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Έλκυσε το ενδιαφέρον των 
μελών ΚΑΠΗ 
στον Δήμο Αχαρνών

Την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για το 2015 

Θα εξετάσει σήμερα ο Δήμος Μάνδρας-
Ειδυλλίας λαμβάνοντας υπόψη 
και τους περιορισμούς που υπάρχουν
για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 

Τιμή : 0,01€ 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ
ΜΕΤΡΑΕΙ! 

Εκπνέει την Παρασκευή 
η δημόσια διαβούλευση για
τον στρατηγικό σχεδιασμό 
του δήμου Ασπροπύργου 

Νέα Προγράμματα για
Μάρτιο-Απρίλιο από το

Κέντρο δια βίου 
μάθησης Μεγάρων

ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ Ρ. ΔΟΥΡΟΥ: 
NΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

Μια γροθιά
γονείς 

και μαθητές
του 2ου Δημοτικού Θρακομακεδόνων

για την απομάκρυνση κεραίας 
που βρίσκεται πλησίονΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 

Σε λειτουργικό 
αδιέξοδο το 

νοσοκομείο λόγω 
υποχρηματοδότησης,

σύμφωνα με το 
Σωματείο Εργαζομένων  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΛΑΘΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Συμφώνησαν Περιφέρεια Αττικής 
και Πυροσβεστικό Σώμα στην

προχθεσινή συνάντηση εργασίας 

Η ενεργοποίηση των εθελοντικών
 οργανώσεων, απαραίτητο εργαλείο 

για τα δάση της Δυτικής Αττικής 

Σελ: 2-12

Σελ: 4

Σελ: 9

Σελ.3

Σελ: 5

Σελ:  3

Σελ: 6

Σελ: 12

Σελ: 2

καταγγέλλει 
ο Δήμος 
Μεγαρέων

Έριξαν λύματα στον αγωγό ομβρίων. 
Μήνυση κατ’ αγνώστων καταθέτει ο Δήμος

Σελ: 3

Σελ: 7

Δολιοφθορά 
στο δημοτικό 
σφαγείο 
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος
Δημοκρατίας 146 &

Παναγούλη Α.,
2105575614
Ελευσίνα

Καρατζάς Γεώργιος
Ε. Ηρώων Πολυτε-

χνείου 17-19,
2105549375

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Παπασπυρόπουλος

Χρήστος Λεωφόρος
Φυλής 197, 
τηλέφωνο

2102474337

Αχαρνές
Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

117, τηλέφωνο:
2102430204
08:00-08:00
(Επόμενης)

Ευθυμίου Βάια Δ.
Φιλαδελφείας 157,

2130146658

Μάνδρα
Κληρονόμοι 

Βασιλείου Ισιδώρα 
Ρόκκα Νικολάου 67,

2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στιςΟ Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις
817,39 μονάδες σημειώνοντας άνοδο817,39 μονάδες σημειώνοντας άνοδο
0,33%, στις 844,12 μονάδες και αξία0,33%, στις 844,12 μονάδες και αξία
συναλλαγών στα 94,55 εκατ. ευρώ.συναλλαγών στα 94,55 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις   

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10

έως 17 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευθύμιος ο θαυματουργός Ρώσος, 
Αρτης όσια, Πιόνιος Ιερομάρτυρας, 
Σωφρόνιος
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Με βασικό μήνυμα αυτό της πρό-
ληψης πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 9 Μαρτίου συνάντηση

