώην  Υπό-
λοιπου Αττικής σε µικρότερες εκλογικές περιφέρειες
φέρεται ν α εξετάζει η κυβέρνηση. Σύµφωνα µε την

Αυγή της Κυριακής, στο γραφείο του πρωθυπουργού,
κατόπιν  εν τολής του ιδίου, έχουν  κατατεθεί και εξετάζον -
ται όλα τα πιθανά σενάρια για αυτή την  αλλαγή.

Σύµφωνα µε την  εφηµερίδα, η µελέτη που έχει στα χέρια
του ο Αλέξης Τσίπρας αποτελείται από τέσσερα σενάρια
µε επικρατέστερο το εξής: Κατάτµηση της Β΄Αθήνας σε
τρεις εκλογικές περιφέρειες/τοµείς (Βόρειο, Νότιο, ∆υτικό)
και του Υπόλοιπου Αττικής σε δύο (Ανατολικό και ∆υτικό).
Με βάση αυτό το σενάριο ο Βόρειος Τοµέας θα βγάζει 15
έδρες και θα περιλαµβάνει τους δήµους Αγ. Παρασκευής,
Αµαρουσίου, Βριλησσίων , Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφι-
σιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μεταµόρφωσης, Ν. Ιων ίας,
Παπάγου – Χολαργού, Πεν τέλης, Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Ο Νότιος Τοµέας θα δίν ει 18 έδρες και θα περιλαµβάνει
τους δήµους Αγ. ∆ηµητρίου, Αλίµου, Βύρωνα, Γλυφάδας,
∆άφνης – Υµηττού, Ελλην ικού – Αργυρούπολης, Ζωγράφ-
ου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχάτου –
Ταύρου, Ν. Σµύρνης και Π. Φαλήρου.

συνεχίζεται στη σελ. 8 συνεχίζεται στη σελ. 13

Τα τελευταία 5 χρόνια δεν υπάρχει ηµέρα που να
µην βρει δηµοσιότητα η παράκτια ζώνη του
∆ήµου Ελευσίνας και οι δραστηριότητες που

αφορούν σε αυτή.
Σήµερα θα αναφερθούµε στη µεγάλη επένδυση που

ετοιµάζεται να κάνει η Ανώνυµη Εταιρία Ναυτιλιακών
υπηρεσιών«ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» στη θέση Καλυµπάκι
Ελευσίνας. Η εταιρία αποτελεί µια απο τις µεγαλύτερες
της χώρας µας στον χώρο των ναυτιλιακών, και έχει προ-
γραµµατίσει την επαναλειτουργία του ναυπηγείου
«Μπακόπουλου» µε τη δηµιουργία σύγχρωνων εγκατα-
στάσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων.

Τα παραπάνω στοιχεία  τα περιγράφει στη συνοπτική
περιγραφή που έχει δώσει στη δηµοσιότητα η εταιρία και
µιλά για επένδυση 36.500.000 ευρώ, την δηµιουργία 750
θέσεων εργασίας, µε ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2020.

Ερχόµαστε όµως στο τι συµβαίνει στο παραλιακό
µέτωπο και συγκεκριµένα στο σηµείο οπου η εταιρία
θέλει να κάνει την επένδυση. Υπάρχει το καρνάγιο του
κου Νικητάκη, ακριβώς ανατολικά η επισκευαστική βάση
του Λιµενικού Σώµατος, ακριβώς δίπλα υπαρχει χώρος
10 στρεµµάτων ιδιοκτησίας του ΟΛΕ Α.Ε., εγκατάσταση
παροχής καυσίµων της Πολεµικής Αεροπορίας καθώς
και εγκαταστάσεις της Assodivers.

Προ 10ετίας περίπου, ο ∆ήµος Ελευσίνας, έκανε προ-
τάσεις για πολεοδόµηση του χερσαίου κοµµατιού που
οριοθετείται απο την οδό Οκεανιδών και τη Χαλυβουργι-
κή, για τη δηµιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου. Βασικό κοµ-
µάτη της πολεοδόµησης ήταν και η δηµιουργία νέου δρό-
µου για να αποσυµφορηθεί η οδός Οκεανιδών. Ωστόσο
µέχρι τώρα η υπόθεση αυτή δεν έχει προχωρήσει µε
αποτέλεσµα η περιοχή εκτός απο ανεκµετάλλευτη να

παραµένει εγκαταλελειµµένη.

Ερχόµαστε τώρα στην επένδυση του
Οµίλου Σπανόπουλου. Η εταιρία αυτή
αγόρασε πριν µερικά χρόνια ιδιοκτησία
50 στρεµµάτων που ανήκαν στα Ναυ-
πηγεία Μπακόπουλου, για υλοποίηση
της επένδυσης των 36.5 εκατ. ευρώ.
Όµως στο νότιο µέρος, υπάρχουν 10
στρέµµατα ιδιοκτησίας ΟΛΕ ΑΕ µε πρό-
σοψη προς τη θάλασσα, χωρίς µέχρι
τώρα να έχει δοθεί παραχώρηση απο
τον ΟΛΕ προς την Εταιρία, µε αποτέλε-
σµα να µην υλοποιείται η παραπάνω
επένδυση. Σηµειώνουµε εδώ πως η
εταιρία Μπακόπουλου η οποία λειτουρ-
γούσε µε άδειες τότε ως διαλυτήριο
πλοίων, σταµάτησε να λειτουργεί και
τότε αγοράστηκε απο την εταιρία
Σπανόπουλου.

Μετά απο καταγγελία στην Περιφέρ-
εια Αττικής, η τελευταία ανέστειλλε την
Άδεια λειτουργίας του διαλυτηρίου Μπακόπουλου. Με
νέα στοιχεία που ήρθαν στα χέρια µας Η απόφαση της
περιφέρειας µιλάει για ανάκληση και όχι για αναστολή Με
αυτό όµως δεν διαφοροποιείται η κατάσταση καθώς
όπως Αναφέρει η απόφαση η <<παρούσα απόφαση
δύναται να ανακληθεί εφόσον αρθούν οι λόγοι που προ-
κάλεσαν αυτήν>> Αυτό σύµφωνα µε πληροφορίες δεν
δηµιουργεί πρόβληµα στην επένδυση του κου Σπανό-
πουλου καθώς όπως Αναφέρει η απόφαση της περιφέρ-
ειας αν αρθούν οι λόγοι που προκάλεσαν την απόφαση

µπορεί να γίνει άρση της απόφασης . Η απόφαση κλειδί
για την επένδυση είναι να παραχωρηθεί το παράκτιο
κοµµάτι ιδιοκτησίας του ΟΛΕ στην Εταιρία ωστε αυτή να
έχει πρόσβαση στην θάλασσα..

Έρχεται τώρα ο ∆ήµος Ελευσίνας µε τις προτάσεις του
σχετικά µε την πολεοδόµηση της περιοχής και τη δηµιο-
υργία Ζώνης Πρασίνου, κάτι που αποτελεί οξύµωρο απο
τη στιγµή που η εικόνα της περιοχής περιέχει εγκατα-
στάσεις που δεν συνδέονται µε τέτοιου είδους αξιο-
ποίηση.

συνεχίζεται στη σελ. 7

 750 θέσεις εργασίας αλλάζουν τον χάρτη στον ∆ήµο Ελευσίνας

ΕΕππέέννδδυυσσηη  3366,,55  εεκκααττ..  σσττηη  θθέέσσηη  ««ΚΚααλλυυµµππάάκκιι»»
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Τοµεακή Οργάνωση Μενιδίου 
- Φυλής του ΚΚΕ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΜΥΛΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Πολιτική εκδήλωση µε θέµα: «Φτώχεια - Ανεργία - Υποβά-
θµιση - Ανταγωνισµοί - Επεµβάσεις. Αυτό είναι το σάπιο
εκµεταλλευτικό σύστηµά τους. Μόνη λύση η ανατροπή, η
πολιτική πρόταση του ΚΚΕ», διοργάνωσε η Τοµεακή Οργά-
νωση Μενιδίου - Φυλής του ΚΚΕ στην αίθουσα ΠΟΚΕΝ
στον Κόκκινο Μύλο.

Την εκδήλωση άνοι-
ξε εκ µέρους της
Τοµεακής Επιτροπής
ο Γιώργος Ψαραδέλ-
λης επισηµαίνοντας
ότι η εκδήλωση
εντάσσεται στο
πλαίσιο του εορτα-
σµού των 100 χρό-
νων του Κόµµατος,
και είναι συνέχεια
µιας πλούσιας δρα-
στηριότητας για τα
µεγάλα λαϊκά εργατι-
κά προβλήµατα της
περιοχής. 
Την κεντρική οµιλία

έκανε ο Κύριλλος Παπασταύρου µέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.  Ακο-
λούθησε µουσικό αφιέρωµα από το συγκρότηµα της Τοµεακής Οργά-
νωσης ∆υτικών Συνοικιών του ΚΚΕ.

