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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος                 

Η θερµοκρασία από 19 έως 31
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, 
Γιουβενάλης, Ιουβεναλία 

Κατάθεσις της τιµίας Εσθήτος της παναγίας
Θεοτόκου εν Βλαχερναίς

Μ
ια οργανωµένη εγκληµατική οργάνωση που
διακινούσε συστηµατικά ποσότητες ναρκω-
τικών ουσιών, µε έδρα κυρίως καταυλισµούς

στην περιοχή Αγία Σωτήρας και Αυλίζα Αχαρνών στην
∆υτική Αττική εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφ-
άλειας ∆υτικής Αττικής της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-
κής .

Για την αποδόµηση της εγκληµατικής οργάνωσης,
πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2018, οργανωµένη
και συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση στην ευρύτερη
περιοχή της ∆υτικής Αττικής και κυρίως στους καταυλι-
σµούς Αγία Σωτήρας και Αυλίζα Αχαρνών, όπου επανειλ-
ηµµένως πραγµατοποιούνται επιχειρήσεις για την αντι-
µετώπιση διαφόρων εγκληµατικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα η επιχείρηση επεκτάθηκε στις περιοχές της 

Βούλας, του Αµαρουσίου, της Νίκαιας, Κορωπίου και
Πάτρας.

Συµµετείχαν αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας ∆υτικής Αττικής και του Τµήµατος Ασφαλείας Αχα-
ρνών, µε τη συνδροµή της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης
Εγκληµάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρο-
µοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), της Οµάδας Πρόληψης
και Καταστολής Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της
∆ιεύθυνσης Ειδικών Αστυνοµικών ∆υνάµεων, της Οµά-
δας ∆Ι.ΑΣ. καθώς και Υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Ασφ-
άλειας Πατρών.

Συνεχίζεται στη σελ. 11

∆ΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ 
Α.ΤΣΙΠΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
∆ΗΜΑΡΧΟ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 
Ενηµέρωση του
Πρωθυπουργού για τα
αντιπληµµυρικά έργα
της Μάνδρας.

Επιστολές προς τον κ. Πρωθυπουργό απέστειλε
η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη προκειµένου να
τονίσει την σπουδαιότητα της αντιπληµµυρικής
θωράκισης της Μάνδρας.

Η αναγκαιότητα των αντιπληµµυρικών έργων
είναι πλέον – µετά και την πρόσφατη πληµµύρα
της 26ης – 27ης Ιουνίου – ακόµα πιο άµεση και
επιτακτική για την έναρξη των οποίων η κ. Κριε-
κούκη κινείται προς κάθε κατεύθυνση προκειµέ-
νου να επισπευθεί

Επισυνάπτονται:
1η επιστολή τον ∆εκέµβριο 2017, µετά τη φονι-

κή πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου
2η επιστολή στις 28 Ιουνίου 2018 µετά την

πληµµύρα της 26ης και 27ης Ιουνίου
(����� ��� ���. 12)

ΚΑΙΡΙΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΖΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ο συνολικός απολογισµός της επιχείρησης ήταν η σύλληψη 24 ατόµων, 
µελών της εγκληµατικής οργάνωσης και λοιπών εµπλεκόµενων



Η
Περιφερειακή Εν ότητα  ∆υτικής  Αττικής στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος καταπο-
λέµησης των  κουν ουπιών  στις περιοχ ές αρµοδιότ-

ητάς της για το έτος 2018 σας γν ωρίζει ότι από τις αρχ ές
Απριλίου µέχ ρι και σήµερα έχουν  ήδη πραγµατοποιηθεί
οκτώ (8) επίγειοι ψεκασµοί.
Οι περιοχ ές εφαρµογής του προγράµµατος πραγµατο-
ποιούν ται αποκλειστικά σε περιαστικές εστίες αν ά-
πτυξης, (ρέµατα, εκβολές αγωγών  όµβριων , άλση,  φυσι-
κά συστήµατα και υγρότοποι).         

Η φρον τίδα του αστικού ιστού (εκπόν ηση προγραµµά-
των  καταπολέµησης κουν ουπιών , προστασία του
πληθυσµού) αποτελεί ευθύν η των  ∆ήµων .Μετά  την
εν ηµέρωση  από το Κέν τρο Ελέγχ ου και Πρόληψης
Νοσηµάτων  (ΚΕΕΛΠΝΟ)  ότι διαγν ώστηκαν  κρούσµατα λοίµωξης από τον  ιό του ∆υτικού Νείλου σε περιοχ ή
της ∆υτικής Αττικής, θα θέλαµε ν α επιστήσουµε την  προσοχ ή και εν ηµερών ουµε ότι θα πρέπει ν α λαµβάν ον -
ται :
1) Μέτρα ατοµικής προστασίας: 
α) χ ρήση εγκεκριµέν ων  δραστικών  εν τοµοαπωθητικών  ουσιών  για το σώµα και για το περιβάλλον .
β) χ ρήση σητών , κουν ουπιέρων .
γ) κλιµατιστικών  και αν εµιστήρων .
2) Αποφυγή δηµιουργίας εστιών  αν απαραγωγής κουν ουπιών  εν τός των  οικιών , που θα πραγµατοποιηθούν  µε:

α) αποτροπή δηµιουργίας λιµν αζόν των  ν ερών  σε µπαλκόν ια, αυλές και χ ωράφια.   
β) αποµάκρυν ση των  στάσιµων  ν ερών .
γ) κάλυψη όλων  των  δοχ είων  και γεν ικά των  περιεκτών  που συγκρατούν  ν ερό. 
δ) κάλυψη µε σήτα των  αγωγών  εξαερισµού των  βόθρων .

Η Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής βρίσκεται σε συν εχ ή επικοιν ων ία µε τους οικείους ∆ήµους, για την
εφαρµογή έκτακτων  µέτρων  καταπολέµησης, καθώς και στην  προµήθεια έν τυπου υλικού για την  εν ηµέρωση
των  πολιτών .
Επικοινωνία : FAX: 2131601317  E - mail : dyepy.peda@patt.gov.gr 
Kαι στα τηλ. 2131601312, 315, 318, 321  
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ΞΕΧΕΙΛΩΝΕΙ... ΚΙ
ΑΛΛΟ Ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Ν
έα επέκταση στον ΧΥΤΑ αποφάσισε προ ολίγων
24ωρων η εκτελεστική επιτροπή του Ειδικού
∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής

(Ε∆ΣΝΑ).
Η επέκταση εκτιµάται ότι θα δώσει «ζωή» 8-9 µηνών

ακόµα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ, µε το αδιέξοδο των
προηγούµενων ηµερών να έχει παίξει κρίσιµο ρόλο στη
λήψη της απόφασης. Πάντως, η µεταφορά σκουπιδιών
τις επόµενες ηµέρες στη Φυλή θα επιβραδυνθεί, προκει-
µένου να προχωρήσουν οι εργασίες αντιστήριξης του
ρηγµατωµένου λόφου σκουπιδιών.

Σε αντίθεση µε τις µέχρι σήµερα διαβεβαιώσεις της
περιφέρειας ότι δεν θα υπάρξει νέα επέκταση της δυνα-
µικότητας του ΧΥΤΑ Φυλής, χθες αποφασίστηκε από τον
Ε∆ΣΝΑ η προσθήκη ενός νέου, «µινι-κυττάρου». Πρόκει-
ται ουσιαστικά για… µια γωνία, στην ήδη αποκατε-
στηµένη α΄ φάση του ΧΥΤΑ, η οποία «συζητούνταν»
εδώ και καιρό ως πιθανή λύση για µερικούς µήνες ακόµα.
Ενδεικτικό του κλίµατος που επικράτησε, χθες, στον
Ε∆ΣΝΑ είναι ότι η απόφαση ελήφθη οριακά, µε τη
«διπλή» ψήφο της αντιπροέδρου Αφροδίτης Μπιζά,
καθώς οι δύο πλευρές ισοψήφησαν (3-3). «Η πραγµα-
τικότητα µας πιέζει για την εξασφάλιση ενός εναλλακτι-
κού χώρου. ∆εν είµαστε χαρούµενοι γι’ αυτή την εξέλιξη,
αλλά έχουµε µεγάλη ευθύνη έναντι των πολιτών», λέει η
κ. Μπιζά. Οπως αναφέρει, ο Ε∆ΣΝΑ θα προχωρήσει µε τις
ταχύτερες δυνατές διαδικασίες, καλώντας εταιρείες σε
απευθείας διαπραγµάτευση και προωθώντας την τροπο-
ποίηση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ.

Ο νέος χώρος έχει έκταση περίπου 120 στρέµµατα,
χωρητικότητα 1,2 εκατ. κ.µ. και εκτιµάται ότι θα επαρκεί
για 8-9 µήνες. Στόχος του Ε∆ΣΝΑ είναι το σηµερινό (υπό
ταυτόχρονη κατασκευή και χρήση) κύτταρο και η επέκ

ταση να χρησιµοποιούνται παράλληλα, ώστε να µπορ-
εί να υπάρξει εναλλακτική αν ο ένας από τους δύο χώρ-
ους έχει πρόβληµα. Πρόκειται ίσως για την… τελευταία
διαθέσιµη γωνία στον ΧΥΤΑ, χαρακτηριστικό του αδιεξό-
δου στο οποίο παραµένει η διαχείριση των απορριµµά-
των στην πρωτεύουσα και της αγωνίας της διοίκησης να
κρατήσει πάση θυσία ανοιχτή τη Φυλή έστω ώς το 2020
(όσο βέβαια ο χρόνος περνά χωρίς να ξεκινούν νέα έργα
ή να γίνονται νέες χωροθετήσεις τόσο πιθανότερο φαίνε-
ται να οδηγηθεί ο Ε∆ΣΝΑ στην προώθηση µιας γ΄ φάσης
του ΧΥΤΑ, δηλαδή µιας µεγάλης επέκτασης).