εργασίας  με σκοπό την αποτελεσματική
συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και
του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντι-
μετώπιση των δασικών πυρκαγιών ενόψει
της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε θέματα
όπως, ο προγραμματισμός των απαραίτη-
των ενεργειών για το επόμενο χρονικό
διάστημα, ο βαθμός ετοιμότητας των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών, ο καλός
συντονισμός , ώστε να αποφευχθούν
λάθη του παρελθόντος και η έγκαιρη
επέμβαση. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διοικητής Πυροσβεστι-
κών Υπηρεσιών Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Δημοσθένης
Αναγνωστάκης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Ιωάννα Τσούπρα
και στελέχη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστα-
σίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Αττική έχει αποδειχθεί και στην
πράξη ότι πολλές φορές η  ενεργοποίηση των εθελοντι-
κών οργανώσεων της περιοχής ήταν αυτή που βοήθησε
σε μεγάλο βαθμό την έγκαιρη αντιμετώπιση εστιών
φωτιάς, γι΄αυτό και κρίνεται αναγκαία η κάθε βοήθεια που
μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το σημαντικό τομέα.  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ
ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Συμφώνησαν Περιφέρεια Αττικής 
και Πυροσβεστικό Σώμα στην προχθεσινή

συνάντηση εργασίας 

Η ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων 
απαραίτητο εργαλείο για τα δάση της Δυτικής Αττικής 

Με πρώτο θέμα
την ενημερ́ωση
και συζητ́ηση

σχετικα ́με τη στεγ́αση του
ΙΕΚ Μαν́δρας-Ειδυλλιάς
θα αρχίσει η προγραμμα-
τισμένη για σήμερα στις
18:00 συνεδρίαση του
Δημοτικου ́ Συμβουλιόυ
Μαν́δρας , το οποίο καλεί-
ται βέβαια να αποφασίσει
για αρκετά θέματα μεταξύ
των οποίων και η πρό-
σληψη έκτακτου προσω-
πικού. 

Θέματα της ημεσήσια διάταξης είναι : 
Ενημερ́ωση και συζητ́ηση για την κατασ́ταση στο ΝΠΙ∆

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» με δ.τ. ΚΕ∆ΗΜΕ.

Ενημερ́ωση ,συζητ́ηση και ληψ́η αποφ́ασης σχετικα ́με την
μελετ́η του ερ́γου «Ερ́γο Περιβαλλοντικης́ Αποκατασ́τασης εξο-
ρυχθεισ́ας και εξοφλημεν́ης ανενεργου ́ περιοχης́ Μεταλλειόυ
Βωξιτ́η στη θεσ́η Μαλιαλεζ́α ∆ημ́ου Μαν́δρας- Ειδυλλιάς».

Παραχωρ́ηση ∆ημοτικου ́χωρ́ου ως εδ́ρα στον Αναπτυξιακό
Εξωραισ̈τικο ́ & Πολιτιστικο ́ Συλ́λογο « Πανορ́αμα» Μαν́δρας
Αττικης́.

∆ιαγραφη ́απαιτησ́εων κατα ́του ∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς
συμ́φωνα με την παρ.1 του αρ́θρου 90 του Ν.2362/95(ΦΕΚ
247τ. Α /́27.11.1995) και του με αριθμ. πρωτ.2/113978/∆ΠΓΚ
εγ́γραφο του Γενικου ́Λογιστηριόυ του Κρατ́ους

Εγ́κριση αναμορ́φωσης προυπ̈ολογι-
σμου ́ του ΝΠ∆∆ ««∆ημοτικος́ Οργανι-
σμος́ Κοινωνικης́ Αλληλεγγυής και Πολι-
τισμου ́Μαν́δρας-Ειδυλλιάς» για το ετ́ος
2015.

Αναμορ́φωση προυπ̈ολογισμού
∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς για το οικο-
νομικο ́ετ́ος 2015.

Καθορισμος́ τροπ́ου εκτελ́εσης
προμηθ́ειας καυσιμ́ων (κιν́ησης
–θερ́μανσης), λιπαντικων́ του ∆ημ́ου
Μαν́δρας-Ειδυλλιάς και του ΝΠ∆∆
«∆ημοτικος́ Οργανισμος́ Κοινωνικης́
Αλληλεγγυής και Πολιτισμου ́ Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς» για το ετ́ος 2015.

Καθορισμος́ τροπ́ου εκτελ́εσης της προμηθ́ειας γαλ́ακτος για
το προσωπικο ́του ∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς για το ετ́ος 2015.