ΤΕ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ
«Να καταργηθούν τώρα όλα τα διόδια. Ούτε σκέψη
για εγκατάσταση νέων διοδίων στη Βαρυµπόµπη»
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική
των προκατόχων της, την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων
Ν∆ - ΠΑΣΟΚ γύρω από το σοβαρό ζήτηµα των διοδίων στους οδικούς
άξονες.
Η συγκυβέρνηση σήµερα, όχι µόνο δεν καταργεί τα διόδια όπως έλεγε
πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση, αλλά εγκαθιστά νέα, αυξάνει το αντίτι-
µο διέλευσης, υπογράφει νέες συµβάσεις παραχώρησης έργων µε τις
εταιρείες που εκµεταλλεύονται τους εθνικούς δρόµους, που µε τον
ιδρώτα του πλήρωσαν οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα για να
κατασκευασθούν.
Μιλώντας για µείωση της τιµής των διοδίων, για παράδροµους και τιµή
µε το χιλιόµετρο, για κάρτες ελεύθερης διέλευσης, για ακόµα µια φορά
προσπαθεί να αποπροσανατολίσει το λαό της περιοχής, άλλωστε είναι
γνωστή η τακτική που ακολουθεί από το παρελθόν, όπου είχε σηκώσει
κουρνιαχτό µε το "∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" και µε αλαλαγµούς στελεχών της
ότι θα καταργήσουν τις συµβάσεις παραχώρησης όταν κυβερνήσουν,
και είναι οι ίδιοι που σήµερα καταλαµβάνουν θέσεις κλειδιά στη

διοίκηση της περιφέρειας και έχουν διοριστεί σε υπουργεία εφαρµό-
ζοντας αµέσως την κυβερνητική διαχείριση που υλοποιεί τις συµβάσεις
παραχώρησης.

ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΤΩΣΑΜΕ - ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ

Ο λαός και η νεολαία πλήρωσαν ήδη πολύ ακριβά την εφαρµοζόµενη
πολιτική τους, µε τις µειώσεις µισθών και συντάξεων, µε τη φορολ-
ηστεία που µας επιβάλλουν και µε το τσάκισµα εργατικών – λαϊκών
δικαιωµάτων. Είναι η πολιτική τους, που έχει κάνει τις περιοχές µας
«πρωταθλητές» στη φτώχεια, την ανεργία και την κακοπληρωµένη
δουλειά. Μία πολιτική που συνεχώς υποβαθµίζει ολόκληρες εργατικές
– λαϊκές περιοχές, αφού τις καταδικάζει στον «καρκίνο» της χωµατε-
ρής, στο υποβαθµισµένο και πανάκριβο δίκτυο συγκοινωνιών, στην
παντελή έλλειψη αντιπληµµυρικής και αντισεισµικής προστασίας.

Περιφερειακή Αρχή και ∆ηµοτικές Αρχές δεν λένε κουβέντα για κατάργ-
ηση όλων των διοδίων, αφού αποδέχονται την αρχή ότι για να έχουµε
δρόµους πρέπει να υπάρχουν διόδια, να πληρώνει ο λαός για να έχει
πρόσβαση.

Αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη; Οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα θα
συνεχίσουν να πληρώνουν για να γεµίζουν τα θησαυροφυλάκια των
µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων που λυµαίνονται τους δρόµους;

Σήµερα υπάρχουν όλες οι υποδοµές, τις οποίες ο λαός έχει πληρώσει
και είναι αυτός που πρέπει ελεύθερα να τις απολαµβάνει.

Απαιτούµε δρόµους ελεύθερους χωρίς διόδια, ασφαλείς για να εξυπηρ-
ετείται άνετα και γρήγορα ο λαός, ο οποίος πλήρωσε και πληρώνει
τεράστιους φόρους, φόρο καυσίµων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. Τα έργα
και τις υποδοµές να τα αναλαµβάνει το κράτος χωρίς να επιβαρύνεται
ο λαός και το περιβάλλον.
Απαιτούµε την απόρριψη των συµβάσεων παραχώρησης που επιβάλ-
λουν τα διόδια.
Απαιτούµε να κατασκευασθούν γρήγορα και σωστά οι παράδροµοι, οι
κόµβοι, οι διαπλατύνσεις και όποιο άλλο έργο είναι αναγκαίο, ώστε µε
ασφάλεια να κινούνται οι διερχόµενοι.
Καλούµε το λαό της περιοχής να µην επιτρέψει να εγκατασταθούν πλε-
υρικά διόδια, συστήµατα ηλεκτρονικής χρέωσης και να απαιτήσει την
κατάργηση όλων των διοδίων.

Σε αυτές τις διεκδικήσεις ο λαός της περιοχής θα έχει στο πλευρό του
το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ σταθερά αντιπαλεύει την αντιλαϊκή πολιτική, τη
στρατηγική του κεφαλαίου που τη γεννά και τα κόµµατα που την υπηρ-
ετούν.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Κατασχέθηκαν συνολικά, σε
έρευνες που έγιναν στα σπίτια
των δραστών και σε
αυτοκίνητα, πάνω από ένα
κιλό ηρωίνη, υγρή µεθαδόνη
βάρους 130 γραµµαρίων,
1.990 ευρώ, καθώς και τρία
ΙΧ αυτοκίνητα και οκτώ κιν-
ητά τηλέφωνα. 

Οι τέσσερις εκ των δραστών
εντοπίσθηκαν στην εθνική
οδό Αθηνών-Κορίνθου να
µεταφέρουν µε ένα
αυτοκίνητο ποσότητα
ηρωίνης, µέσα σε ειδική
κρύπτη στο ταµπλό, ενώ
υπήρχε και δεύτερο
αυτοκίνητο προποµπός. 
Οι υπόλοιποι δράστες,
εντοπίστηκαν και συνελήφθη-
σαν στο Μαρκόπουλο και
στην κατοχή τους βρέθηκαν
οι υπόλοιπες ναρκωτικές
ουσίες. 

Ως αρχηγός φέρεται ο 50χρο-
νος, ο οποίος εισήγαγε την
ηρωίνη από την Αλβανία, τη
νόθευε και στην συνέχεια την
αποθήκευε προσωρινά σε διά-
φορους χώρους στο Μαρκό-
πουλο, κυρίως σε διάφορα
σηµεία κοντά στον καταυλι-
σµό στη θέση Νταµάρια. 
Οι συλληφθέντες, οδηγήθη-
καν στον Εισαγγελέα Πληµµε-
λειοδικών Αθηνών.
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Γ
ια πάνω από οκτώ µήνες τα κλα-
διά και τα κοµµένα χόρτα παρα-
µένουν στοιβαγµένα στον

παράδροµο και τις νησίδες της Λεωφόρ-
ου Κύµης. Παρότι, µετά από συνεχιζόµε-
νες πιέσεις του Συλλόγου, ο ∆ήµος Αχα-
ρνών έκανε κλαδεύσεις και καθαρισµό
τον περασµένο Φθινόπωρο, ωστόσο δεν
αποµάκρυνε στη συνέχεια τα κοµµένα
κλαδιά. Αυτό έχεις ως αποτέλεσµα η τρα-
γική εικόνα της Λ. Κύµης να επιβαρυνθεί
περεταίρω, όταν στους σωρούς από κλα-
διά αφήνουν πλέον πολλοί ασυνείδητοι
από σκουπίδια µέχρι και µπάζα.

Σηµειώνουµε ότι η Περιφέρεια Αττικής
έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι το πότι-
σµα και η καθαριότητα της Λ. Κύµης
ανήκει στις ευθύνες του ∆ήµου Αχα-
ρνών. Βέβαια η αρµόδια υπηρεσία παρ-
εµβαίνει µόνο µια φορά τον χρόνο, µετά
από οχλήσεις µας και όταν η κατάσταση
στην κεντρική λεωφόρο φτάνει στο απρ-
οχώρητο. Η µη τακτική συντήρηση,
εκτός από επικινδυνότητα για πυρκαγιά
που δηµιουργείται από τα σωρευµένα
αγριόχορτα και σκουπίδια, επιφέρει και
πρόβληµα για την ορθή απορροή των
νερών της βροχής  εξαιτίας του χώµατος
και των µπάζων που έχουν κατακλίσει τα
ρείθρα του δρόµου.