Επιβράδυνση

Τς επόµενες ηµέρες η µεταφορά απορριµµάτων στον
ΧΥΤΑ Φυλής θα επιβραδυνθεί, ύστερα από αίτηµα της
εταιρείας που διαχειρίζεται τον χώρο. Σύµφωνα µε πληρ-
οφορίες, αιτία δεν είναι κάποια νέα ρηγµάτωση λόγω
των βροχοπτώσεων αλλά η ανάγκη να προχωρήσουν τα
έργα στήριξης του ρηγµατωµένου σκουπιδολόφου, να
«τακτοποιηθούν» και να σκεπαστούν µε χώµα τα απο-
ρρίµµατα που αδειάζονται τις προηγούµενες ηµέρες στη
βάση του. Υπενθυµίζεται ότι την τελευταία εβδοµάδα ο
ΧΥΤΑ δέχεται περίπου 7.500 τόνους ηµερησίως έναντι
4.500 τόνων που δέχεται υπό κανονικές συνθήκες, προ-
κειµένου να αποµακρυνθούν όλα τα απορρίµµατα που
είχαν τις τελευταίες ηµέρες συγκεντρωθεί στους δρόµο-
υς. Ο ΧΥΤΑ θα µείνει σήµερα κλειστός για λίγες ώρες και
τις υπόλοιπες θα δέχεται µικρότερο αριθµό οχηµάτων.

Πηγή: kathimerini.gr
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Εφαρµογή έκτακτων µέτρων καταπολέµησης, καθώς και
διανοµή  έντυπου υλικού για την ενηµέρωση των πολιτών.

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ 

την Τρίτη 3 Ιουλίου για
τους συµβασιούχους

Στάση εργασίας από τις 12 το µεσηµέρι
µέχρι το τέλος της βάρδιας, για την ερχό-
µενη Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 και συγκέντρω-

ση στις 12:30 το µεσηµέρι, έξω από το Υπ. Εσω-
τερικών, κήρυξε η Παναττική Επιτροπή Συµβα-
σιούχων.

Οι συµβασιούχοι ζητούν νοµοθετική ρύθµιση
µετατροπής των εργασιακών σχέσεων ορισµένου
χρόνου σε αορίστου.

Στην ανακοίνωσή της, µε το ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΟΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ, τονίζει:

«Συνάδελφοι συµβασιούχοι και µε οποιαδήποτε
µορφή ελαστικής εργασίας ξαναβγαίνουµε στο
δρόµο του αγώνα και της διεκδίκησης. Η κυβέρν-
ηση εξακολουθεί να µας κοροϊδεύει. Καθηµερινά
επιβεβαιωνόµαστε ότι το µεγαλύτερο µέρος των
συναδέλφων συµβασιούχων πετιόµαστε στην ανε-
ργία. Είναι γελασµένοι αν νοµίζουν ότι ξεµπερδέ-
ψανε µαζί µας. 

∆εν είµαστε ανακυκλώσιµα υλικά και τώρα που
ήρθαν οι συνάδελφοι µέσα από τη 3Κ εµείς θα
πρέπει να περάσουµε στην ανεργία. Κανένας και
για κανέναν λόγο δεν θα παίξει µε την αξιοπρέπεια
τη δική µας και των οικογενειών µας για τα κέρδη
µιας χούφτας ανθρώπων.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κενά στους δήµους
εξακολουθούν να είναι τεράστια και οι συνάδελφοι
που προσλήφθηκαν µέσα από τους προσωρινούς
πίνακες από τη τελευταία προκήρυξη αλλά και
αυτοί που θα έρθουν µε τους οριστικούς πίνακες
σε καµιά περίπτωση δεν καλύπτουν τα τεράστια
κενά των δήµων. ∆ικοί µας συνάδελφοι ήταν αυτοί
που άφησαν τη τελευταία τους πνοή στο σκαλοπά-
τι του απορριµµατοφόρου.  

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ µαζί µε τη πλει-
οψηφία των δηµάρχων υλοποιούν µέχρι κεραίας τη
πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης και τις απαιτή-
σεις του ΣΕΒ που θέλουν τις υπηρεσίες καθαριότ-
ητας, και όχι µόνο να αποδεκατίζονται από προ-
σωπικό µε σκοπό να περάσουν στο µέλλον στα
χέρια των εργολάβων προκειµένου να ικανοποιή-
σουν τη κερδοφορία τους.

Ο αγώνας για το ∆ικαίωµα στη Μόνιµη και Σταθ-
ερή δουλειά µας αφορά όλους. Καλούµε όλες τις
επιτροπές των δήµων άµεσα να ενηµερώσουν
όλους τους συναδέλφους συµβασιούχους αλλά και
να πάρουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την επιτ-
υχία και της ΣΤΑΣΗΣ αλλά και της
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.   

Απαιτούµε να φέρει τώρα η κυβέρνηση νοµοθε-
τική ρύθµιση που θα µετατρέπει όλες τις συµβά-
σεις από Ορισµένου Χρόνου σε Αορίστου χωρίς
όρους και προϋποθέσεις. Ας το πάρουν χαµπάρι.
Από αυτό το αίτηµα δεν κάνουµε βήµα πίσω.»
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Υποχρεωτική είσοδος από την µπροστινή πόρτα 
σε λεωφορεία και τρόλεϊ από σήµερα 

Τ
ο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών,
έχοντας σαν στόχο την αντιµετώπιση της
λαθρεπιβίβασης - εισιτηριοδιαφυγής στα

λεωφορεία και τα τρόλεϊ, λαµβάνει ένα νέο µέτρο,
σχετικά µε την είσοδο των επιβατών, στα παραπά-
νω Μέσα Μεταφοράς.

Πιο συγκεκριµένα, από σήµερα  ∆ευτέρα η είσο

δος των επιβατών θα γίνεται µόνο από την µπρ-
οστινή πόρτα του µέσω µεταφοράς, ενώ θα πραγ-
µατοποιούνται και έλεγχοι των εισιτηρίων από
τους αρµόδιους ελεγκτές.Αρχικά θα ανοίγει η
µπροστινή πόρτα για την είσοδο των επιβατών και
στη συνέχεια θα ανοίγουν η µεσαία και η πίσω
πόρτα των οχηµάτων.

Μ
ε την καθι ερωµένη καλοκαι ρι νή γι ο-
ρτή, που δι οργανώθηκε το βράδυ της
Παρασκευής 29 Ιουνί ου 2018, στο

προαύλι ο του 1ου ∆ηµοτι κού Σχολεί ου Άνω
Λι οσί ων, ευχήθηκε καλές δι ακοπές στους
κατοί κους της ∆ροσούπολης ο τοπι κός Σύλλο-
γος. 

Παράλληλα, η γι ορτή αποτέλεσε µι α καλή
ευκαι ρί α γι α να κάνει  τον απολογι σµό πεπρ-
αγµένων του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου, ο Πρόε-
δρος Μι χάλης Ζουρί δης. Ανάµεσα στι ς δρά-
σει ς που ανέφερε ήταν η συγκρότηση της θεα-
τρι κής οµάδας µε τη βοήθει α του ηθοποι ού και
σκηνοθέτη Γι άννη Τρι βέλα και  του χορευτι κού
σε συνεργασί α µε το Σύλλογο Επτανησί ων και
Φί λων. 

∆εν παρέλει ψε ακόµα να ευχαρι στήσει  το
∆ήµαρχο Χρήστο Παππού γι α τη συµβολή του
στη δι οργάνωση της βραδι άς που, όπως εί πε,
έγι νε µε τη χορηγί α του ∆ήµου Φυλής. Ευχα-
ρί στησε ακόµα τον Πρόεδρο του Πολι τι στι κού
Οργανι σµού Γι ώργο Μαυροει δή, τον Αναπλ.
∆ήµαρχο Κοι νωνι κής Πολι τι κής Γι ώργο 

Αντωνόπουλο και  τον Αντι δήµαρχο Περι βάλ-
λοντος Μι χάλη Οι κονοµάκη γι α τη συµβολή
τους. 

Στο σύντοµο χαι ρετι σµό του ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Παππούς ανέφερε ότι  γνωρί ζεται  µε
το Μι χάλη Ζουρί δη από την εποχή που και  ο
ί δι ος δούλευε στη Λαχαναγορά και  ότι  τον
συνδέουν µαζί  του δεσµοί  φι λί ας και
εκτί µησης. Πρόσθεσε ότι  βρί σκονται  σε εξέ-
λι ξη τα πρώτα από τα 59 έργα που έχει  δρο

µολογήσει  ο ∆ήµος Φυλής και  ζήτησε
συγγνώµη γι α την ενόχληση που θα προκαλέ-
σουν στην καθηµερι νότητα. Πρόσθεσε όµως ότι
η ενόχληση θα εί ναι  πρόσκαι ρη, αλλά το όφε-
λος από τα έργα δι αχρονι κό. 

Στη γι ορτή ο Σύλλογος ∆ροσούπολης  βρήκε
την ευκαι ρί α να βραβεύσει  και  τρει ς µαθητές
δηµοτι κού σχολεί ου από τη ∆ροσούπολη που
δι ακρί θηκαν στον Πανελλήνι ο ∆ι αγωνι σµό
Φυσι κών ∆ηµοτι κού «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» που 

προκήρυξε το Εθνι κό και  Καποδι στρι ακό
Πανεπι στήµι ο Αθηνών. 

Τι ς σχετι κές δι ακρί σει ς απένει µαν στους
Θεοδωροπούλου Μαρί α, Βένο Ευάγγελο και
Μελι κί δη Νι κόλαο ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παπ-
πούς και  ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµι ας Σχο-
λι κής Επι τροπής του ∆ήµου Φυλής Γι άννης
Κρεµύδας. 

Ακολούθησε αυθεντι κό γλέντι  µε τον Κώστα
Σαφέτη και  το συγκρότηµά του. 

Απολογισµός και βραβεύσεις µαθητών στη γιορτή του Συλλόγου ∆ροσούπολης

ΝΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-ΚΙΝΑΛΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ    

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος
µέλους στις  εκλογές της 24/6/2018 συνήρθε και
συνεδρίασε η νέα συντονιστική επιτροπή και
συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:.                                                                            

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ.

ΥΠΕΥΘ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ:ΤΣΙΓΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Υ ΠΕ Υ Θ . Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ : Β Λ Α Χ Α ΝΤ ΩΝΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ.