Εγ́κριση προσ́ληψης εκ́τακτου προσωπικου ́ στο ∆ημ́ο
Μαν́δρας-Ειδυλλιάς για το ετ́ος 2015.

Επιλογη ́ απο ́ τις καθορισμεν́ες ειδικοτ́ητες προσωπικου ́ με
σχεσ́η εργασιάς ιδιωτικου ́ δικαιόυ ορισμεν́ου χρον́ου για
καλ́υψη αναγκων́ ανταποδοτικου ́χαρακτηρ́α.

Εγ́κριση της Εκ́θεσης της Επιτροπης́ Προσωρινης́ και Ορι-
στικης́ Παραλαβης́ του ερ́γου : «Αντικατασ́ταση συνδεσ́εων
δικτυόυ υδρευσ́εως με τα ακιν́ητα»

Εγ́κριση για τετ́αρτη (4η ) παρατ́αση προθεσμιάς για την
συμ́βαση της μελετ́ης με τιτ́λο : «ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ
ΓΕΡΜΕΝΟ»

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

Την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για το 2015 
Θα εξετάσει σήμερα ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας λαμβάνοντας υπόψη 
και τους περιορισμούς που υπάρχουν για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 
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Πράξη αγάπης για
τα παιδιά η αιμοδοσία 

στο Ζεφύρι

Ένωσαν τις δυνάμεις και τις φλέβες τους οι
φορείς της Δημοτικής Ενότητας  Ζεφυρίου και
το πρωί της Κυριακής 8 Μαρτίου, τίμησαν με

τον δικό τους μοναδικό τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας, δίνοντας λίγο από το αίμα τους. 
Πιο συγκεκριμένα στην εθελοντική αιμοδοσία στην
οποία υπήρξε πρωτεργάτης ο Αντιδήμαρχος Φυλής
Θανάσης Σχίζας, διοργάνωσαν σε συνεργασία με την
Τράπεζα Αίματος του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών
«Αγλαΐα Κυριακού» και συμμετείχαν, ο Σύλλογος Τρι-
τέκνων του Δήμου Φυλής, η Ένωση Γονέων και Κηδε-
μόνων Ζεφυρίου, ο Αθλητικός Σύλλογος της Δημοτικής
Ενότητας Ζεφυρίου «ΔΑΣ» και η Αθλητική Ενότητα
Ζεφυρίου «ΑΕΖ». 
Στο πλευρό των αιμοδοτών στάθηκαν οι γιατροί και οι
νοσηλευτές του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών
«Αγλαΐα Κυριακού»  

Μήνυση κατ’ αγνώστων καταθέτει ο Δήμος
Μεγάρων, ο οποίος καταγγέλλει δολιο-
φθορά στο δημοτικό σφαγείο καταγγέλ-

λει ο Δήμος Μεγαρέων.

Τα λύματα προκάλεσαν ρύπανση και έντονη
δυσοσμία στην περιοχή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι, αφού
παραβίασαν την είσοδο της μονάδας η οποία βρί-
σκεται στην περιοχή Άγιος Στέφανος, έριξαν από-
βλητα, πιθανόν με βυτιοφόρο στον αγωγό
ομβρίων υδάτων, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο
του προαυλίου.

Τα λύματα προκάλεσαν ρύπανση και έντονη
δυσοσμία στην περιοχή.

«Με τον τρόπο αυτό», ισχυρίζεται ο Δήμος Μεγα-
ρέων στην ανακοίνωσή του, «οι άγνωστοι προ-
σπάθησαν να εκθέσουν τον Δήμο, δείχνοντας

πως τα λύματα βγαίνουν από τα Σφα-
γεία»

Εκτιμάται ότι το περιστατικό συνέβη
αργά τη νύχτα του Σαββάτου 7 Μαρτίου
ή νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Για την πράξη αυτή των αγνώστων,
την οποία ο Δήμος χαρακτηρίζει ως
άθλια προβοκάτσια, πρόκειται να κατα-
τεθεί μήνυση κατ’ αγνώστων ενώ δείγμα
του υγρού έχει σταλεί για χημική ανάλυ-
ση προκειμένου να διαπιστωθεί η προ-
έλευσή του.