Όπως είναι φανερό η συνεχιζόµενη
ολιγωρία και αδιαφορεί του ∆ήµου Αχα-
ρνών να κάνει τις βασικές του αρµοδιότ-

ητες,  προκαλεί εικόνα εγκατάλειψης που
ευνοεί την περαιτέρω υποβάθµιση της
περιοχής.

Το πρόβληµα έχει κατ’ επανάληψη
αναφερθεί στους τοπικούς άρχοντες
αλλά δεν υπάρχει καµία ανταπόκριση.
Επειδή η παραπάνω απαράδεκτη κατά-
σταση έχει δηµιουργήσει αντιδράσεις και
δυσαρέσκεια τόσο στους κατοίκους του
Οικισµού µας όσο και σε αυτούς του
Ολυµπιακού Χωρίου, µε την από
6/5/2018 επιστολή του ο Σύλλογος Οικι-
σµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ζήτησε
άµεση παρέµβαση της Υπηρεσίας
Πρασίνου του ∆ήµου Αχαρνών. Η επι-
στολή κοινοποιήθηκε και στον Αντιπερ-

ιφερειάρχη κ. Φιλίππου, ζητώντας να
παρέµβει η Περιφέρεια Αττικής, προκει-
µένου να αναλάβει η ίδια την τακτική
συντήρηση της λεωφόρου µέσων δικών
της συνεργείων ή εργολάβων κάτι το
οποίο συµβαίνει και σε άλλες κεντρικές
λεωφόρους του λεκανοπεδίου αφού ο
∆ήµος Αχαρνών δεν µπορεί να κάνει το
παραµικρό!

--------------------------------------
Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου

Αχαρνών
Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας
3677, Αχαρναί
Τηλ. 210-2431585

Σ
υγκίν ηση και περηφάν ια ήταν  τα συν αισθή-
µατα που κυριάρχ ησαν  το µεσηµέρι στην
κεν τρική πλατεία της ∆ηµοτικής Εν ότητας

Φυλής. Παρά τη δυν ατή βροχ ή σύλλογοι και ∆ηµοτική
Αρχ ή, προσήλθαν  ,προκειµέν ου ν α αποτίσουν  φόρο
τιµής, στο µεγάλο αγων ιστή της Επαν άστασης Καπε-
τάν  Μελέτη Βασιλείου και των  συν τρόφων  του χ ωρ-
ικών , οι οποίοι στις 26 Απριλίου του 1821 αιφν ιδία-
σαν  τους Τούρκους και κατέλαβαν  την  Αθήν α απελε-
υθερών ον τάς την  από τον  Τούρκικο ζυγό. 

Στον  αν δριάν τα του Καπετάν  Μελέτη τελέστηκε
επιµν ηµόσυν ος δέηση από τον  εφηµέριο του Ιερού
Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής πατέρα ∆ηµήτρ-

ιο Παν αγακόπουλο. Ακολούθησε η κατάθεση στεφά-
ν ου από το ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού στον
αν δριάν τα του Καπετάν  Μελέτη και η σεµν ή τελετή
στη Φυλή ολοκληρώθηκε µε τον  Εθν ικό Ύµν ο. 

Οι εκδηλώσεις µν ήµης και τιµής για τον  Καπετάν
Μελέτη και τους συν τρόφους του κορυφών ον ται σε
λίγη ώρα στο Σύν ταγµα. Η Αθήν α υποδέχ εται 197
χ ρόν ια µετά την  απελευθέρωσή της,  µε αγήµατα και
τιµές τον  απελευθερωτή της, σε µια εκδήλωση στην
οποία συµµετέχ ουν  φέτος δέκα ∆ήµοι της Αττικής και
ξεκίν ησε πριν  από τρία χ ρόν ια  µε πρωτοβουλία,
έµπν ευση, οργάν ωση και υλοποίηση από το ∆ήµο
Φυλής. 

ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  1100
ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ

ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ
ΤΤΩΩΝΝ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ

Καταβολή των 
Προνοιακών

Επιδοµάτων στο ∆ήµο
Ασπροπύργου

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικό-

λαος Μελετίου, ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, η αρµόδια

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
που εδρεύει στο ∆ηµοτικό Κτίριο της
συνοικίας «Γερµανικά», του ∆ήµου

Ασπροπύργου, ολοκλήρωσε τις διαδι-
κασίες και την Πέµπτη, 10 Μαΐου

2018, θα πραγµατοποιηθεί η καταβολή
των Προνοιακών Επιδοµάτων, στους

λογαριασµούς των δικαιούχων
∆ηµοτών του Ασπρόπυργου. 

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισµού 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχαρνών

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για
την καθαριότητα της Λ. Κύµης;

Υπό βροχήν το µνηµόσυνο του Καπετάν Μελέτη στη Φυλή
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Στο Κλειστό της Ζωφριάς βρέθηκε το βράδυ
της Παρασκευής 4 Μαΐου ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, προκειµένου να

συµµετάσχει σε µια µεγάλη γιορτή του ιστορικού
Μπασκετικού Συλλόγου των Άνω Λιοσίων
«ΕΥΝΙΚΟΥ», που φέτος συµπληρώνει τριάντα
χρόνια ζωής και αθλητικής δράσης.

Σε κλίµα ενθουσιασµού ο ∆ήµαρχος στο ηµίχρο-
νο του αγώνα της Αντρικής οµάδας, είχε την τιµή
και τη χαρά να δώσει τα θερµά του συγχαρητήρια
και να βραβεύσει µία προς µία τις αθλήτριες της
οµάδας των Νεανίδων για την άνοδό της στην Α’
Κατηγορία. 

Ο Χρήστος Παππούς που συνεχάρη τον Προ-
πονητή, την ‘Έφορο και όλες τις παίκτριες προσω-
πικά, τους ευχήθηκε να έχουν πάντα επιτυχίες και
νίκες, µε την υπόσχεση η ∆ιοίκηση του ∆ήµου να
βρίσκεται στο πλευρό τους.

Εν συνεχεία ο ∆ήµαρχος παρακολούθησε το β’
ηµίχρονο του αγώνα των Ανδρών του ΕΥΝΙΚΟΥ µε
την αντίστοιχη της Νέας Μάκρης και στο τέλος
συµµετείχε στην µεγάλη γιορτή των Επινίκιων που
στήθηκε εντός του γηπέδου για την Άνοδο των
Ανδρών στη Β’ ΕΣΚΑ.

Ο Χρήστος Παππούς έχοντας στο πλευρό του
τον Πρόεδρο του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργα-
νισµού του ∆ήµου Φυλής η «Πάρνηθα» Γιώργου
Μαυροειδή, έδωσαν τα θερµά τους συγχαρητήρια
σε προπονητές και αθλητές µε την ευχή η ανοδική
πορεία να συνεχιστεί και την επόµενη αθλητική
περίοδο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Βράβευση της Οµάδας των ΝεανίδωνΒράβευση της Οµάδας των Νεανίδων

του του «ΕΥΝΙΚΟΥ» από τον ∆ήµαρχο Φυλήςαπό τον ∆ήµαρχο Φυλής

Επιστηµονική διηµερίδα
από το ΓΕΛ 

Θρακοµακεδόνων 
στις 11 & 12 Μαϊου

Αναζητώντας τον ρόλο που καλείται να δια-
δραµατίσει το σύγχρονο ελληνικό σχολείο,
το Γενικό Λύκειο Θρακοµακεδόνων σε

συνεργασία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρµο-
σµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, διορ-
γανώνει επιστηµονική διηµερίδα στις 11 και 12
Μαϊου, µε θέµατα που άπτονται της παρεχόµενης
παιδείας και εκπαίδευσης στο σχολείο του 21ου
αιώνα.

Στη διηµερίδα συµµετέχουν µε ενδιαφέρουσες
και πρωτότυπες εισηγήσεις καταξιωµένοι επιστή-
µονες, όπως καθηγητές πανεπιστηµίου, σχολικοί
σύµβουλοι, ερευνητές, συγγραφείς, σύµβουλοι του
ΙΕΠ, στελέχη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, δηµόσιας και ιδιωτικής, διευθυ-
ντές και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και
πολλοί προσοντούχοι δάσκαλοι και καθηγητές.