ΥΠΕΥΘ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ-
ΙΣΟΤΗΤΑΣ:

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΥΠΕΥΘ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ:
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
ΥΠΕΥΘ.ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ: 
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
ΥΠΕΥΘ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
ΜΕΛΟΣ:ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆Α.
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Συνάντηση του Προέδρου της ΠΕ∆Α 
µε τον ∆ήµαρχο Μεγαρέων

Τ
ον  ∆ήµαρχ ο Μεγαρέων  κ. Γρηγόρη Σταµούλη επισκέφθηκε στο ∆ηµαρχ είο
της πόλης ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Έν ωσης ∆ήµων  Αττικής, κ. Γιώρ-
γος Ιωακειµίδης και είχ ε πολύωρη συν εργασία µαζί του για θέµατα αυτο-

διοίκησης, θεσµικού και τοπικού χ αρακτήρα.
Ο κ. Γρηγ. Σταµούλης εν ηµέρωσε τον  κ. Γ. Ιωακειµίδη για τα υπό εξέλιξη έργα

στο ∆ήµο του και ζήτησε την  υποστήριξη της Π.Ε.∆.Α. στην  προσπάθεια που
καταβάλλει ο ίδιος και οι συν εργάτες του ν α επιλυθούν  προβλήµατα που «κληρ-
ον οµήθηκαν » από παρελθούσες διοικήσεις του ∆ήµου και εξακολουθούν  ν α
είν αι υψηλής προτεραιότητας.

Ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  αν αφέρθηκε στην  µεγάλη διοικητική έκταση του ∆ήµου
που προέκυψε από τις συν εν ώσεις του «Καλλικράτη» κάν ον τας ιδιαίτερη αν αφορά στις δυσκολίες που εµφαν ίζει η καθηµεριν ή επιστασία και διαχ είριση της -«τα µηχ αν ι-
κά µέσα και το διαθέσιµο αν θρώπιν ο δυν αµικό  δεν  επαρκούν », είπε- και, τέλος, εξέφρασε στον  Πρόεδρο της Π.Ε.∆.Α. την  ικαν οποίηση του για το γεγον ός ότι «καταφ-
έραµε ν α εξορθολογήσουµε τη διαχ είριση των  οικον οµικών  του ∆ήµου, τα οποία µε µια ν οικοκυρεµέν η πολιτική «ήρθαν  στα ίσα τους» δεδοµέν ου ότι το 2014 παραλάβα-
µε χ ρέηI»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Έν ωσης ∆ήµων  Αττικής, κ. Γιώργος Ιωακειµίδης είχ ε την  ευκαιρία µετά το πέρας της συν εργασίας του µε τον  κ. Γρ. Σταµούλη ν α ξεν αγ-
ηθεί σε περιοχ ές του ∆ήµου και ειδικότερα στις ακτές της πόλης οι οποίες και αποτελούν  σταθερό πόλο έλξης για µεγάλο αριθµό πολιτών  του λεκαν οπεδίου.

Αν αφερόµεν ος ο Πρόεδρος της Π.Ε.∆.Α στην  εν ηµέρωση που είχ ε από τον  συν άδελφό του κ. Γρηγόρη Σταµούλη, τόν ισε µεταξύ άλλων  ότι «φεύγω σοφότερος µε όσα
είχ ε την  καλοσύν η ν α µου πει ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  και βέβαια, µε εν ισχ υµέν η την  πεποίθηση ότι η αυτοδιοίκηση, αν  και µε περιορισµέν α µέσα και µε µειωµέν ους άν ω
του 60% πόρους, κάν ει τη δουλειά της πολύ καλύτερα από την  κεν τρική διοίκησηI».

Στην  σύσκεψη συµµετείχ αν  και οι Αν τιδήµαρχ οι του ∆ήµου Μεγαρέων , Κων σταν τίν ος Φυλακτός, Ελέν η Ρήγα, Ελευθέριος Κοσµόπουλος, Νίκος Παπαπαν ούσης και
Σταύρος Φωτίου, οι οποίοι και κατέθεσαν  τις προσωπικές εµπειρίες και γν ώσεις τους από την  καθηµεριν ή διαχ είριση των  ευθυν ών  τους.                                                                     

Σ
υνεχίζεται η υλοποίηση του
Ειδικού Προγράµµατος
Χορήγησης Επενδυτικών

∆ανείων σε ΟΤΑ, «Φιλό∆ηµος», µε
την σηµερινή ενεργοποίηση, από
τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο
Σκουρλέτη και  τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµίας και  Ανά-
πτυξης, Αλέξη Χαρίτση, της Πρόσ-
κλησης µε τίτλο «Αποκατάσταση των
Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α)» [επισυνά-
πτεται].

Η πρόσκληση, ύψους 25 εκατ.
ευρώ, ενεργοποιεί τον Άξονα Προ-
τεραιότητας «Αποκατάσταση των
Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) της χώρας
µε κάλυψη των υπολειπόµενων
αναγκών για το σκοπό αυτό», του
Προγράµµατος «Φιλό∆ηµος».

Με την Πρόσκληση καλούνται να
υποβάλουν αιτήσεις ένταξης οι ΟΤΑ
στο χώρο ευθύνης των οποίων
βρίσκονται ΧΑ∆Α, οι οποίοι έχουν
περιληφθεί στην απόφαση C-378/13
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, και
οι οποίοι, µε βάση τα διαθέσιµα
στοιχεία, δεν έχουν ενταχθεί σε
κάποιο είτε Περιφερειακό ή Τοµε-
ακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.

Παράλληλα µε το κυρίως έργο
αποκατάστασης, µε την πρόσκληση
δίνεται η δυνατότητα να χρηµατοδοτ-
ηθούν και συνοδά έργα - 

προµήθειες ή/και εγκαταστάσεις
(αρµοδιότητας ΟΤΑ) που διευ-
κολύνουν την άµεση διακοπή λειτο-
υργίας και εν συνεχεία αποκατάστα-
ση ενεργών ΧΑ∆Α ή γενικά την απο-
κατάσταση ανενεργών ΧΑ∆Α.
Ενδεικτικές κατηγορίες τέτοιων
συνοδών έργων είναι: εγκαταστάσεις
και  εξοπλισµός µεταφόρτωσης,
εγκαταστάσεις και εξοπλισµός δεµα-
τοποίησης, αποθήκευσης κλπ.

Το Πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος»
υλοποιείται  από το Υπουργείο
Εσωτερικών και έχει διαµορφωθεί
σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Τόσο οι Προσκλήσεις που έχουν
προηγηθεί  όσο και η συγκεκριµένη
Πρόσκληση αποτελούν έµπρακτη
αποτύπωση της πολιτικής της
κυβέρνησης για τη στήριξη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρά τους
περιορισµούς των δηµοσιονοµικών
δεδοµένων.

Ειδικότερα για τους ΧΑ∆Α, τα έργα
αποκατάστασης των οποίων δεν
είναι επιλέξιµα στο ΕΣΠΑ 2014-
2020, η Πρόσκληση που εκδόθηκε
ανταποκρίνεται πλήρως στην απόλ-
υτα επιτακτική ανάγκη να κλείσει
πλέον και ο τελευταίος ΧΑ∆Α της
χώρας και να εκλείψουν έτσι µια για
πάντα τα πρόστιµα µε τα οποία έχει
επιβαρυνθεί και συνεχίζει να επιβα-
ρύνεται η χώρα µας.

“Φιλό∆ηµος”: 25 εκατ. ευρώ σε 
ΟΤΑ για αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α

ΠΠααρράάτταασσηη  ττηηςς  ίίδδρρυυσσηηςς
κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΠΠααιιδδιικκώώνν
ΣΣττααθθµµώώνν  ζζηηττάά  ηη  ΠΠΕΕ∆∆ΑΑ

Μ
ε οµόφωνη απόφαση του,  το ∆.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων Αττικής διεκδικεί από τον υπουργό Εσωτερικών, Π. Σκο-
υρλέτη, την παράταση της ηµεροµηνίας για την απόκτηση άδειας

ίδρυσης και λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών, µέχρι
την 31η Ιουλίου 2019.

Η παράταση - τονίζεται στο έγγραφο διάβηµα της Π.Ε.∆.Α - είναι αναγκαία
δεδοµένων των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία
των ∆ήµων και  τα οποία, είναι:

1) Οι αναγκαίες εργασίες που έπρεπε να γίνουν στους Παιδικούς και Βρε-
φονηπιακούς σταθµούς προκειµένου να  αποκτήσουν άδεια λειτουργίας δεν
µπορούσαν να γίνουν δεδοµένου ότι οι σταθµοί ήταν ήδη σε λειτουργία (Το
ΦΕΚ  δηµοσιεύθηκε 28-09-2017).

2) Οι κτιριακές δοµές που φιλοξενούν Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
σταθµούς  είναι µισθωµένες, γεγονός  που σηµαίνει ότι ο  ιδιοκτήτης πρέ-
πει να αναλάβει τα έξοδα καθώς και τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης των
κτηρίων.

3) Από το 2019, θα τεθεί σε ισχύ σε πολλούς ∆ήµους η λειτουργία νηπια-
γωγείων για παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) χρονών, κατά συνέπεια θα
έχουν επενδυθεί χρήµατα σε κτήρια  που από την επόµενη περίοδο  δεν θα
χρησιµοποιούνται.

4) Επειδή το πρόγραµµα της Εναρµόνισης που χειρίζεται η ΕΕΤΑΑ
εξελίσσεται µε βάση την ισχύουσα  νοµοθεσία, αν τυχόν δεν δοθεί παράταση
πάρα πολλοί  σταθµοί δεν θα είναι πιστοποιηµένοι και άρα δεν θα µπορούν
να χρηµατοδοτηθούν.
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Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς σας
προσκαλεί σε Πολιτιστική
Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου, στην Παράσταση
«ΗΛΕΚΤΡΑ» του Σοφοκλή., την
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018. 

∆ηλώσεις συµµετοχής, έως την
Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, στο Ισό-
γειο του Πνευµατικού Κέντρου,
στην κ. Κατερίνα Καρλαύτη, από
τις 9:00 έως τις 15:00 και στα
τηλέφωνα 2105577191,
2105577593.

Συνολικό Κόστος Συµµετοχής
ανά άτοµο:

- 16€ (Μεταφορά, Εισιτήριο, -Άνω
∆ιάζωµα)

- 26€ (Μεταφορά, Εισιτήριο – Κάτω
∆ιάζωµα, άνω της 19ης σειράς)

Την Παράσταση µπορούν να παρα-
κολουθήσουν ανήλικοι άνω των 12
ετών, συνοδεία κηδεµόνα. 