Μόλις πληροφορήθηκαν το γεγονός,
στο σημείο πήγαν ο Δήμαρχος Γρηγό-
ρης Σταμούλης και ο Αντιδήμαρχος
Γιάννης Δήμας οι οποίοι διαπίστωσαν
ότι πρόκειται για «προβοκάτσια».

Ο κ. Σταμούλης δήλωσε: «Τέτοιες ενέργειες είναι
κατακριτέες και φυσικά δεν επιτρέπονται να γίνο-
νται από τον οποιοδήποτε και για κανένα λόγο,

αφού ρυπαίνεται το περιβάλλον και κινδυνεύει
άμεσα η δημόσια υγεία και ασφαλώς τον λόγο
τώρα έχει η δικαιοσύνη».

Δολιοφθορά στο δημοτικό σφαγείο 
καταγγέλλει ο Δήμος Μεγαρέων
Έριξαν λύματα στον αγωγό ομβρίων. Μήνυση κατ’ αγνώστων καταθέτει ο Δήμος

Στο Δημο-
τ ι κ ό
Συμβού-

λιο στις 24
Φεβρουαρ ίου
2015 παρουσιά-
στηκε η Α΄
Φάση (σύνοψη)
του Στρατηγικού
Σχεδιασμού για
το Δήμο Ασπρο-
πύργου.

Στον Στρατηγι-
κό Σχεδιασμό
του επιχειρησια-
κού Προγράμ-
ματος αναλύεται
το εξωτερικό και
εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, καθορίζονται οι
στρατηγικοί στόχοι και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες
καθώς και το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου, για την
περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται
οι Άξονες και τα Μέτρα του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
περιλαμβάνονται κοινωνικοί φορείς, οργανώσεις
ή ομάδες πολιτών και μεμονωμένα άτομα που 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εκτός των άλλων,
περιλαμβάνονται διαδικασίες διαβούλευσης με υπηρε-
σίες, κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις ή ομάδες πολι-
τών και μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται
στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Δήμος
Ασπροπύργου,
αναγνωρίζοντας
την ανάγκη για
ενεργό συμμετο-
χή των πολιτών
και των τοπικών
φορέων στον
καθορισμό του
οράματος και της
στρατηγικής για
την περιοχή,
καλεί τους πολί-
τες και τους
φορείς του Δήμου
να διατυπώσουν
τις απόψεις τους
και να προτεί-

νουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουρ-
γίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Η περίοδος διαβούλευσης για το Δήμο Ασπροπύργου
εχει ξεκινήσει εδώ και μέρες και θα διαρκέσει έως την
Παρασκευή 13/03/2015 και μπορεί να πραγματοποιηθεί
με έγγραφη κατάθεση των προτάσεων ή μέσω της απά-
ντησης του ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί για το
σκοπό αυτό και έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα
του Δήμου και της αποστολή του στην ηλεκτρονική
δ/νση, tsigou.m@aspropyrgos.gr

Η Σύνοψη, του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος 2014-2019, βρίσκεται αναρτημέ-
νη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr με
την ένδειξη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2019
(Α' Φάση).

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ! 
Εκπνέει την Παρασκευή η δημόσια 
διαβούλευση για τον στρατηγικό 
σχεδιασμό του δήμου Ασπροπύργου 
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Ένα άρτια δομημένο αφιέρωμα στη Γυναίκα Ένα άρτια δομημένο αφιέρωμα στη Γυναίκα 
παρουσίασε ο Δήμος Φυλής παρουσίασε ο Δήμος Φυλής 
Καθήλωσαν το κοινό οι αφηγήσεις αληθινών ιστοριών μέσα από θεατρικά 
δρώμενα και τραγούδια 

Το άρτια δομημένο αφιέρωμα στη Γυναίκα
περιελάμβανε :

1/ Έκθεση ειδών Κεραμικής και Ζωγραφικής
από τα αντίστοιχα τμήματα των Εικαστικών
Εργαστηρίων του Δήμου Φυλής. Τα δημιουρ-
γήματα των δασκάλων -Ξυδιά Δημήτρη και
Βάθη Δημήτρη - και των μαθητών των εργα-
στηρίων ήταν εμπνευσμένα από τη γυναικεία
φύση και κάποια ήταν δημιουργίες γυναικών
που συμμετέχουν στα εργαστήρια.