Με αυτές τις σκέψεις και τις προϋποθέσεις η
οργανωτική και η επιστηµονική επιτροπή, ο ∆ήµος

Αχαρνών και η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής προσκαλούν
όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές να
αγκαλιάσουν αυτήν την πρωτοβουλία και να την
ουσιοποιήσουν δια της παρουσίας τους και της
ενεργούς συµµετοχής τους στις εργασίες της
διηµερίδας, που τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο
γόνιµος διάλογος και ο προβληµατισµός για το
αύριο του ελληνικού σχολείου.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 6:30µ.µ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων "Νίκος Καµπουράκης" του Πολιτιστικού Κέντρου Κρητών
Αχαρνών, (Κ.Γιαµπουδάκη 98, λόφος Προφήτη Ηλία Αχαρνών), θα
πραγµατοποιηθεί Επετειακή Εκδήλωση – Αφιέρωµα στη Μάχη της

Κρήτης, από το Σύλλογο Κρητών Αχαρνών.

Σας περιµένουµε



Η
Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας προσκαλεί
την φωτογράφο Νατάσσα Κοτσάµπαση να
παρουσιάσει την φωτογραφική της δου-

λειά,στο χώρο του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου
Ελευσίνας (Θριάσιος Μουσική Σχολή – Ίωνος ∆ρα-
γούµη 31, παραλία Ελευσίνας) την Κυριακή 13
Μαίου 2018 στις 18.30. Μετά το τέλος της παρου-
σίασης θα ακολουθήσει συζήτηση µε το κοινό.

Η Νατάσσα Κοτσάµπαση γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1969. Σπούδασε Γραφικές Τέχνες στη Σχολή
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών στο
Τ.Ε.Ι. Αθηνών και µαθήτευσε πλάι στην Φρόσω
Γαννιάρη στοεργαστήρι καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας
του ΕΟΜΜΕΧ. Ακολούθως, σπούδασε Φωτογραφία,
στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών
Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών, όπου ειδικεύτηκε
στoυς τοµείς Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας και
Φωτορεπορτάζ. Ασχολείται µε την αρχιτεκτονική
φωτογραφία, καθώς και την φωτογραφία αστικού

και φυσικού τοπίου.Από το 1993, εως σήµερα
διδάσκει µαθήµατα Γραφιστικής και Φωτογραφίας
σε δηµόσιες και ιδιωτικές σχολές. Το 2002-2005,
δίδαξε στο τµήµα Φωτογραφίας της ΣΓΤΚΣ του
Τ.Ε.Ι. Αθηνών. 

Από το 2015, εργάζεται στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιε-
υµάτων, του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων, του Υπουργείου Πολιτισµού. Από
το 2016 συνεργάζεται µε το Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας HCP, όπου πραγµατοποιεί σεµινάρια
Φωτογραφίας για παιδιά και εφήβους. Φωτογρα-
φίες και κείµενα της έχουν δηµοσιευτεί σε βιβλία,
περιοδικά, εφηµερίδες,εκθεσιακούς καταλόγους και
διαδικτυακές σελίδες. 

Εχει κάνει ατοµικές εκθέσεις: στο Φωτογραφικό
Κέντρο Αθηνών, στην Ενωση Πτυχιούχων της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας, στο ArTower Agora, στο
Κέντρο ∆ηµιουγικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, και

αλλού. Εχει συµµετάσχει σε οµαδικές εκθέσεις:
Loosenart Mag and Gallery in Rome, στο Ιδρυµα
Κακογιάννη, στο Κέντρο ∆ηµιουγικής Φωτογραφίας
ΕΝΝΕΑ, στη Φωτοσυγκυρία, στον ∆ιεθνή Μήνα
Φωτογραφίας, στο Μουσείο φωτογραφίας Θεσσα-
λονίκης, στο Kiyosato Museum of Photographic
Arts, στην Ιαπωνία και αλλού. Φωτογραφίες της
ανήκουν στη µόνιµη συλλογή του Μουσείου Φωτο-
γραφίας Θεσσαλονίκης καθώς και του Kiyosato
Museum of Photographic Arts, Japan.

Τρίτη 8 Μαΐου 2018 θριάσιο-7  

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας φιλοξενεί
την φωτογράφο Νατάσσα Κοτσάµπαση
Στο χώρο του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ελευσίνας την Κυριακή 

13 Μαίου 2018 στις 18.30. 

Γεν ικότερα, για ν α υλοποιηθεί η επέν δυση θα πρέπει η εταιρία ν α αποκτήσει
πρόσβαση στην  θάλασσα. Υπεν θυµίζουµε όµως πως η κίν ηση-κλειδί µε την  παρ-
αχ ώρηση παράκτιων  χ ώρων  προς τους δήµους Ελευσίν ας και Ασπροπύργου
βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Συγκεκριµέν α για τον  ∆ήµο Ελευσίν ας, απο τους
συν ολικά 6 χ ώρους που ζήτησε δίν ον ται οι 4 εν ω κρατά στη δικαιοδοσία του ο ΟΛΕ
τα σηµεία του διαλυτηρίου ΣΑΒΒΑ και το Καλυµπάκι. Τότε θα κληθεί το ∆Σ του ΟΛΕ
ν α πάρει απόφαση  ωστε ν α τελειώσει το σήριαλ της υλοποίησης της επέν δυσης
του Σπαν όπουλου.

Πληροφορίες κάν ουν  λόγο για µεγάλη πιθαν ότητα παραχ ώρησης του παράκτιου
σηµείου στην  εταιρία ωστε ν α αρχ ίσει η επέν δυση, ν α δηµιουργηθούν  750 θέσεις
εργασίας και εν  τέλει ν α αλλάξει ο οικον οµικός χ άρτης της Ελευσίν ας.

Ε. Λιάκος

Αγαπητοί αν αγν ώστες µετά την  δηµοσίευση στην  ιστιοσελίδα της εφηµερίδας µας-
υπήρχ αν  πολλά σχ όλια στα µέσα κοιν ων ικής δικτύωσης τα οποία δεν  µίλαγαν  στην
ουσία που είν αι η συµπόρευση ν έων  θέσεων  εργασίας µε ταυτόχ ρον η προστασία
του περιβάλλον τος και αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου. Αλλά ρίχ ν ον τας
λάσπη και συκοφαν τικούς ισχ υρισµούς απέν αν τι µας. Τους αφήν ουµε στην  κρίση
σας και ελπίζουµε πως έχ ουµε το δικαίωµα ν α µεταφέρουµε όλες τις απόψεις ακόµα
και αυτόν  που χ ωρίς ν α ξέρουµε τι θέλουν  ν α κάν ουν  Τους έχ ουµε καταδικάσει

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα  33
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Η«Ολοκληρωµένη
γεωλογική έρευνα
για τη µείωση του

πληµµυρικού κινδύνου στην
ευρύτερη περιοχή της Μάν-
δρας Αττικής – µέτρα πρόλ-
ηψης και περιορισµού των
πληµµυρικών φαινοµένων»,
βρίσκεται στο επίκεντρο της
Προγραµµατικής Σύµβασης
που υπέγραψαν χθες η Περ-
ιφέρεια Αττικής και το Ινστι-
τούτο Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Συγκεκριµένα, στα γραφεία
της Περιφέρειας, η Περιφερ-
ειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρ-
ου και ο Γενικός ∆ιευθυντής
του ΙΓΜΕ, ∆ρ ∆ηµήτρης
Τσαγκάς υπέγραψαν την
Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση της
σχετικής έρευνας, προϋπολογισµού 41.800 ευρώ
µε ΦΠΑ µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττι-
κής.

Μετά από την τελετή της υπογραφής, η Περιφερ-
ειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου υπογράµµισε µεταξύ
άλλων τη «σηµασία της αλυσίδας των συνεργειών
µε θεσµούς όπως το ΙΓΜΕ, που είναι ο επίσηµος
και εξειδικευµένος σύµβουλος της Πολιτείας για
θέµατα γεωλογικών µελετών και ερευνών». «Σήµε-
ρα, η Περιφέρεια Αττικής κάνει αγώνα δρόµου προ-
κειµένου να καλύψει τα νοµοθετικά κενά, την
αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων, την αδιαφορία
και την έλλειψη συνεκτικής αντιπληµµυρικής στρ-
ατηγικής του παρελθόντος, µε στόχο την προ-
στασία των πολιτών και των περιουσιών τους απέ-

ναντι στα πληµµυρικά φαινόµενα», συνέχισε η ίδια.
Σκοπός της έρευνας είναι η αντιπληµµυρική προ-

στασία της περιοχής µέσω της διερεύνησης των
γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλο-
γικών συνθηκών στις θέσεις που απαιτούνται παρ-
εµβάσεις για την ανάσχεση των σοβαρών φαινοµέ-
νων που πλήττουν τον οικισµό. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας πρόκειται να αξιοποιηθούν από την
Περιφέρεια Αττικής για τον ορθολογικό σχεδιασµό
και την αναβάθµιση των υποδοµών, µε γνώµονα
την προστασία των πολιτών και του περιβάλλον-
τος.

Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα παράγει ολοκληρ-
ωµένη και σε βάθος µελέτη όλων των παραµέτρων
που επιδρούν στην εκδήλωση πληµµυρών και των
επιπτώσεων τους µε λεπτοµέρεια που ξεπερνά τις
απαιτήσεις της διεθνούς Οδηγίας (2007/60/ΕΚ).

Θα βασιστεί δε, σε σύγχρ-
ονα εργαλεία και µεθοδο-
λογίες για την αξιολόγηση
γεωλογικών, τεχνικογεω-
λογικών και υδρογεωλο-
γικών παραµέτρων για την
εκτίµηση της επικινδυνότ-
ητας πληµµύρας της περ-
ιοχής και θα αποσκοπεί
στη διαµόρφωση πρότα-
σης για τη δέσµη των
µέτρων που θα λειτουργή-
σουν µε το βέλτιστο τρόπο
στη µείωση του κινδύνου
στο µέλλον.

Επισηµαίνεται ότι, µε
βάση την πρώτη αξιολόγ-
ηση των πρόσφατων
πληµµυρικών φαινοµένων
στη Μάνδρα µε επιτόπου

µετάβαση οµάδας ειδικών επιστηµόνων του ΙΓΜΕ
και σε συνδυασµό µε παλαιότερα φαινόµενα που
έχουν πλήξει την περιοχή, διαπιστώθηκε ότι κύρια
αίτια των πληµµυρικών φαινοµένων αποτελούν η
υψηλής έντασης βροχόπτωση τοπικού χαρακτήρα,
οι φυσικοί παράγοντες της περιοχής (µορφολογία,
γεωλογική δοµή, βλάστηση) και οι ανθρωπογενείς
παρεµβάσεις. Ειδικότερα προέκυψε ότι, ο κύριος
οικιστικός ιστός της Μάνδρας αναπτύσσεται στη
συµβολή ρεµάτων. 

Μετά από την έντονη βροχόπτωση που
εκδηλώθηκε εστιασµένα στην ορεινή ζώνη του
όρους Πατέρα, τα ρέµατα αυτά τροφοδοτήθηκαν
από µεγάλους όγκους νερού, που συµπαρέσυραν
υλικά διάβρωσης και κατέκλυσαν σε µικρό χρονικό
διάστηµα την πόλη της Μάνδρας. 

*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ :             ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ :
Από 13.000,00€ έως 20.000,00€ : 65,00 €                 ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Από 20.001,00€ έως 25.000,00€ : 95.00 €                 ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Από 25.001,00€ έως 30.000,00€ : 105.00€                73.50€ και 40% µείωση για το 2ο παιδί.
Από 30.001,00€ έως 35.000,00€ : 110,00€                77.00€ και 40% µείωση για το 2ο παιδί.
Από 35.001,00€ έως 40.000,00€ : 120.00€                96.00€ και 30% µείωση για το 2ο παιδί.
Από 40.001,00€ έως 45.000,00€ : 130.00€                104.00€ και 30% µείωση για το 2ο παιδί.
Από 45.001,00€ έως 50.000,00€ : 160.00€                144.00€ και 20 % µείωση για το 2ο παιδί.
Από 50.001,00€ έως 55.000,00€ : 180.00€                162.00€ και 20 % µείωση για το 2ο παιδί.
Από 55.001,00€ έως 60.000,00€ : 200.00€                180.00€ και 20 % µείωση για το 2ο παιδί.
Από 60.001,00€ έως 65.000,00€ : 240.00€                216.00€ και 20 % µείωση για το 2ο παιδί.
Από 65.001,00€ και άνω         : 250.00€                225.00€ και 20 % µείωση για το 2ο παιδί.   

Η *προηγούµενη οικονοµική εισφορά, αφορά τους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού προγράµµατος  ΕΣΠΑ ( ΕΕΤΑΑ), στο οποίο είχαν τις προϋποθέσεις να λάβουν µέρος και
δεν έλαβαν ή απορρίφθηκαν από υπαιτιότητά τους. 

Η έν ταξη  των  παιδιών  στους παιδικούς  σταθµούς θα γίν εται  αποκλειστικά  µέσα στο πρώτο πεν θήµερο του µήν α και η οικον οµική εισφορά που τους  αν αλογεί θα
µπορεί ν α τακτοποιηθεί και εν τός του ίδιου µήν α στην  αρµόδια υπηρεσία του δήµου ( έσοδα)  .

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί  κατ΄ εξακολούθηση και πέραν  του εν ός (1) µην ός,  απουσιάζει αδικαιολόγητα ή χ ωρίς εν ηµέρωση  από το οικογεν ειακό του περιβάλ-
λον   ή χ ωρίς ν α συν τρέχ ουν  λόγοι υγείας , αυτόµατα θα γίν εται διακοπή φιλοξεν ίας  -  διαγραφή.

∆ιακοπή φιλοξεν ίας – διαγραφή από τον  παιδικό σταθµό από επιθυµία  των  γον έων  – κηδεµόν ων   θα γίν εται δεκτή µόν ο όταν  έχ ει προηγηθεί πρωτοκολληµέν η αίτηση
στην  αρµόδια υπηρεσία του δήµου ( πρωτόκολλο).

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ 7/5/2018 ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6/2018.  ΩΡΑΡΙΟ: 7:30 – 14:00,
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ,  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.                   

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΙΙΓΓΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΕΕΓΓΡΡΑΑΨΨΑΑΝΝ  ΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  
ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΜΜΜΜΥΥΡΡΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ

∆έσµη µέτρων και καθορισµός των θέσεων όπου απαιτούνται παρεµβάσεις για
την ανάσχεση των σοβαρών φαινοµένων που πλήττουν την πόλη. 
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Ηδυναµική του Ψυχιατρικού Τµή-
µατος (ΨΤ) του Θριάσιου
Νοσοκοµείου είναι µόλις 19

κρεβάτια. Σήµερα νοσηλεύονται σχεδόν
οι διπλάσιοι. 35 - 39 ασθενείς «περιθ-
άλπονται» σε ράντζα που έχουν
απλωθεί στους διαδρόµους, στο σαλόνι
κι όπου αλλού υπάρχει µια σπιθαµή
χώρου.

Πρόκειται για ανθρώπους που ανή-
κουν σε όλο το φάσµα των ψυχιατρικών
ασθενειών (σχιζοφρένεια, µανιοκατάθ-
λιψη κ.τ.λ.), ενώ αυξάνεται διαρκώς ο
αριθµός των εισαγωγών για χρήστες
ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κάνναβης
µε ψυχωσικά επεισόδια), εξαρτηµένους
από το αλκοόλ, κοινωνικά περιστατικά
(π.χ. άστεγοι), ψυχογηριατρικούς ασθε-
νείς (ηλικιωµένοι µε άνοια και άλλα
παθολογικά προβλήµατα), άτοµα µε
νοητική στέρηση.

Λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε
αντίστοιχες κρατικές δοµές, για κάθε
πάθηση, όλοι αυτοί οι ασθενείς στοιβά-
ζονται στο ίδιο δωµάτιο και διάδροµο,
καταλύοντας κάθε έννοια αξιοπρέπειας
και θεραπευτικής προσέγγισης. Να
σηµειωθεί ενδεικτικά ότι σε όλη την
Αττική υπάρχουν µόνο 5 - 6 δηµόσιες
ψυχογηριατρικές δοµές, µε µόλις 15
κλίνες η καθεµία και τεράστιες λίστες
αναµονής.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Ριζο-
σπάστη» αυτή είναι η εγκληµατική
πραγµατικότητα που έχει διαµορφώσει

η πολιτική του κεφαλαίου, που αντιµε-
τωπίζει την Υγεία του λαού µε κριτήρια
«κόστους - οφέλους» για το κράτος και
την εργοδοσία. 

Το «ντόµινο» των απάνθρωπων
συνεπειών αυτής της πολιτικής
βιώνουν στο πετσί τους οι ασθενείς, οι
οικογένειές τους και οι εργαζόµενοι.

Στο Ψυχιατρικό του Θριάσιου, στις
κλειστές εφηµερίες, ένας γιατρός έχει
στην ευθύνη του 30 - 35 ασθενείς, δου-
λεύει χωρίς ρεπό για 36 ώρες συνεχό-
µενα, οι νοσηλευτές κάνουν τη µια διπ-
λοβάρδια µετά την άλλη, επιβαρύνον-
τας και τη δική τους υγεία. Στο όνοµα
της «αποασυλοποίησης» δηµιουρ-
γούνται νέα «άσυλα» και η κυβέρνηση,
στα χνάρια των προκατόχων της,
συντηρεί την υποστελέχωση, διευρύνει
την υποχρηµατοδότηση, ενισχύοντας
την εµπορευµατοποίηση και της Ψυχι-
κής Υγείας.