Πνευµατικό Κέντρο  ∆ήµου Ασπροπύργου
«Πάµε Επίδαυρο  I» µε το Εθνικό Θέατρο

««««ΜΜΜΜοοοουυυυσσσσιιιικκκκόόόό    ΚΚΚΚααααλλλλοοοοκκκκααααίίίίρρρριιιι     2222000011118888»»»»
Στις γειτονιές του Ασπροπύργου 

Ο
Πρόεδρος
του Πνε-
υµατικού

Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κ.
Μελέτιος Μπουραν-
τάς προσκαλεί
όλους του ∆ηµότες
να παρακολουθή-
σουν τις Συναυλίες
από τα Σύνολα
Σύγχρονης Μουσι-
κής του Πνευµατι-
κού Κέντρου, που
θα πραγµατοποιηθ-
ούν σε διάφορα
σηµεία της πόλης.
Υπό την καθοδήγ-
ηση του Καθηγητή
του ∆ηµοτικού
Ωδείου του ∆ήµου,
κ. Γιώργου
∆εδούση, οι µαθη-
τές, Χρήστος
Καπένης (τραγούδι,
τύµπανα), Ελένη
Μαραντίδη (τρα-
γούδι, πλήκτρα,
ακουστική κιθάρα),
Κωνσταντίνα Μαυρίδη (τραγούδι, κρουστά), Γιώργος Σαββουλίδης (ακορν-
τεόν) και Λάµπρος Σαµπάνης (ηλεκτρική κιθάρα) θα πραγµατοποιήσουν,
καθ’ όλη τη διάρκεια του µήνα Ιουλίου, Συναυλίες Έντεχνης Ελληνικής
Μουσικής, µαζί µε τη συµµετοχή παλαιότερων µαθητών του ∆ηµοτικού
Ωδείου.  

Αναλυτικά το Πρόγραµµα: 
• Σάββατο, 1 Ιουλίου, στις 20:30, στη Γκορυτσά  (Πάρκο Κυκλοφορια-

κής Αγωγής)
• Κυριακή, 8 Ιουλίου, στις 20:30,  στην Άνω Φούσα  (Κεντρική Πλα-

τεία, στην οδό Θρασυβούλου)
• Παρασκευή, 13 Ιουλίου, στις 20:30,  στο Ρουπάκι  (Πλατεία - Τερ-

µατικός Σταθµός Λεωφορείων)
• Κυριακή, 15 Ιουλίου, στις 20:30,  στην Παραλία  ( Εκκλησάκι Αγίου

Νικολάου - έναντι Στρατοπέδου)
• Κυριακή, 22 Ιουλίου, στις 20:30,  στα Νεόκτιστα  (Πλατεία Ανεξαρτ-

ησίας)



ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών

µεταξύ των εκπαιδευτικών 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Ο
∆ήµος Ελευσίνας, το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας και η
M.K.Ο Athens Makerspace, ως εταίροι του προ-
γράµµατος Erasmus+ “Michelangelo: Ensuring

School Success and Reducing Early  School leav ing through
Fine Arts” διοργανώσαν την Πέµπτη 28/6/2018 στις 11:00
π.µ στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας ηµερίδα µε θέµα «Γυµνάσια &
Λύκεια Ελευσίνας και Μάνδρας στο Erasmus+». Σκοπός της
ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και
καλών πρακτικών µεταξύ των εκπαιδευτικών της ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υλοποιούν προγράµµατα
Erasmus+ στις Σχολικές τους Μονάδες και της ελλην ικής
αντιπροσωπείας του προγράµµατος Erasmus Michelangelo. 

Η ηµερίδα ξεκίνησε µε την παρουσίαση του προγράµµα-

τος Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing
Early  School leav ing through Fine Arts”, από τους εκπαιδευ-
τικούς του 3ο Γυµνασίου Ελευσίνας, ενός προγράµµατος, το
οποίο έχει ως Συντον ιστή Φορέα το ∆ήµο Ελευσίνας. Στη
συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση των προγραµµάτων
Erasmus+ του 1ο & του 2ο ΕΠΑΛ, του 1ο Ε.Κ. ∆υτικής Αττι-
κής, του 3ο Γυµνασίου Ελευσίνας, του 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας και
του 1ου Γυµνασίου Μάνδρας. 

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε
ανοιχτή συζήτηση µεταξύ των παρευρισκοµένων µε ερωτή-
σεις και τοποθετήσεις. Τέλος από τη ∆ηµοτική Αρχή Ελευ-
σίνας παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν τις εργασίες της
ηµερίδας ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Μαγούλας - Παιδείας κος Γρη-
γόρης Κοροπούλης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής κος Μενέλαος Μίχας και η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα
∆έσποινα Οικονόµου. 
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ΟΟ ∆.∆. ΚουτσούµπαςΚουτσούµπας
στηστη ΜάνδραΜάνδρα καικαι τατα

ΝαυπηγείαΝαυπηγεία ΕλευσίναςΕλευσίνας

Ο
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ∆ηµήτρης Κου-
τσούµπας, θα επισκεφθεί το Θριάσιο την
Τετάρτη 4 Ιούλη. Στις 10.30 το πρωί θα

µιλήσει σε συγκέντρωση εργαζοµένων στα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας.

Στη συνέχεια θα πραγµατοποιήσει περιοδεία στη
Μάνδρα,όπου στις 12 το µεσηµέρι θα συναντηθεί µε
κατοίκους και φορείς της περιοχής και θα µιλήσει
στην κεντρική πλατεία.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευσίνα, 28-6-2018

‘’Η ξαφνική κακοκαιρία των τελευταίων ηµερών,
έφερε στο φως τα ΨΕΥ∆Η και την τεράστια    

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της κας ∆ούρου και της κυβέρνησης’’ 

Μετά την φονική και καταστροφική πληµµύρα του Νοεµβρίου, οι κάτοικοι της Μάνδρας, βίωσαν για άλλη
µια φορά τον ίδιο εφιάλτη και ως εκ θαύµατος, δεν θρηνήσαµε ξανά θύµατα. Πριν η περιοχή προλάβει να
συνέλθει και παρά τις διαβεβαιώσεις της κας Περιφερειάρχη και του Πρωθυπουργού, ότι η Μάνδρα και η

ευρύτερη περιοχή του Θριασίου, θα «οχυρωνόταν» µε αντιπληµµυρικά έργα, η ξαφνική αυτή κακοκαιρία των τελευ-
ταίων ηµερών, έφερε στο φως τα ΨΕΥ∆Η και την τεράστια ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της κας ∆ούρου και της κυβέρνησης. 

Ενώ  τον περασµένο Νοέµβριο η κα ∆ούρου είχε υποσχεθεί, ότι µέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα είχε ολοκληρώσει
όλα τα απαιτούµενα αντιπληµµυρικά έργα, ΟΥ∆ΕΝ έργο πραγµατοποιήθηκε µέχρι και σήµερα. 

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του ∆ήµου Μάνδρας προς την Περιφέρεια, για την στελέχωσή του µε ειδικούς µηχα-
νικούς, ΟΥ∆ΕΙΣ µηχανικός ήρθε και ΟΥ∆ΕΜΙΑ ουσιαστική βοήθεια έχει παρασχεθεί µέχρι και σήµερα. 

Καίτοι η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής δεσµεύτηκαν να καταβάλλουν στους πληµµυροπαθείς της περιοχής
επίδοµα για την αγορά οικοσκευών, 7 µήνες µετά από την πρώτη καταστροφή, ΟΥ∆ΕΝ ποσό κατεβλήθη στους
κατοίκους.  

Παρά τις υποσχέσεις της κας ∆ούρου, ΟΥ∆ΕΜΙΑ πρόβλεψη και σχέδιο υπάρχει για τους αγροτικούς/επαρχιακούς
δρόµους, ακριβώς έξω από τον αστικό ιστό της Μάνδρας, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζηµιές και είναι ουσια-
στικά εκτός λειτουργίας.

Την ώρα δε που οι κάτοικοι προσπαθούν ξανά να σώσουν ό,τι σώζεται από τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις
τους, η «ικανή» και «φιλαλήθης» κα Περιφερειάρχης, είτε κατηγορεί ως ανίκανο τον αρµόδιο  αντιπεριφερειάρχη της,
είτε προβάλλει γραφειοκρατικά προσκόµµατα, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την καθυστέρηση δηµιουργίας αντιπ-
ληµµυρικών έργων στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Όσο δε ο κ. Πρωθυπουργός µαθαίνει να δένει την γραβάτα, οι κάτοικοι
του Θριασίου Πεδίου αναζητούν τα ρούχα τους µέσα στις λάσπες. 
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α) Τον έλεγχο του προγραµµατισµού και της υλο-
ποίησης των έργων που  διαχρονικά έχουν επηρεά-
σει µε οποιοδήποτε τρόπο την αντιπληµµυρική
προστασία της περιοχής Μάνδρας ∆υτικής Αττικής.

β) Την διαπίστωση πράξεων και παραλείψεων των
φορέων της ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης που τυχόν συνέ-
βαλαν µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκδήλωση των
πληµµυρικών φαινοµένων την 15-16 Νοεµβρίου
2017.

γ) Την διαπίστωση της εφαρµογής της περιβαλ-
λοντικής νοµοθεσίας και του  θεσµικού πλαισίου
στην περιοχή της πληµµύρας.

δ) Την αξιολόγηση των αιτιών της πληµµύρας.
ε) Την υποβολή προτάσεων βελτιώσεων –

συµπληρώσεων του θεσµικού  πλαισίου για την
πρόληψη αντίστοιχων φαινοµένων και την αποκατά-
σταση  των περιβαλλοντικών ζηµιών.

Η έρευνα ξεκίνησε από τις 24 Ιανουαρίου του 2018
και χωρίσθηκε σε τρεις  ενότητες . 

Α.1. Αντιπληµµυρικά θέµατα (Ιστορικό – Απόψεις
Εµπλεκοµένων υπηρεσιών)                             

Α.2. Πολεοδοµικά θέµατα – Εντοπισµός αυθαίρετ-
ης δόµησης (Ιστορικό – Απόψεις  Εµπλεκοµένων
υπηρεσιών – ∆ιαπιστώσεις – Συµπεράσµατα –Προ-
τάσεις)                           

Α.3 Περιβαλλοντικά θέµατα 

Πιο συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά το πολεοδοµικό σκέ-
λος, κατόπιν διερεύνησης  στοιχείων , εγγράφων και
επιτόπιων αυτοψιών  των Επιθεωρητών, προέκυψαν τα
εξής αποτελέσµατα :

1. Η Υ.∆ΟΜ. Ελευσίνας συνέταξε  συνολικά τριάντα
εννέα (39) εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών
κατά µήκος των ρεµάτων «Σούρες», «Αγ. Αικατερίνη» και
«Σκυλόρεµα», εκ των οποίων µόνο  έντεκα (11)
συντάχθηκαν  σε χρόνο προγενέστερο του πληµµυρικού
συµβάντος.