2/ Αφηγήσεις από αληθινές ιστορίες γυναι-
κών βγαλμένες από τη σύγχρονη πραγματικό-
τητα που επέτρεψαν στους παρευρισκόμε-
νους  να συναισθανθούν βιώματα γυναικών.
Οι αφηγήσεις αποδόθηκαν από ηθοποιούς
της Θεατρικής Ομάδας Ζεφυρίου και πιο
συγκεκριμένα, την ηθοποιό και σκηνοθέτη
Στέλλα Νικολοθανάση και τα μέλη της θεατρι-
κής ομάδας Αναστασία Κορδατζή και Μαρία
Μπακαγιάννη. Επίσης, σε συγκεκριμένη από-
δοση συντροφικού διαλόγου συμμετείχε το
μέλος της θεατρικής ομάδας Στέφανος Πανα-
γιωτόπουλος.

3/ Τραγούδια με θέμα την γυναίκα που ερμή-
νευσαν καθηγητές του Ωδείου Φυλής, στα

οποία και πάλι αναγνωρίστηκαν στιγμές της
γυναικείας πραγματικότητας.  Υπεύθυνοι για
την μουσική παρουσίαση ήταν ο Καλλιτεχνι-
κός Διευθυντής Καρκαλούσος Μελέτης και οι
καθηγητές του Ωδείου κα Λεβαντή Ρούλα και
κος Μανωλόπουλος Γιάννης

4/ Κεντρική ομιλήτρια υπήρξε  μία από τις
μεγαλύτερες ψυχολόγους κι οικογενειακές
θεραπεύτριες στην Ελλάδα και το Διεθνή
χώρο, η Χάρις  Κατάκη, η οποία μέσα από το
θεραπευτικό της ρόλο έχει συντροφεύσει στην
πορεία  της ζωής τους, αμέτρητες σε αριθμό
γυναίκες όπως κι άλλα μέλη των οικογενειών
τους. 

Η ομιλία της κας Κατάκη στην συγκεκριμένη
εκδήλωση είχε τίτλο : "Οι αλλεπάλληλες μετα-
μορφώσεις της γυναικείας ταυτότητας : Ισορ-
ροπώντας στα κύματα". 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ο
οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του εγκωμίασε
την πολυδιάστατη φύση της Γυναίκας,  πρό-
σφερε στην κα Κατάκη το έμβλημα του Δήμου
ως αναγνώριση τιμής στο πρόσωπό της. 

5/ Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε αριστοτεχνι-
κά, με τους Ευρωπαίους πρωταθλητές για το
2014 στο Αργεντίνικο Τάνγκο , Χρήστο Μπα-
κόπουλο και Μαίρη Ζηλωτή, οι οποίοι μέσα
από τον χορό τους μετέφεραν συμβολικά το
μήνυμα της αρμονικής σχέσης, της αρμονικής
συμβίωσης κι επικοινωνίας του ζευγαριού.

Στόχος των διοργανωτών ήταν στον
Παγκόσμιο Εορτασμό της Γυναίκας να

σταλεί ως τελικό μήνυμα σε όλους -
άνδρες και γυναίκες - το μήνυμα του "

μαζί" και της συντροφικής εξέλιξης 

Την εκδήλωσαν χαιρέτησαν - εκ μέρους της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής η Αναπλη-
ρωτής Δήμαρχος  Μπάρα Τζένη

Εκ μέρους του Συμβουλευτικού Κέντρου
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας,  η
πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου κι εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Προγραμμά-
των κι Ισότητας Φύλων κα Γιαννοπούλου
Φωτεινή

Εκ μέρους των Παιδικών και Βρεφικών Σταθ-
μών Άνω Λιοσίων  ο Πρόεδρος του Νομικού
Προσώπου κος Καμαρινόπουλος Παναγιώ-
της.