Οι καταγγελίες και οι µαρτυρίες των
εργαζοµένων στο ΨΤ του Θριάσιου
Νοσοκοµείου, µε τους οποίους µίλησε
ο «Ριζοσπάστης», ένα πράγµα επιβε-
βαιώνουν: Την επιτακτική ανάγκη για
µαζικές προσλήψεις µόνιµου προσωπι-
κού όλων των ειδικοτήτων, όπως και τη
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, κεν-
τρικά σχεδιασµένου, αποκλειστικά
δηµόσιου και δωρεάν δικτύου υπηρε-
σιών για έγκαιρη πρόληψη, θεραπεία,

αποκατάσταση, µε σύγχρονες κτιριακές
υποδοµές και ιατροτεχνολογικό εξοπλι-
σµό.

Οι νοσηλευτές του ΨΤ είναι 12 (µια εκ
των οποίων µε σύµβαση ΟΑΕ∆ που
λήγει στο τέλος του 2018) και µόνο οι 2
έχουν ψυχιατρική ειδικότητα. Στη βάρ-
δια αντιστοιχούν δύο νοσηλευτές
(συνήθως γυναίκες) για 35 - 39 ψυχικά
ασθενείς.

«Είναι επικίνδυνο.Απαιτείται εξειδίκευ-
ση και µυική δύναµη όταν έχεις τόσους
πολλούς ασθενείς που µπορεί να
γίνουν επιθετικοί ή να εκδηλώσουν
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά.∆ε
βγαίνουν οι άδειες, τα ρεπό. Φεύγεις
από δω στις 11 το βράδυ και στις 6.30
το πρωί πρέπει να είσαι πάλι εδώ. Για
να πάρει συνάδελφος ρεπό, κάποιος
άλλος θα έρθει στις 6.30 το πρωί µέχρι
το µεσηµέρι και θα ξανάρθει στις 11 το
βράδυ και θα φύγει στις 7 την επόµενη.

Οι νοσηλευτές δεν έχουµε καν δικό µας
χώρο να αποσυρθούµε έστω για λίγο.
Είµαστε 8 ώρες µε ανθρώπους που
χρειάζονται διαρκή φροντίδα και έλεγχο
για το αν έφαγαν, για την προσωπική
τους υγιεινή, για τη φαρµακευτική τους
αγωγή. Η υγεία µας επιβαρύνεται.

Και δεν έχουµε ασθενείς που θα έρθ-
ουν για µια ή δύο µέρες ή µια βδοµάδα.
Οταν µπαίνει ένα εισαγγελικό περιστα-

τικό - τα οποία είναι και τα περισσότερα
- µένει εδώ τουλάχιστον 30-40 µέρες. Κι
αυτοί οι άνθρωποι πώς να ηρεµήσουν,
όταν κοιµούνται στο σαλόνι ή στο
διάδροµο και νιώθουν διαρκώς εκτεθει-
µένοι; Πώς θα µπουν σε θεραπευτικό
πλαίσιο;», µας λέει η Μ., νοσηλεύτρια.
Να σηµειωθεί ότι η ένδυση και τα είδη
υγιεινής, για όσους δεν έχουν υποστηρ-
ικτικό περιβάλλον, εξασφαλίζονται από
το προσωπικό του νοσοκοµείου!

Αντιθεραπευτικές - αντιεπιστηµονι-
κές συνθήκες νοσηλείας

Ο Ευάγγελος Νερούτσος, συντονιστής
διευθυντής του ΨΤ, σηµειώνει µεταξύ
άλλων: «Το Ψυχιατρικό Τµήµα µεταστε-
γάστηκε όπως - όπως σε χώρο του
νοσοκοµείου (σ.σ. πρώην εξωτερικά
ιατρεία της Παιδιατρικής) χωρίς να
πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγρ-
αφές για µια ψυχιατρική κλινική. Η χωρ-
οταξική κατανοµή των θαλάµων καθι-
στά πολύ δύσκολη τη συνεχή φροντίδα
και επίβλεψη των ασθενών από το προ-
σωπικό. ∆εν υπάρχει ούτε ένα µονόκλι-
νο δωµάτιο για ψυχοκινητικά ανήσυχο-
υς και διεγερτικούς ασθενείς. ∆εν
υπάρχει ξεχωριστός χώρος σίτισης
ασθενών (τραπεζαρία) µε επιπτώσεις
στην υγιεινή τους. ∆εν υπάρχει χώρος
εργοθεραπείας επιβραδύνοντας την
αποθεραπεία τους, ούτε χώρος προαυ-
λισµού. 

Πού θα γίνουν όλα αυτά; Εκεί που
τρώνε, εκεί κοιµούνται, εκεί "προαυ-
λίζονται". Πώς να θεραπεύσεις αυτούς
τους ανθρώπους και να διαφυλάξεις την
αξιοπρέπειά τους;».

Να σηµειωθεί ότι συµπτώµατα της
ασθένειας των ανθρώπων που είναι
ευάλωτοι ψυχικά, είναι η ευερεθιστότ-
ητα και η λεκτική επιθετικότητα. Η
έλλειψη ζωτικού χώρου, δραστηριοτή-
των, η νοσηλεία σε χώρους όπως
διάδροµοι που πολλές φορές δεν
κλείνουν καν τα φώτα τη νύχτα, αποτε-
λούν παράγοντες επιδείνωσης του
ψυχιατρικού προβλήµατος, καθυστερ-
ούν το χρόνο θεραπείας και δηµιουρ-
γούν επικίνδυνες συνθήκες για τους
ίδιους και τους εργαζόµενους. Πρόσφα-
τα διεγερτική ασθενής έσπασε το χέρι
γιατρού.

ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΕΕππιισσφφααλλεείίςς  σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς
∆εν υπάρχουν τα µέσα για την άµεση θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών, ενώ στη

βάρδια αντιστοιχούν δύο νοσηλευτές (συνήθως γυναίκες) για 35 - 39 ψυχικά ασθενείς.

φφωωττόό  ααρρχχεείίοουυ  



10-θριάσιο Tρίτη 8 Μαΐου 2018 
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16η Συνεδρίαση Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής 

Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατό-
πιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ.
Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµ-

πτη, 10-5-2018 και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολα-
ργός). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση επί του νοµοσχεδίου «Κλει-
σθένης Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµα-
τικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Ωρωπού για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΡΥΚΟ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», συνολικού προϋπολογι-
σµού 1.525.200,00  € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµα-
τικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Ωρωπού για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ- ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ»,
συνολικού προϋπολογισµού 1.400.000,00 €
(µε Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρ-
ειας Αττικής και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας
(Σ.Ε.Φ.) για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ (Η/Μ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ,
ΑΡ∆ΕΥΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Σ.Ε.Φ» συνολικού
προϋπολογισµού 310.000,00€ (συµπεριλαµβα-
νοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)

Ανατροπές στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ - Τι αλλάζει για τους ασφαλισµένους
Την περασµένη Παρασκευή πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του φαρµακείου ΕΟΠΥΥ

στο Περιστέρι, το οποίο θα εξυπηρετήσει τους ασφαλισµένους του πυκνοκατοικηµένου
Περιστερίου αλλά και µεγάλο όγκο της ∆υτικής Αττικής

Αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο διάθεσης
των φαρµάκων υψηλού κόστους, όπως
είναι τα ογκολογικά, από τα φαρµακεία του
ΕΟΠΥΥ (Εθνικού Οργανισµού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας). Ο ΕΟΠΥΥ έχει ετοιµά-

σει ένα σχέδιο µε σκοπό την αντιµετώπιση της πολύωρ-
ης αναµονής και της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι
ασθενείς, που πολλές φορές φεύγουν άπραγοι καθώς
δεν υπάρχει το φάρµακό τους και πρέπει να ξαναπερά-
σουν από την ουρά.

Το σχέδιο του Οργανισµού που δηµοσίεσε ο  «Ελεύθ-
ερος Τύπος», το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του
από τις αρχές Ιουνίου, κινείται σε τρεις άξονες. 

Ο πρώτος είναι το σύστηµα ηλεκτρονικής προέγκρι-
σης του φαρµάκου, η οποία µέχρι τώρα πραγµατοποι-
είται µε φυσική παρουσία του ασθενούς στις αρµόδιες

επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, ενώ ο δεύτερος είναι ότι ο ασθενής θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά µε mail ή µε SMS για να παρ-
αλάβει το φάρµακό του συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα χωρίς να περιµένει στην ουρά. Παράλληλα, ξεκινά και κατ’ οίκον
δωρεάν διανοµή φαρµάκων σε αποµακρυσµένους από τα φαρµακεία ασθενείς. Ο τρίτος άξονας είναι η πύκνωση του
δικτύου των φαρµακείων στην Αττική, όπου και διαπιστώνεται το πρόβληµα των αναµονών.