Οι υπόλοιπες είκοσι οκτώ (28) εκθέσεις αυτοψίας,
αφορούσαν µεγάλης επιφάνειας αυθαίρετες κατασκευές,
στην όχθη αλλά και εντός του ρέµατος, µετά από ενερ-
γοποίησή της  από το µικτό κλιµάκιο στο πλαίσιο των
σχετικών εντολών ελέγχου από τη ΓΕ∆∆. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι αυθαίρετες κατασκευές
και επιχώσεις του αµαξοστασίου του ∆ήµου Μάνδρας
καθώς και οι αυθαίρετες επεκτάσεις του βιοµηχανικού
κτιρίου Βακόντιου ∆ιογένη, τµήµατα των οποίων είχαν
κατασκευαστεί εντός του ρέµατος «Σούρες».

Η ύπαρξη αυτών των αυθαιρέτων είχε ως συνέπεια
την αλλοίωση της φυσικής κοίτης του ρέµατος και την
παρεµπόδιση της οµαλής ροής των υδάτων προς τα
κατάντη. Επίσης , συνέβαλλε στην ένταση του  πληµµυρ-
ικού φαινοµένου και στην κατάκλυση των περιοχών.   

2. Η Πολεοδοµία Ελευσίνας και νυν Υπηρεσία ∆όµ-
ησης ∆ήµου Ελευσίνας, τις  εκθέσεις αυτοψίας που είχαν
συνταχθεί την περίοδο 2002 – 2013 και είχαν τελεσιδική-
σει διοικητικά, δεν τις κοινοποίησε ως όφειλε στον αρµό-
διο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών για αναζήτηση
ποινικών ευθυνών των ιδιοκτητών, ούτε  στην Αποκεντρ-
ωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για κατεδάφιση , µήτε στο Ίδρ-
υµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναζήτηση διαφυ-
γόντων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Σε ό,τι αφορά το σκέλος των αντιπληµµυρικών  έργων
οι Επιθεωρητές –µεταξύ άλλων – σηµειώνουν στην Έκθ-
εσή τους ότι:

1. Υπήρχε έλλειψη αντιπροσωπευτικών βροχοµετρ-
ικών σταθµών (σε κατάλληλες περιοχές), υδραυλικών
συσκευών και οργάνων µέτρησης παροχής, στάθµης και
λοιπών χρήσιµων στοιχείων (όπως π.χ σύστηµα προει-
δοποίησης κινδύνου πληµµύρας κ.λπ). 

2. Το εγκεκριµένο «Σχέδιο  ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Πληµµύρας των Λεκανών Απορροής των Υδατικών ∆ια-
µερισµάτων Αττικής» που αφορούσε στην περιοχή της
Μάνδρας δεν κατέδειξε το µέγεθος του προβλήµατος . 

3. Οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες, παρόλο το ιστορικό και
τη συχνότητα των πληµµυρικών φαινοµένων από το
2014 και εντεύθεν,  όφειλαν να επισπεύσουν τις διαδι-
κασίες υλοποίησης των έργων, δηλαδή να επιταχύνουν
την ολοκλήρωση – επικαιροποίηση των µελετών και ακο-
λούθως  την  κατασκευή των αναγκαίων αντιπληµµυρ-
ικών έργων ("Εκτροπή Χειµάρρου Αγ. Αικατερίνης και
∆ιευθέτησης Χειµάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου").

4. Η ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υπο-
δοµών, ∆/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
(∆10), υπέβαλε στις  7-4-2014 στο ∆ασαρχείο Αιγάλεω
αίτηµα  για πράξη χαρακτηρισµού των εκτάσεων για την
υλοποίηση του έργου "Εκτροπή Χειµάρρου Αγ. Αικατε-
ρίνης και ∆ιευθέτησης Χειµάρρου Σούρες Θριασίου
Πεδίου" ,  το οποίο  δεν συνοδεύτηκε από την επισήµαν-
ση του επείγοντος του έργου .

Από την άλλη και το  ∆ασαρχείο Αιγάλεω  παρέλειψε
τρία χρόνια Απρίλιος 2014 – Φεβρουάριος 2017 να
εκδώσει την πράξη χαρακτηρισµού που είχε ζητήσει η
∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέµατα
προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα : 

1.Η περιοχή της Μάνδρας - Ειδυλλίας, βάσει της
οδηγίας 2007/60/ΕΚ, σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Κινδύνων Πληµµύρας είναι ενταγµένη στη Ζώνη ∆υνητι-
κού Κινδύνου Πληµµύρας (Ζ∆ΥΚΠ), χαµηλής επικιν-
δυνότητας και  µε την ονοµασία «Χαµηλή ζώνη Ασπρ-
οπύργου - Ελευσίνας», λόγω έλλειψης βροχοµετρικών
στοιχείων  και περιορισµένων µετεωρολογικών σταθµών
.

2.Έλλειψη έργων ορεινής υδρονοµίας . Ο µεγάλος
όγκος φερτών υλικών, ο οποίος κάλυψε τα ρέµατα, τον
αστικό ιστό και την Εθνική Οδό οφειλόταν και στην
έλλειψη έργων ορεινής υδρονοµίας.

Σύµφωνα µε τον Ν. Μαµάση, Ε.Μ.Π, Βασικές γνώσεις
πολιτικής προστασίας, Έντονα καιρικά φαινόµενα-
Πληµµύρες, οι  βαθύτερες αιτίες των πληµµυρών
(βροχόπτωση, ανύψωση στάθµης της θάλασσας) είναι
φυσικά φαινόµενα τα οποία δεν µπορούν κατ' ουσία να
ελεγχθούν.

Εντούτοις, το εάν µια δεδοµένη βροχόπτωση, θα προ-
καλέσει ζηµιές λόγω πληµµύρας εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τις ανθρώπινες παρεµβάσεις, όπως: (1) η
αστικοποίηση, (2) η αποδάσωση τµηµάτων της λεκάνης
απορροής, (3) η ευθυγράµµιση του ρου των ποταµών, 

ΠΠΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ‘‘’’ΦΦΩΩΤΤΙΙΑΑ’’’’  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΖΖΕΕΙΙ                ΤΟΥΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΑννααµµέέννεεττααιι  ππααρρέέµµββαασσηη  ΕΕιισσααγγγγεελλέέαα..  ΠΠααρρααλλεείίψψεειιςς  κκααιι                    παρατυπίες  χρόνων  κόστισαν  24  ανθρώπινες  ζωές    ΑΑννααµµέέννεεττααιι  ππααρρέέµµββαασσηη  ΕΕιισσααγγγγεελλέέαα..  ΠΠααρρααλλεείίψψεειιςς  κκααιι                    παρατυπίες  χρόνων  κόστισαν  24  ανθρώπινες  ζωές    

Μόλις την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκε η Έκθεση Ελέγχου για τις φονικές πληµµύρες του
Νοεµβρίου στην Μάνδρα και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι πραγµατικά συνταρακτικά. Θυµίζο-
υµε εδώ πως τον περασµένο Νοέµβρη ο αριθµός των θυµάτων ήταν 24 νεκροί, ενώ οι καταστροφές στον

δήµο Μάνδρας ήταν ολοκληρωτικές. 
Όλοι τότε έβγαιναν και δήλωναν για το ποιός φταίει χωρίς οι ίδιοι να αναλαµβάνουν καµία ευθύνη, αλλά έφθασε

η ώρα που τα πράγµατα µπαίνουν στη θέση τους µετά το πόρισµα του µικτού κλιµακίου οκτώ Επιθεωρητών ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης, Περιβάλλοντος, ∆όµησης & ∆ηµοσίων Έργων, που συστάθηκε ειδικά για αυτόν τον λόγο από τον
Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ώστε να διερευνήσει τα εξής αντικείµενα:
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(4) η εξάλειψη των φυσικών πεδίων κατάκ-
λυσης, (5) η ανεπαρκής αποστράγγιση και (6) η
οικοδόµηση κτιρίων και  κατασκευών σε
επικίνδυνα πεδία κατάκλυσης.

Με βάση τα παραπάνω οι Επιθεωρητές ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης προτείνουν να αποδοθούν πειθα-
ρχικές ευθύνες 

α) στον ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας, επειδή
χρησιµοποιούσε  ως αµαξοστάσιο χώρο  που
είχε υποστεί  επιχώσεις διαχρονικώς από την
εποχή του Σκαλιστήρη  µέχρι σήµερα , µε αποτέ-
λεσµα την µείωση του εύρους της κοίτης του
ρέµατος Σούρες που διέρχεται από το αµαξοστά-
σιο . Το αποτέλεσµα όλων αυτών των επιχώσεων
ήταν η υπερχείλιση των υδάτων και η κατάκλυση
των παραρεµάτιων περιοχών. 

Επίσης, ο ∆ήµος Μάνδρας φέρεται να κατασ-
κεύασε χωρίς άδεια οικοδοµής γήπεδο στην περ-
ιοχή και µάλιστα τµήµα των αποδυτηρίων αυτού
εντός της υφιστάµενης κοίτης του ρέµατος. 

Το κτήριο αποδυτηρίων κρίθηκε επικινδύνως
ετοιµόρροπο µετά το πληµµυρικό φαινόµενο και
κατεδαφίστηκε. Να σηµειώσουµε εδώ ότι ο ∆ήµος
Μάνδρας έχει προχωρήσει στην τακτοποίηση τµή-
µατος των αυθαιρέτων κατασκευών δηλώνοντας
υπεύθυνα ότι είναι ιδιοκτήτης αυτών.

β) Περαιτέρω, προτείνεται η απόδοση πειθα-
ρχικών ευθυνών στην  Πολεοδοµία Ελευσίνας και
στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Αιγάλεω για παρα-
λείψεις , διότι εξέδωσαν τις µε αριθµό 658/1991 

και 3742/80 άδειες οικοδοµής αντίστοιχα, οι
οποίες ανεκλήθησαν λόγω υποβολής ψευδών
στοιχείων. Στην πρώτη εξ αυτών αν είχε διενεργ-
ηθεί ο τότε προβλεπόµενος «µελλοντικός υπό
της υπηρεσίας έλεγχος» θα έπρεπε να είχε δια-
πιστωθεί ότι το υποβληθέν τοπογραφικό διάγρ-
αµµα δεν ήταν πλήρες και η άδεια θα έπρεπε να
είχε ανακληθεί. 