Στην εκδήλωσή παρευρέθηκαν :
Δήμαρχος   Φυλής  κος  Παππούς  Χρή-

στος, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Βάβουλα
Αριστέα, η Γραμματέας   του Δημοτικού Συμ-

βουλίου και Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβου-
λος σε θέματα παραβατικότητας κα Κουράση
Χρυσούλα, οι Αντιδήμαρχοι κ. Σχίζας Αθανά-
σιος,  κ. Μαυροειδάκος  Ιωάννης,  κ. Μπρέ-
μπος  Σπυρίδων, οι Αναπληρωτές  Δήμαρ-
χοι  κ. Αντωνόπουλος  Γεώργιος,  κα.
Μπάρα  Ευγενία,  κ. Σονίδης  Γεώργιος, κ.
Χατζητρακόσιας  Νικόλαος, η Πρώην Δήμαρ-
χος Ζεφυρίου και Εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος σε θέματα Προγραμμάτων κι Ισό-
τητας Φύλων κα Γιαννοπούλου Φωτεινή, ο
Πρόεδρος  ΝΠΔΔ Παιδικών Σταθμών  Άνω
Λιοσίων κ.Καμαρινόπουλος  Παναγιώτη, ο
Πρόεδρος  ΝΠΔΔ Α΄/θμιας Εκπαίδευσης κ.
Κρεμύδας  Ιωάννης, ο επ ικεφαλής της
παράταξης ΕΥΠΟΛΙΣ Αβράμης  Γεώργιος, η
δεύτερη επιλαχούσα βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ
Περιφέρειας Αττικής Κατερίνα Καράλη , ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργύρης
Αργυρόπουλος, τα Μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων Ευαγγε-
λία Καψή και  Χριστοπούλου Μαρία, η  Πρό-
εδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζωφριάς
Ευαγγελία Κωβαίου, η Πρόεδρος  του Συλ-
λόγου Τριτέκνων Φυλής Βαρβαρίγου Κλέλια,
η συγγραφές Νατάσα Γκουτζικίδου, η  Πρόε-
δρος του Συλλόγου Νέων Φυλής Φωτεινή
Κόκκινου, το Μέλος Συλλόγου Πρωτοβου-
λίας Αλληλεγγύης Πολιτών  Ζάγγα Ευαγγε-
λία. 

Μια πεταλούδα για κάθε γυναίκα ως
σύμβολο μεταμόρφωσης

Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν
το δώρο της εκδήλωσης, που επιμελήθηκε το 

προσωπικό των Παιδικών και Βρεφικών
Σταθμών Άνω Λιοσίων  και ήταν  μια πεταλού-
δα που κόσμησε από την είσοδό τους στην
αίθουσα,  τα πέτα των γυναικών  που παρα-
βρέθηκαν κι η οποία λειτούργησε ως "μαρτυ-
ρικό" για τη συμμετοχή τους σε μια εκδήλωση
αφιερωμένη στις μεταμορφώσεις της γυναικεί-
ας ταυτότητας ...  Μια πεταλούδα για κάθε
γυναίκα ως σύμβολο μεταμόρφωσης ...με την
ευχή η κάθε επόμενη μεταμόρφωση να αποτε-
λεί κι ένα ακόμη σκαλοπάτι στην εξελικτική
τους διαδικασία.

Αξίζει τέλος ν’ αναφερθεί, πως το αφιέρωμα
ξεκίνησε μ’ έναν πρωτότυπο τρόπο, την ανά-
γνωση ενός ποιήματος, αφιερωμένου στην
γυναίκα, από ένα μικρό κοριτσάκι - την Ανα-
στασία  και την προβολή ενός video clip του
γνωστού τραγουδιού "Είμαι γυναίκα" της Ερω-
φίλης.  