Το σύστηµα ονοµάζεται ΣΗΠ και έχει ήδη ξεκινήσει να «τεστάρεται» στο Κεντρικό Φαρµακείο του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται
για µια ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα µηδενίσει, σύµφωνα µε τα σχέδια του Οργανισµού, τα πήγαινε-έλα του ασθε-
νούς για να εγκριθεί το σκεύασµά του. Η διαδικασία προέγκρισης ακολουθείται για συγκεκριµένα σκευάσµατα, αλλά
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς ένας στους τρεις, που επισκέπτονται τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, χρειάζεται προέγκρ-
ιση.

Σήµερα, η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται ως εξής: Ο ασθενής επισκέπτεται το γιατρό του για να λάβει γνωµάτευ-
ση. Μετά πηγαίνει σε µία από τις επτά επιτροπές του ΕΟΠΥΥ να καταθέσει το αίτηµα για έγκριση. Από τη στιγµή που
στον ΕΟΠΥΥ εγκρίνουν το σκεύασµα, ο ασθενής κάνει ακόµη έναM δροµολόγιο για να παραλάβει την έγκριση και
πηγαίνει όποια ώρα επιθυµεί στο πλησιέστερο µε τον τόπο διαµονής του φαρµακείο ώστε να παραλάβει το φάρµακο.
Με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα που στήνει ο Οργανισµός θα παρακάµπτεται η ανάγκη να πηγαίνει ο ασθενής στις
επιτροπές του ΕΟΠΥΥ. Από τη στιγµή που γίνεται -ηλεκτρονικά- η γνωµάτευση από το θεράποντα γιατρό, αποστέλλε-
ται αυτόµατα και αίτηµα προέγκρισης. 

Οταν εγκριθεί, διακινείται επίσης ηλεκτρονικά, φτάνοντας τόσο στο γιατρό όσο και στον ασθενή, ο οποίος λαµβάνει
τη συνταγή του και την εκτελεί στο φαρµακείο.

Μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα υπάρχει η πρόβλεψη να συνδεθούν και τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, ώστε παράλ-
ληλα µε την έγγραφη προέγκριση να ειδοποιούνται οι ασθενείς για την ώρα και την ηµέρα που θα µπορούν να παρα-
λάβουν το φάρµακό τους. Θα είναι δηλαδή ένα σύστηµα παρόµοιο µε σύστηµα ραντεβού, ώστε να µην πηγαίνουν όλοι
τις ίδιες ώρες και πραγµατοποιείται συνωστισµός στα φαρµακεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρόλο που τα φαρµακεία
του ΕΟΠΥΥ έχουν ολοήµερη λειτουργία, δηλαδή µέχρι τις 7 το απόγευµα, οι περισσότεροι ασφαλισµένοι έχει διαπι-
στωθεί ότι τα επισκέπτονται τις πρωινές ώρες. Η ειδοποίηση για να λάβουν το φάρµακό τους θα πραγµατοποιείται είτε
µε SMS είτε µε mail.

Στο πλαίσιο της διάθεσης των φαρµάκων, ο ΕΟΠΥΥ ξεκινά -πιλοτικά εντός Ιουνίου- τη δωρεάν κατ’ οίκον διανοµή
φαρµάκων σε ανθρώπους που είναι αποµακρυσµένοι από τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Πιο συγκεκριµένα, ο Οργανισµός θα καθορίσει «ακτίνες γειτονιάς», που θα περιλαµβάνουν τον πληθυσµό που θεω-
ρεί ότι µπορεί λόγω εγγύτητας να έχει πρόσβαση στα υπάρχοντα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. Για όσους είναι αποµακρυ-
σµένοι από τα φαρµακεία θα υπάρχει η δυνατότητα της κατ’ οίκον διανοµής, η οποία θα γίνεται πλέον δωρεάν. Μέχρι
στιγµής υπάρχει η δυνατότητα µέσω ΕΛΤΑ να λάβει κάποιος τα φάρµακά του στο σπίτι, ωστόσο το κόστος επωµίζεται
ο ίδιος ο ασθενής. Πλέον το κόστος θα επωµίζεται ο ΕΟΠΥΥ. Για το σχέδιο αυτό, αναµένονται να πραγµατοποιηθούν
διαγωνισµοί πιστοποιηµένων εταιριών που θα αναλάβουν τις κατ’ οίκον διανοµές.

Στην κατεύθυνση αποσυµφόρησης των φαρµακείων είναι και η λειτουργία δύο νέων φαρµακείων στην Αττική και
ακόµη δύο που αναµένεται να λειτουργήσουν σύντοµα. 

Την περασµένη Παρασκευή πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του φαρµακείου ΕΟΠΥΥ στο Περιστέρι, το οποίο θα
εξυπηρετήσει τους ασφαλισµένους του πυκνοκατοικηµένου Περιστερίου αλλά και µεγάλο όγκο της ∆υτικής Αττικής έτσι
ώστε να φύγει λίγο βάρος από τα φαρµακεία που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. 

Επιπλέον, τέθηκε σε λειτουργία το δεύτερο φαρµακείο στην Οµόνοια, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το
πρώτο και ιδιαίτερα κεντρικό, καθώς βρίσκεται στην Αγ. Κωνσταντίνου.

Αρκετοί είναι οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ που κοινοποιούν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις
ουρές στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Η αναµονή ξεπερνά σε ορισµένες περιπτώσεις και τις δύο ώρες, µε αποτέλεσµα την πραγµατική εξουθένωση των
ασθενών. Ερωτήµατα για το θέµα αυτό έχουν καταθέσει αρκετές φορές βουλευτές στη Βουλή. Τα φαρµακεία που αντι-
µετωπίζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι αυτά των Αθηνών, κυρίως στη Λ. Αλεξάνδρας και του Γκύζη, αλλά και της
Καλλιθέας.

∆εν είναι λίγες οι φορές που ένας ασθενής µπαίνει στη διαδικασία να «στηθεί» στη σειρά αλλά τελικά να µην υπάρχει
διαθέσιµο το φάρµακο που επιθυµεί. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρχει σε άλλο φαρµακείο. Αυτή την εκ των προτέρων
«συνεννόηση» επιδιώκει να πετύχει ο Οργανισµός µε κεντρικοποίηση των υπηρεσιών. Μέχρι σήµερα κάθε φαρµακείο
παραγγέλνει ξεχωριστά τα φάρµακα που χρειάζεται. 

Πλέον, θα υπάρχει κεντρική αποθήκη, καθώς και κεντρικός συντονισµός των φαρµάκων µε συνολικές παραγγελίες
για όλα τα φαρµακεία, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της έλλειψης.

Η διαθεσιµότητα ή µη του σκευάσµατος θα φαίνεται, σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη από τη στιγµή της προέγκρισης
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Εποµένως, όταν ένας ασθενής ειδοποιηθεί να πάει να παραλάβει το φάρµακο,
δεν θα υπάρχει η πιθανότητα να µην το βρει.
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη κοντά
στο ΡουπάκιΤηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα θέση 
Ρυκιά ΑσπρόπυργοςΤηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO ....GGGG RRRR    
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Ο χορός λοιπόν γεφυρώνει τις ζωές όλων µας...

Μια µαγική χορευτική παρά-
σταση πραγµατοποιήθηκε
την  Κυριακή 29 Απριλίου

στην  Ζάκυν θο  από τον  Πολιτιστικό
Σύλλογο Σαρακιν άδου  Ζάκυν θου,
αφιερωµέν η στην  Γέφυρα ζωής 

Μία παράσταση γεµάτη συγκίν ηση
και πολλά χ αµόγελα άλλα και
µην ύµατα αισιοδοξίας ελπίδας....µε
215 χορευτές επί σκην ής, µε θέµα
“Mθυµάσαι µαµά;”. Μια εκδήλωση
αφιερωµέν η στα παιδιά, που πέτ-
υχαν  και µε το παραπάν ω χορ-
εύον τας, παίζον τας ή τραγου-
δών τας, ν α στείλουν  µήν υµα πως
όταν  γελούν M υπάρχ ει ακόµα
ελπίδα. 

Η βραδιά ξεκίν ησε µε την  προβολή
εν ός βίν τεο που παρουσιάζει τις
δράσεις και το έργο που γίν ον ται
στην  “Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ.” 