Επίσης, η  Πολεοδοµία Ελευσίνας και η νυν
Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου Ελευσίνας – όπως
προαναφέρθηκε δεν απέστειλαν  ως όφειλαν στον
αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών
τις τελεσίδικες εκθέσεις αυτοψίας για αναζήτηση
ποινικών ευθυνών των ιδιοκτητών, στην Αποκεν-
τρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για κατεδάφιση και στο
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναζήτ

ηση διαφυγόντων εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης. 

γ) Τέλος, το ∆ασαρχείο Αιγάλεω  στο  χρονικό
διάστηµα Απρίλιος 2014 – Φεβρουάριος 2017
(ανάρτηση δασικών χαρτών) δεν εξέδωσε την
πράξη χαρακτηρισµού που είχε ζητήσει η ∆ιεύθυ-
νση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής (∆ιεύθυνση Υδραυλικών
Έργων )  και δεν ενηµέρωσε  την αρµόδια
∆ιεύθυνση - µετά την έκδοση της  ΑΕΠΟ -  ότι δεν
απαιτείται πράξη χαρακτηρισµού. 

Είναι βέβαιο ότι κατόπιν των ανωτέρω  θα υπάρ-
ξουν άµεσα εξελίξεις και δεν αποκλείεται η παρέµ-
βαση Εισαγγελέα για την απόδοση πειθαρχικών
ευθυνών σε όσους συντέλεσαν σε αυτήν την κατα-
στροφή.

Ε. Λιάκος 

ΠΟΡΙΣΜΑ  ‘’ΦΩΤΙΑ’’  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ                ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ
Αναµένεται  παρέµβαση  Εισαγγελέα.  Παραλείψεις  και                    ππααρρααττυυππίίεεςς  χχρρόόννωωνν  κκόόσσττιισσαανν  2244  ααννθθρρώώππιιννεεςς  ζζωωέέςς    Αναµένεται  παρέµβαση  Εισαγγελέα.  Παραλείψεις  και                    ππααρρααττυυππίίεεςς  χχρρόόννωωνν  κκόόσσττιισσαανν  2244  ααννθθρρώώππιιννεεςς  ζζωωέέςς    
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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Μεταναστευτικής

Πολιτικής και Εσωτερικών 

Θέµα: Για την άθλια κατάσταση των προ-
σφύγων στον καταυλισµό Ελευσίνας

Στο Κέντρο, κατ’ ευφηµισµό, «φιλοξεν ίας»
προσφύγων  στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
βρίσκονται περίπου 220 άτοµα. Η πλειοψ-
ηφία τους είναι Σύροι και Κούρδοι, που
έχουν µεταφερθεί από τη δοµή της Μόριας.
Πρόκειται κυρίως για άτοµα που ανήκουν σε
ευπαθείς οµάδες (µε προβλήµατα αναπηρίας,
ψυχιατρικής φύσης λόγω πολέµου, µονογο-
νεϊκές οικογένειες, ανάµεσά τους και 78 παι-
διά µικρών ηλικιών). Ο καταυλισµός χρησιµο-
ποιείται για να φιλοξενεί πρόσφυγες µε τα
παραπάνω χαρακτηριστικά για ένα διάστηµα
- που φτάνει όµως ως και τους τρεις, τέσσερ-
ις µήνες - µέχρι να οδηγηθούν σε άλλες εγκα-
ταστάσεις και σε σπίτια. Αρκετοί από αυτούς
δικαιούνται να µεταφερθούν σε άλλες χώρες
της ΕΕ, αλλά η απαράδεκτη τακτική κρατών-
µελών της ΕΕ να µη δέχονται την επανέ-
νωση των οικογενειών και η στάση της

ελλην ικής κυβέρνησης τούς έχει στερήσει
αυτό το δικαίωµα.

Η κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο
«φιλοξεν ίας» είναι άθλια. Η εγκατάλειψη είναι
τεράστια, µε σοβαρά προβλήµατα στη διαβίω-
ση των προσφύγων, αφού δεν υπάρχει
καµία παροχή και φροντίδα για αυτούς τους
ανθρώπους. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι:

Οι πρόσφυγες στοιβάζονται σε µεγάλους
θαλάµους µε διώροφα κρεβάτια µε αντικειµε-
ν ικές δυσκολίες για τη διαµονή διαφορετικών
οικογενειών. Μια οικογένεια πάσχει από δερ-
µατική µόλυνση και δεν υπάρχει χώρος για
να αποµονωθεί, µε κίνδυνο να µολυνθούν
οι υπόλοιποι και τα βρέφη.

Για την καθαριότητα των κοινόχρηστων
χώρων υπάρχει ένας εργαζόµενος, που δεν
µπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Για τους θαλά-
µους έχουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες την
ευθύνη, χωρίς να τους παρέχονται είδη καθ-
αρισµού, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα υγιεινής.

∆εν υπάρχει κλιµατισµός στους θαλάµους,
το φαγητό είναι άθλιο, ενώ δεν έχουν ψυγείο
για τα γάλατα των µωρών και τα νερά τους.

Για τις ιατροφαρµακευτικές ανάγκες των
προσφύγων, υπάρχει από ∆ευτέρα ως Παρ-
ασκευή τα πρωινά στρατιωτικός γιατρός, αλλά
κάθε µέρα διαφορετικής ειδικότητας. ∆εν έχει
επισκεφθεί γυναικολόγος ποτέ το Κέντρο,
παρόλο που υπάρχουν και έγκυες γυναίκες.
Από τον Απρίλη που ζουν εκεί έχουν υπάρ-
ξει 2 αποβολές εγκύων , οι οποίες
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκοµείο. 

∆εν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός, ούτε
ψυχολόγος, παρόλο που στο Κέντρο ζουν
άτοµα µε διαγνωσµένη κατάθλιψη που χρειά-
ζεται να παίρνουν φαρµακευτική αγωγή. ∆εν
παρέχεται φαρµακευτική κάλυψη, τα φάρµα-
κα τα προσφέρουν, ως ένδειξη αλληλεγγύης,
κάτοικοι της περιοχής.

Για τα 78 παιδιά δεν υπάρχει καµία δρα-
στηριότητα, ούτε πρόνοια για σχολικά µαθή-
µατα. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν
έχουν πρόσβαση σε κανένα παιχν ίδι, ούτε
σε γραφική ύλη και περιφέρονται χωρίς να
έχουν τη δυνατότητα να περάσουν δηµιο-
υργικά τη µέρα τους.

Επίσης δεν υπάρχουν υπάλληλοι του
Υπουργείου για να ενηµερωθούν οι πρό-
σφυγες τι θα γίνει µε τα χαρτιά τους και πότε
θα επανενωθούν µε τις οικογένειές τους,
που βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το Κέντρο βρίσκεται 5 χιλιόµετρα µακριά
από το δυτικό άκρο της πόλης, από όπου το
λεωφορείο περνάει σπάνια, ενώ δεν τηρ-
ούνται και τα δροµολόγια. Ο δρόµος που ξεκι-
νάει από το Κέντρο, διασχίζει τα ΕΛΠΕ για
να καταλήξει στην πόλη και είναι δρόµος
στον οποίο τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν 

µεγάλη ταχύτητα, ενώ δεν υπάρχει στο
µεγαλύτερο µέρος του πεζοδρόµιο.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι µεγάλες
γι’ αυτή την κατάσταση που επικρατεί.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, ποια µέτρα
θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

• Να λυθούν άµεσα τα παραπάνω
προβλήµατα και µε ευθύνη του κράτους να
εξασφαλιστούν  αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης για την προσωρινή παραµονή
των προσφύγων στον χώρο.

• Να επανενωθούν άµεσα οι πρό-
σφυγες µε τις οικογένειές τους που βρίσκον-
ται σε άλλες χώρες της ΕΕ

• Να ανατραπούν όλες οι αποφάσεις
που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες στην
Ελλάδα και να διευκολυνθεί η ασφαλής
µετακίνησή τους στις χώρες τελικού προορι-
σµού τους. 

Οι βουλευτές
Γιάν ν ης Γκιόκας

Χρήστος Κατσώτης
∆ιαµάν τω Μαν ωλάκου

Θαν άσης Παφίλης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΣΕ 2 ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
Θέµα: Για την άθλια κατάσταση των προσφύγων 
στον καταυλισµό Ελευσίνας

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΗΛΙΧΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΣΑΧΙΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ∆ΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Γαλάζια σηµαία 2018: 
Αυτές είναι οι π ιο καθαρές παρ-
αλίας της Αττικής

Η
∆ι εθνής Επι τροπή "Γαλάζι ας
Σηµαί ας" βράβευσε φέτος 3.687
ακτές, 679 µαρί νες και  55 σκάφη

αει φόρου τουρι σµού σε όλο τον κόσµο. Ανάµε-
σά τους, συγκαταλέγονται  και  δηµοφι λεί ς
παραλί ες της Αττι κή γι α µί νι  ηµερήσι ες απο-
δράσει ς.

Αυτές εί ναι  παραλί ες της Αττι κής που
πήραν Γαλάζι α Σηµαί α γι α το 2018:

∆ήµος Μαραθώνος: Μπρεξί ζα,
Σχι νι άς/Καράβι

∆ήµος Σπάτων-Αρτέµι δος: ∆ι ασταύρωση,
Λί µνη

∆ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαί ας: Αυλάκι .
∆ήµος Σαρωνι κού: Λαγονήσι  1-Grand

Beach/ Grand Resort Lagonissi, 
Λαγονήσι  2-Mediterraneo/Grand Resort

Lagonissi, 
Λαγονήσι  3-Κοχύλι α/ Grand Resort

Lagonissi, Μαύρο Λι θάρι /Eden Beach

∆ήµος Βάρης-Βούλας-Βουλι αγµένης:
Αστέρας Βουλι αγµένης/Astir Beach
Vouliagmenis, Βάρκι ζα, Βούλα Α, Βουλι αγ-
µένη

∆ήµος Γλυφάδας: Γλυφάδα, Γλυφάδα Α,
Γλυφάδα Β.