Στην λήξη της εκδήλωσης μοιράστηκε αντί-
γραφο του ποιήματος σε όλο τον κόσμο και
κέρασμα. 

ΙΔΟΥ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ: 
Είσαι η πνοή που έδωσες, κι εμένα την

πνοή μου,
εκείνη που ξεκίνησες, 
τα όνειρα μαζί μου...

Είσαι εκείνη, που σε κάθε εμπόδιο, τ
ο χέρι σου σηκώνεις,

το προσπερνάς περήφανα, 
ακόμη κι αν ματώνεις...

Είσαι εκείνη, που η φωνή, 
σιωπηλά αγγίζει,

...κάθε φορά που ένας θνητός, 
απλά σε μηδενίζει...

Είσαι εκείνη που ποτέ τα όπλα δεν αφή-
νει,που με κινήσεις ηρωικές, 

η αλήθεια σου θα μείνει...
Είσαι η μάνα, η αδελφή, σύζυγος, 

ερωμένη,
εκείνη που πάντα, στέκεται σε κήπους ανθι-

σμένη...
Είσαι η κόρη, η εγγονή, 
το μέλλον του ουρανού,

που πάντα πραγματοποιείς, 
ότι βάνεις στο νου...

Είσαι η δύναμη ψυχής,
που κάθε φορά που πέφτεις,
αστέρια γεμίζεις στο κορμί, 
σηκώνεσαι και τρέχεις...!

Είσαι...όλα αυτά... που οι λέξεις, 
δεν χωρούνε,

που κάθε μέρα θα 'πρεπε, 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ να πούνε...!

Γυναίκα, Μάνα, Αδελφή, 
όλα στον κόσμο είσαι εσύ!!!

Κύριοι εμπνευστές και συντονιστές της εκδή-
λωσης ήταν η Κοινωνιολόγος, οικογενειακή
σύμβουλος και προϊσταμένη του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής και πολιτικών ισότητας
των Φύλων του Δήμου Φυλής κα Ιωάννα 

Λιόση κι η Κοινωνιολόγος του Συμβουλευτι-
κού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων
Βίας Δήμου Φυλής κα Ευαγγελία Πυρρώτη

Λίγα λόγια για την Κεντρική ομιλήτρια
κα Χάρις  Κατάκη. 

Η Χάρις     Κατάκη γεννήθηκε στην Καβάλα,
σπούδασε Ψυχολογία στη Γερμανία και στις
Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικεύτηκε στην Ψυχοθε-
ραπεία, στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του
Ανθρώπου, και πήρε το διδακτορικό της από
το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το 1975.
Το 1983 ίδρυσε το Εργαστήριο Διερεύνησης
Ανθρώπινων Σχέσεων, το οποίο διευθύνει
έκτοτε. Ασχολείται με την Κλινική Ψυχολογία,
την εκπαίδευση ειδικών του χώρου της ψυχι-
κής υγείας, την έρευνα και τις σχετικές εκδό-
σεις. Το πλούσιο συγγραφικό της έργο περι-
λαμβάνει σειρά δημοσιευμάτων σε έγκυρα διε-

θνή περιοδικά. Το 1974 εξέδωσε το πρώτο
της βιβλίο ("Οι Τρεις Ταυτότητες της Ελληνικής
Οικογένειας"), που έχει κάνει μέχρι τώρα εννιά
εκδόσεις. 

Η ερευνητική της εργασία αφορά κυρίως την
ανάπτυξη εννοιών και αρχών που διέπουν τα
ανθρώπινα συστήματα. Τα τελευταία χρόνια η
έρευνά της εστιάστηκε στην πρωτοποριακή
προσπάθεια της εννοιολογικής τεκμηρίωσης
ενός συνθετικού μοντέλου θεραπείας. 