Ακολουθήσε η οµιλία του Προέδρου
του ∆.Σ. της Γέφυρα Ζωής  κ.
∆ιον ύση Γουράν ιου ο οποίος δήλω-
σε φαν ερά συγκιν ηµέν ος σε έν α
αµφιθέατρο ασφυκτικά γεµάτο  : 

Με ξάφν ιασε ιδιαίτερα όταν  µε
επισκέφθηκε στον  Πολυχώρο µας η
Αν αστασία εκπρόσωπος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Σαρακιν άδου  και
µου αν ακοίν ωσε ότι σκοπεύουν
µετά από απόφαση του ∆.Σ. ν α
στηρίξουν  χορεύον τας οικον οµικά
τις προσπάθειες της Γέφυρα Ζωής 

∆εν  υπάρχουν  λόγια ν α σας περι-
γράψω το πώς έν ιωσα !

Χαρά, συγκίν ηση, αγαλλίαση ψυχής
.... και κυρίως κουράγιο και ελπίδα
για ν α συν εχ ίσουµε τον  αγών α που
δίν ουµε καθηµεριν ά όλοι εµείς για ν α
κρατήσουµε την  πόρτα της Γέφυρα
ζωής αν οιχτή  !

Τυχεροί οι µαθητές-τριες που αν ή-
κουν  σε αυτόν  τον  σύλλογο, δίπλα 

σε αν θρώπους που τους ν οιά-
ζον ται και προσπαθούν  µε κάθε
τρόπο ν α τους περάσουν  αξιόλογα
συµβολικά µην ύµατα, όπως
Αγάπη, Αλληλεγγύη και κυρίως Αν θ-
ρωπιά.

Και κλείν ον τας δήλωσε, Έν α
µεγάλο Μπράβο σε όλους τους
συµµετέχον τες , στα παιδιά που
έτρεχαν  όλο αυτό το διάστηµα για
την  πραγµατοποίηση της εκδήλωσης
τον  χοροδιδάσκαλο τους , αλλά και
του κόσµου που αν ταποκρίθηκε και
υποστήριξε αυτήν  την  πρωτοβου-
λία, τους ευχαριστούµε όλους από
καρδιάς για την  κοιν ων ική τους ευαι-
σθησία και για την  πολύτιµη βοήθεια
τους.  

Στη συν έχεια τα χορευτικά τµήµα-
τα παρουσίασαν  χορούς από ολόκ-
ληρη τη χώρα, εν ώ το τµήµα παρα-
στάσεων  που έκλεισε την  εκδήλωση
άφησε τους πάν τες άφων ους. ∆εν
έλειψαν  τραγούδια µε την  υπέροχη
και πολλά υποσχόµεν η Νίκη Αρβα-
ν ιτάκη συν οδευόµεν η στο πιάν ο
από τον  ταλαν τούχ ο ∆ιον ύση
Τουρκάκη. 

Μελωδίες, τραγούδια, χοροί, φαν -
τασία και Ζωή ήταν  τα συστατικά της
µουσικο-χορευτικής εκδήλωσης που
παρουσίασαν  τα µέλη του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Σαρακιν άδου για ν α
δηµιουργήσουν  τη δικιά τους “Γέφ-
υρα Ζώης” και ν α µεταφέρουν  σε
όλους το µήν υµα “ν α αγκαλιάσουµε
όλοι τη µαγεία, του ν α είν αι καν είς
διαφορετικός”.

Όσο για το φιν άλε, το αργεν τίν ικο
τάν γκο από τους ∆ώρα Μαγδαλην ου,
∆ιον ύση Μάργαρη και Αλεξάν δρα
Τυρογαλά κέρδισε τις εν τυπώσεις.

Φυσικά τα χαµόγελα όλων  έκλεψαν
οι µικροί χορευτές που δεν  σταµάτ-

ησαν  στιγµή ν α διασκεδάζουν  τον
κόσµο, δείχν ον τας το ταλέν το τους
µε την  επιµέλεια, τη διδασκαλία και
φρον τίδα του ∆ιον ύση Αρκαδιαν ού.
Πρόκειται για έν αν  άκρως δραστήριο
και γεµάτο ευαισθησίες σύλλογο του
οποίου τα µέλη µε κάθε τρόπο φρον -
τίζουν  πέρα από την  παραγωγή
πολιτισµού. Να διατηρούν  στο
επίκεν τρο του εν διαφέρον τος των
εκδηλώσεών  τους τα παιδιά.

“Είν αι ωραίο ν α προσφέρεις τρα-
γουδών τας και χορεύον τας σε παι-
διά που το έχουν  αν άγκη. Είν αι
ωραίο ν α δίν εις λίγο από την  ψυχή
σου κ ν α κάν εις και άλλους αν θ-
ρώπους ν α γελούν . Γίν εσαι ν οµίζω
καλύτερος άν θρωπος και αυτό είν αι
το κυριότερο µέληµα του Συλλόγου
ν α δίν ει κάθε χρόν ο, κάθε φορά
ωραίες εικόν ες, ωραία συν αισθήµατα
µέσα από το χορό, το τραγούδι,
µέσα από τα βήµατα και την  µουσι-
κή αλλά ξέρετε τι θα µας έκαν ε υπε-
ρήφαν ους εµάς εδώ; Αν  µετά από
πολλά – πολλά χρόν ια σας ρωτή-
σουν  τα παιδιά σας «Θυµάσαι
Μαµά;» Θυµάσαι πόσο ευτυχ ισµέ-
ν ος ή ευτυχ ισµέν η ήµουν  όταν  χόρ-
ευα; Φαν ταζόµουν  ότι πετώ στον
γαλάζιο ουράν ιο και χαµογελούσα.
Γιατί η Αλήθεια είν αι ότι όταν  γελάει
έν α παιδί υπάρχει Ελπίδα” δήλωσε η
Πρόεδρος του Συλλόγου κα.Έφη
Σπαθάκη.

Ο ∆υτικός Τοµέας θα βγάζει 11 έδρες και θα περιλαµβάνει τους δήµους Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων  – Καµα-
τερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.

Ο δήµος Αθηναίων  διατηρείται ως εκλογική περιφέρεια Α΄Αθηνών .
Ο διαχωρισµός του Υπόλοιπου Αττικής σε Ανατολική και ∆υτική ακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της Περιφέρ-

ειας Αττικής. Από τις 15 έδρες που αν τιστοιχούν  σήµερα σε αυτή την  εκλογική περιφέρεια, µε τον  διαχωρισµό
οι 10 µοιράζον ται στη Ανατολική, οι 4 στη ∆υτική και µία έδρα πηγαίν ει στην  Αχαΐα.

Τα άλλα τρία σενάρια έχουν µικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το ανωτέρω.

Ο υπουργός Εσωτερικών , Πάν ος Σκουρλέτης, ερωτηθείς σε συν έν τευξή του στην  ίδια εφηµερίδα, για το
πώς αξιολογεί την  πρόταση του Κιν ήµατος Αλλαγής για την  κατάτµηση της Β΄ Αθήν ας αν αφέρει: 

«Στο πλαίσιο µιας συν ολικής συζήτησης γύρω από τον  εκλογικό ν όµο, πράγµατι το θέµα της κατάτµησης
της Β’ Αθην ών  κιν είται σε θετική κατεύθυν ση. 

Μάλιστα, προ ηµερών , είχ α και ο ίδιος επισηµάν ει ότι η πρόταση αυτή θα µπορούσε ν α εν ταχ θεί στην
ατζέν τα µιας ουσιαστικής συζήτησης µε το Κίν ηµα Αλλαγής, εάν  εν διαφερόταν  ν α επαν ατοποθετηθεί για
τον  χ ρόν ο εφαρµογής της απλής αν αλογικής. 

Το ίδιο, βεβαίως, ισχ ύει και για οποιοδήποτε άλλο µέτρο µπορεί ν α συµβάλει στην  εξορθολογικοποίηση
της εκλογικής διαδικασίας. 

Το δεδοµέν ο είν αι ότι η κυβέρν ηση έχ ει αν αλάβει τις ευθύν ες της σε αυτό το πεδίο και θα συν εχ ίσει ν α
το πράττει».

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθε-
ται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, 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 νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει 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 ∆ηµο-
τικό 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 - γραφ-
εία (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 (ε-
νοικίαση 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 θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, 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,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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 ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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. Πληροφο-
ρίες 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 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)

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 Ασπρόπ-
υργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. 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 εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.g
r. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  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

48

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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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 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 ∆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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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 ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

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

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να 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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

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



16-θριάσιο Tρίτη 8 Μαΐου 2018 