Ο θεσµός της "Γαλάζι ας Σηµαί ας"
Η "Γαλάζι α Σηµαί α" απονέµεται  από το

1987, σε ακτές και  µαρί νες οι  οποί ες πληρ-
ούν τι ς αυστηρές προϋποθέσει ς βράβευσης.
Απαραί τητη προϋπόθεση γι α τη βράβευση
µί ας ακτής µε τη «Γαλάζι α Σηµαί α», εί ναι  η
ποι ότητα υδάτων σε αυτήν να εί ναι  «Εξαι ρετι -
κή». Καµί α άλλη δι αβάθµι ση της ποι ότητας,
ακόµα και  «Καλή», δεν εί ναι  αποδεκτή από το
Πρόγραµµα. Η βράβευση έχει  δι άρκει α ενός
έτους.
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Τ
ην Τετάρτη 4  Ιουλί ου  2018  και  ώρα  8:30  στο ∆ηµοτι κό
Κατάστηµα Ελευσί νας, θα συνεδρι άσει  η αρµόδι α
Οι κονοµι κή Επι τροπή του ∆ήµου γι α να λάβει  αποφά-

σει ς στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσι ας δι άταξης:      
1.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος  ∆/νσης Οι κονοµι κών

Υπηρεσι ών – Τµήµα Προµηθει ών-  γι α την υποβολή αι τήµατος
προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου
γι α την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης γι α την πραγ-
µατοποί ηση δαπάνης της Προµήθει ας Αυτοκι νούµενων Αναρρ-
οφητι κών Σαρώθρων - έγκρι ση δαπάνης και  δι άθεση πί στω-
σης ποσού 200.000,00 €.

2.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Καθαρι ότητας,
Ανακύκλωσης, Περι βάλλοντος & Πρασί νου  γι α την υποβολή
αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας
του ∆ήµου γι α την έκδοση πράξης ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α την
Συντήρηση και  Επι σκευή Παι δι κών Χαρών – έγκρι ση δαπάνης
και  δι άθεση πί στωσης ποσού 120.000,00 €.

3.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος Τµήµατος ∆ι αφάνει ας,
Προγραµµατι σµού, Οργάνωσης & Πληροφορι κής  γι α την υπο-
βολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρ-
εσί ας του ∆ήµου γι α την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α την Συντήρηση -
Αναβάθµι ση Λογι σµι κών, ∆ι αδι κτυακών Εφαρµογών, Συνδρο-
µές Προγραµµάτων – Εφαρµογών Τεχνι κής Υπηρεσί ας, Ανα-
νεώσει ς κ.λ.π. - έγκρι ση δαπάνης και  δι άθεση πί στωσης
ποσού 8.779,20 €.

4.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Καθαρι ότητας,
Ανακύκλωσης, Περι βάλλοντος & Πρασί νου  γι α την υποβολή
αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας
του ∆ήµου γι α την έκδοση πράξης ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α την
Συντήρηση και  Επι σκευή Μηχανηµάτων του ∆ηµοτι κού Κ∆ΑΥ -
έγκρι ση δαπάνης και  δι άθεση πί στωσης ποσού 34.968,00 €.

5.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
Υπηρεσι ών  γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη
της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου γι α την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης
επι στροφής χρηµάτων αχρεωστήτως ει σπραχθέντων στον
ΟΑΕ∆ (Πρώην Εργατι κής Εστί α) σύµφωνα µε την αρι θµ. 254/18
απόφαση του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου - έγκρι ση δαπάνης και
δι άθεση πί στωσης ποσού 1.831,40 €.

6.Λήψη απόφασης επί  αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
Υπηρεσι ών  γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη
της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου γι α την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης
χρηµατοδότησης της ΚΕ∆Ε γι α την υλοποί ηση του Επι χει ρη-
σι ακού Προγράµµατος µηνός Μαϊ ου 2018 - έγκρι ση δαπάνης
και  δι άθεση πί στωσης ποσού 19.158,48 €.

7.Έγκρι ση ή µη του υπ’ αρι θµ. 3/2018 πρακτι κού της Επι τρ-
οπής ∆ι ενέργει ας & Αξι ολόγησης ∆ι αγωνι σµών ∆ηµοσί ων
Συµβάσεων Προµηθει ών περί  αποσφράγι σης και  αξι ολόγ-
ησης προσφορών του ανοι κτού ηλεκτρονι κού µει οδοτι κού δι α-
γωνι σµού γι α την «Προµήθει α Γραφι κής ύλης και  Μι κροαντι

κει µένων γραφεί ου ο.ε. 2018-2019».
8.Έγκρι ση τεχνι κής προδι αγραφής και  κατάρτι ση των όρων

δι ακήρυξης ανοι κτού ηλεκτρονι κού δι αγωνι σµού Άνω των
Ορί ων γι α την «Προµήθει α Αυτοκι νούµενων Αναρροφητι κών
Σαρώθρων», προϋπολογι σµού δαπάνης 200.000,00 €.

9.Έγκρι ση τεχνι κών προδι αγραφών και  κατάρτι ση των
όρων δι ακήρυξης ανοι κτού ηλεκτρονι κού δι αγωνι σµού µε τί τλο:
«Συντήρηση & Επι σκευή Παι δι κών Χαρών» γι α τα έτη 2018-
2019 προϋπολογι σµού δαπάνης 120.000,00 €.

10.Λήψη απόφασης γι α την δι ενέργει α της ανάθεσης µε
δι απραγµάτευση και  την κατάρτι ση της Πρόσκλησης Εκδήλω-
σης Ενδι αφέροντος της δι απραγµάτευσης γι α την  «Συντήρηση
– Αναβάθµι ση Λογι σµι κών, ∆ι αδυκτι ακών Εφαρµογών, Συνδρ-
οµές Προγραµµάτων – Εφαρµογών Τεχνι κής Υπηρεσί ας, Ανα-
νεώσει ς κ.λ.π.

11.Απόδοση υπολόγου δι αχει ρί στρι ας γι α την πληρωµή
δαπάνης µετακί νησης εκπροσώπου του ∆ήµου στη  Νάξο &
απαλλαγή αυτής.

12.Απόδοση υπολόγου ∆Ε∆∆ΗΕ και  απαλλαγή αυτού.
13.Απόδοση υπολόγου γι α την πληρωµή δαπανών τελών

κυκλοφορί ας, τελών ταξι νόµησης, παραβόλων έκδοσης
πι νακί δων κυκλοφορί ας των νέων φορτηγών του ∆ήµου και
απαλλαγή αυτού.

14.Απόδοση υπολόγου και  απαλλαγή αυτού.

Ο συνολικός απολογισµός της επιχείρησης ήταν η
σύλληψη (24) ατόµων, µελών της εγκληµατικής οργάνω-
σης και λοιπών εµπλεκόµενων, ηλικίας από 20 έως 71
ετών, σε βάρος των οποίων σχηµατίστηκε δικογραφία για
σύσταση και συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση και
παραβάσεις που αφορούν τους νόµους για τα ναρκωτικά
και τα όπλα,

Η δικογραφία περιλαµβάνει ακόµα άλλα επτά άτοµα,
ηλικίας από 19 έως 42 ετών, που κατηγορούνται για διά-
φορα συναφή αδικήµατα.

Από τη µέχρι στιγµής έρευνα και προανάκριση, που ήταν
εξειδικευµένη, πολυεπίπεδη και χρονοβόρα, αποκαλύφ-
θηκε ο τρόπος δράσης τους στην ευρύτερη περιοχή της
Αττικής.

Ειδικότερα, συστήθηκε ειδική οµάδα αστυνοµικών στην
οποία ανατέθηκε η συλλογή, αξιολόγηση και διασταύρω-
ση στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και η πιστοποίηση
του ρόλου του κάθε µέλους της εγκληµατικής οργάνω-
σης.
Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης προέκ-
υψε ότι η εγκληµατική οργάνωση αποτελούνταν από δύο
υποοµάδες µε στενή σχέση και κοινά µέλη.

Η πρώτη υποοµάδα δραστηριοποιούνταν κυρίως
εντός των καταυλισµών της Αυλίζας και της Αγίας
Σωτήρας και διέθετε σφιχτή οργάνωση και ιερα-
ρχία, διακριτούς ρόλους και εφάρµοζε σε µέγιστο
βαθµό κανόνες επικοινωνίας, µε σκοπό να
καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής ο εντοπισµός και η
εξάρθρωση της.

Η εν λόγω οµάδα διέθετε σπίτια, ως καβάντζες, στα οποία
αποθήκευαν τα ναρκωτικά άτοµα, τα οποία είχαν αναλά-
βει το συγκεκριµένο ρόλο στην οργάνωση. 

Τα ίδια µέλη ήταν υπεύθυνα για τον τεµαχισµό και το
µοίρασµα των ναρκωτικών σε άλλα µέλη της οργάνωσης,
τα οποία στην συνέχεια αναλάµβαναν την υποχρέωση
της µεταφοράς και παράδοσης.

Η διάθεση των ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνη,
κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη), πραγµατοποι-
ούνταν κυρίως από σπίτι, το οποίο έδινε τη
δυνατότητα στα µέλη της οργάνωσης να έχουν τον
πλήρη οπτικό έλεγχο της ευρύτερης περιοχής,
λόγω υψοµετρικής διαφοράς, και να ενηµερώνουν
τα υπόλοιπα µέλη για τυχόν προσέγγιση του
σηµείου από αστυνοµικές δυνάµεις.

Στην ίδια οικία µεταφερόταν οι απαραίτητες ποσότητες
ναρκωτικών, πολλές φορές στη διάρκεια της ίδιας ηµέρ-
ας, ανάλογα µε την προσέλευση τοξικοεξαρτηµένων ατό-
µων, ενώ είχε διαµορφωθεί κατάλληλος χώρος δίπλα σε
αυτήν, προκειµένου να προβαίνουν στην άµεση χρήση
των ναρκωτικών ουσιών που προµηθεύονταν.

Επιπλέον, η δραστηριότητα της οργάνωσης επεκτείνον-
ταν και στον τοµέα διάθεσης ναρκωτικών χαπιών, για την
προµήθεια των οποίων είχε στρατολογηθεί τοξικοεξαρτ-
ηµένο άτοµο, το οποίο προµηθευόταν παράνοµα ποσότ-
ητες ναρκωτικών χαπιών έναντι αυξηµένου τιµήµατος ή
µέσω πλαστών συνταγών, τα οποία και παρέδιδε στην
εγκληµατική οργάνωση παίρνοντας ως αντάλλαγµα
ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης.

Η δεύτερη υποοµάδα είχε ως αρχηγό αλλοδαπό και
η δράση της επεκτεινόταν και εκτός ∆υτικής Αττι-
κής, τόσο στην περιοχή της Νίκαιας, όσο και στην
περιοχή του Αµαρουσίου.

Επίσης, διέθετε δύο σπίτια – καβάντζες στα οποία διέµε-
ναν άτοµα µε διττό ρόλο τόσο του φύλακα όσο και του
µεταφορέα – διακινητή, οι οικίες αυτές βρισκόταν σε δια-
φορετικές περιοχές της Αττικής και µε µεγάλη χιλιοµετρ-
ική απόσταση µεταξύ τους.

Στις κατ’ οίκον έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν βρέθη-
καν συνολικά και κατασχέθηκαν:

847,2 γραµµάρια ηρωίνης,
486,2 γραµµάρια κοκαΐνης,
10.762 γραµµάρια ακατέργαστης κάνναβης,
1.113 ναρκωτικά δισκία,
τέσσερα πιστολιά και περίστροφο,
δύο χειροβοµβίδες αµυντικού τύπου,
τρεις κυνηγητικές καραµπίνες,
δυο αεροβόλα όπλα,
εκατόν είκοσι τέσσερα φυσίγγια διαφόρων διαµετρηµά-
των,
το χρηµατικό ποσό των 93.270 ευρώ,
επτά Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
τέσσερις πλάστες σφραγίδες ιατρών,
δεκαοκτώ ζυγαριές ακρίβειας και
διάφορα κοσµήµατα.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρµόδιο Εισαγγελέα,
ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειµένου να διακριβωθεί
όλο το εύρος της παράνοµης δραστηριότητας της
εγκληµατικής οργάνωσης.

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κ∆ΑΥ
Στην επόµενη συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπή ∆ήµου Ελευσίνας 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

του

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Λήγει η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων για τις προσλήψεις
ιατρών στις ΤΟΜΥ

Μ
ε ταχ είς ρυθµούς προχ ωρά η υλοποίηση της
µεταρρύθµισης στην  Πρωτοβάθµια Φρον τίδα
Υγείας (ΠΦΥ), µε δεδοµέν ο ότι ήδη λειτουρ-

γούν  94 Τοπικές Μον άδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε ολόκληρη
τη χ ώρα, και ότι επιπλέον  το Υπουργείο Υγείας αν α-
κοιν ών ει την  πρόσληψη 953 Ιατρών  µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου χ ρόν ου πλήρους
και αποκλειστικής απασχ όλησης.

Στον  πυρήν α της µεταρρύθµισης είν αι η καθιέρωση
του οικογεν ειακού γιατρού, ο οποίος εκτός από τη
διαχ είριση των  ασθεν ών  του, φρον τίζει για την  πρόλ-
ηψη, την  αγωγή και την  προαγωγή της υγείας των  ατό-
µων , για τα οποία είν αι υπεύθυν ος.

Συγκεκριµέν α, ο οικογεν ειακός γιατρός είν αι το πρό-
σωπο που εµπιστεύον ται οι λήπτες υπηρεσιών  υγείας,
τους κατευθύν ει στην  πιο αποτελεσµατική, χ ρήση των
υπηρεσιών  υγείας γιατί γν ωρίζει το ιστορικό και τις
αν άγκες τους και µπορεί ν α προσφέρει έν α ευρύ
φάσµα θεραπευτικών  και προληπτικών  υπηρεσιών
από την  πρώιµη ή προσυµπτωµατική αν ίχ ν ευση της
ν όσου και την  πρόληψη , έως την  θεραπευτική αγωγή
και την  κοιν ων ική µέριµν α.

Επισηµαίν εται ότι οι προσλήψεις πραγµατοποι-
ούν ται κατόπιν  δηµόσιας προκήρυξης-πρόσκλησης
εκδήλωσης εν διαφέρον τος εγκεκριµέν ης από το ΑΣΕΠ
µε πλήρη διαφάν εια, µέσω ηλεκτρον ικής πλατφόρµας
και αφορούν  θέσεις εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-
σµέν ου Χρόν ου (Πλήρους και Αποκλειστικής
Απασχ όλησης), µε διάρκεια ισχ ύος 2+2 χ ρόν ια. Μετά

τη λήξη της σύµβασής τους, οι εργαζόµεν οι θα δικαι-
ούν ται αυξηµέν η µοριοδότηση στο πλαίσιο της Προ-
κήρυξης Μόν ιµων  Θέσεων  Εργασίας στο ΕΣΥ.

Όσο αφορά τις µισθολογικές απολαβές του ιατρικού
προσωπικού συν υπολογίζεται ο χ ρόν ος απόκτησης
ιατρικής ειδικότητας. Επίσης, παρέχ ον ται τα επιδόµα-
τα ν οσοκοµειακής απασχ όλησης, η οικογεν ειακή παρ-
οχ ή και το επίδοµα µεταπτυχ ιακών  σπουδών  (διδακ-
τορικό δίπλωµα 75 ευρώ και µεταπτυχ ιακό δίπλωµα 45
ευρώ). Συν επώς οι ελάχ ιστες αποδοχ ές διαµορφών ον -
ται για τους παθολόγους στα 2.189 ευρώ (µικτές απο-
δοχ ές) και για τους γεν ικούς γιατρούς και παιδιάτρους
στα 2.128 ευρώ ( µικτές αποδοχ ές)

Η προθεσµία υποβολής των  ηλεκτρον ικών  αιτήσεων
συµµετοχ ής για τις προσλήψεις είν αι µέχ ρι αυτή
την ∆ευτέρα και ώρα 13.00 και η προθεσµία αποστο-
λής-προσκόµισης της τελικής εξατοµικευµέν ης φόρµας
υποβολής αίτησης - υπεύθυν ης δήλωσης, µε τα επι-
συν απτόµεν α δικαιολογητικά έως και την  ∆ευτέρα 09
Ιουλίου 2018.

Στη δηµοσιότητα 23.913 ονόµατα που χρωστούν 
στην Εφορία άνω των 150.000 ευρώ

Σ
τη δηµοσιότητα έδωσε η Αν εξάρτητη Αρχ ή ∆ηµοσίων  Εσόδων  τα ον όµατα 23.913 οφειλετών  του δηµοσίου,
φυσικών  και ν οµικών  προσώπων , µε βασικά ληξιπρόθεσµα χ ρέη άν ω των  150.000 ευρώ. Η Αν εξάρτητη
Αρχ ή ∆ηµοσίων  Εσόδων  αν ακοιν ών ει ότι, στο πλαίσιο των  εν εργειών  πληροφόρησης και εν ηµέρωσης των

πολιτών , εµπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύν ης έν αν τι των  συν επών  φορολογουµέν ων , καθώς και φορολογι-
κής συµµόρφωσης, αν αρτήθηκαν  στο www.aade.gr τα ον όµατα 9.332 φυσικών  προσώπων  και 14.581 ν οµικών
προσώπων , οφειλετών  του ∆ηµοσίου ή/και των  Φορέων  Κοιν ων ικής Ασφάλισης µε βασική ληξιπρόθεσµη οφειλή
άν ω των  150.000 ευρώ.

Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των  οποίων  καθυστερεί για χ ρον ικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους.

Εξαιρούν ται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχ ει χ ορηγηθεί στον  οφειλέτη ρύθµιση ή διευκόλυν ση τµηµατικής κατα-
βολής των  ληξιπρόθεσµων  χ ρεών  του και µε την  προϋπόθεση ότι αυτός είν αι συν επής µε τους όρους της, καθώς
και όταν  έχ ει χ ορηγηθεί  αν αστολή καταβολής των  οφειλών  του.
Επίσης, ακολουθών τας σχ ετική γν ωµοδότηση της Αρχ ής Προστασίας Προσωπικών  ∆εδοµέν ων , εξαιρούν ται οι
οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των  οποίων  η οριστικοποίηση της οφειλής δεν  έχ ει τελεσιδικήσει µέχ ρι σήµερα.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρ-
ες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. 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 κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο 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, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-

τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µε-
ταφέρεται 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 κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-

κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρ-
ασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60
τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
γεια, 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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

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

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,  γγιιαα
µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε  ααπποοθθήή--
κκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι  ππρροουυππηηρρ--
εεσσίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ..  ΤΤηηλλ
66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 - Αναστάσιος

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

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

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

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη δια-
σταύρωση Ασπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

6974410178
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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Πτώση στις βάσεις 2018 - Τα στατιστικά πανελληνίων

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι βαθµολογίες στις πανελ-
λήνιες εξετάσεις 2018 και τα στατιστικά δεδοµένα των υποψηφίων.

Η Νεοελληνική Γλώσσα φαίνεται οτι κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε πέρυ-
σι µε περίπου 15% των γραπτών κάτω από τη βάση και λίγο περισσότερο
από το 1% να βαθµολογείται µε άριστα. 

Στα Αρχαία Ελληνικά περίπου το 25% πήρε βαθµολογίες κάτω από τη
βάση ενώ ποσοστό κοντά στο 4,5% βαθµολογήθηκε µε άριστα. Καλή είναι η
εικόνα που παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές οι βαθµολογίες των Λατι-
νικών ενώ φαίνεται οτι στη θεωρητική κατεύθυνση η κατάσταση κινείται στο
“συν-πλην” µε πέρυσι, όπως έλεγαν εκπαιδευτικοί καθώς οι βαθµολογίες
είναι λίγο καλύτερες και οι θέσεις περισσότερες.

Οι χαµηλές επιδόσεις στα Μαθηµατικά φαίνεται οτι επιβεβαιώνουν τις αρχι-
κές εκτιµήσεις για πτώση των βάσεων στη θετική κατεύθυνση, ενώ πτωτική
αναµένεται να είναι η τάση και σε περιζήτητες σχολές, ενδεχοµένως και στις
Ιατρικές.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας «Οι βαθµολογίες των Πανελλα-
δικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ήδη αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της
χώρας και στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr.»

16-θριάσιο ∆ευτέρα 2 Ιουλίου 2018 