Είναι στέλεχος πολλών επιστημονικών
οργανώσεων. Θεωρείται μεταξύ των κορυφαί-
ων Ελλήνων θεραπευτών και ειδικών του
χώρου της ψυχικής υγείας με διεθνή αναγνώ-
ριση. Έχει ιδρύσει και διευθύνει την γνωστή
και επιτυχημένη σειρά "Ανθρώπινα Συστήμα-
τα" στην οποία έχουν ενταχθεί πάνω από 30
βιβλία που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε
κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες
που ασχολούνται με τον άνθρωπο. Στην σειρά
έχουν επίσης ενταχθεί και αρκετά παιδικά
βιβλία βασισμένα στον συστημικό τρόπο
σκέψης.

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, τίμησε ο Δήμος Φυλής την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας. Το εξαιρετικό αφιέρωμα, που περιλάμβανε ομιλίες,
αφηγήσεις γυναικών μέσα από θεατρικά δρώμενα και τραγούδια –

ύμνους για τη γυναίκα,  πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας, το
απόγευμα της Κυριακής 8 Μαρτίου, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του
Δημαρχιακού Μεγάρου Άνω Λιοσίων. 

Για το άρτιο αποτέλεσμα της διοργάνωσης συνεργάστηκαν  η Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής, το Συμβουλευ-
τικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και το Νομικό Πρόσωπο των
Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών Άνω Λιοσίων.
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Την Παρασκευή 6
Μαρτίου 2015, το
μεσημέρι υπεγράφη

στο Δημαρχείο η σχετική
Σύμβαση  με την οποία ο
συμπολίτης Ιατρός Πνευμο-
νολόγος , πρώην Αντιδήμαρ-
χος Μεγάρων και σημερινός
Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ελευθέριος Παπαλευθέρης ,
ανέλαβε καθήκοντα άμισθος
Ιατρού Εργασίας του Δήμου
Μεγαρέων.

O Δήμαρχος κ. Γρηγόρης
Σταμούλης με την υπ’ αριθμ.
Πρωτ: 4011/ 3.3.2015/ 81
Απόφαση Δημάρχου, ορίζει
τον κ. Παπαλευθέρη ως άμι-
σθο Ιατρό Εργασίας λαμβά-
νοντας υπόψη: α) ότι δεν
υπάρχει Ιατρός Εργασίας στο
Δήμο, έλλειψη η οποία δεν
μπορεί να καλυφθεί άμεσα
αφ’ ενός επειδή οι διαδικασίες
πρόσληψης είναι χρονοβόρες
και αφ’ ετέρου επειδή στον
Προϋπολογισμό του Δήμου
τρέχοντος οικονομικού έτους,
λόγω συρρίκνωσης του Εσό-
δων του Δήμου δεν έχει προ-
βλεφθεί πίστωση για την
πρόσληψη Ιατρού Εργασίας,
β) την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος υπό του κ. Παπαλευθέ-
ρη, για την ανάληψη των
καθηκόντων άμισθος Ιατρού
Εργασίας.

Ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης
αμέσως μετά την υπογραφή
της Σύμβασης ευχαρίστησε
θερμά τον κ. Παπαλευθέρη
και τον συνεχάρη ιδιαιτέρως

επισημαίνοντας ότι «η πρόθε-
σή του να προσφέρει αμισθί
τις υπηρεσίες του στο Δήμο,
αυτή την περίοδο που η οικο-
νομική κατάσταση για όλους
είναι άσχημη, αξίζει κάθε
έπαινο και ταυτόχρονα απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμη-
ση και φυσικά έχει και μία επι-
πλέον σημασία, αφού ο κ.
Παπαλευθέρης ανήκει στην
Ομάδα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης του Δήμου Μεγα-
ρέων».

Ο κ. Παπαλευθέρης, απα-
ντώντας στο Δήμαρχο τόνισε
ότι «σε αυτή την τραγική οικο-
νομική συγκυρία που βιώνου-
με όλοι όσοι μπορούν και
θέλουν πρέπει να βάλλουν
πλάτη και να βοηθήσουν το
Δήμο να ανταποκριθεί στις
αυξημένες υποχρεώσεις
του».

Η διάρκεια της Σύμβασης
είναι αορίστου χρόνου και θα
διαρκέσει προφανώς όσο
χρόνο μπορεί και θέλει ο
πρώην Αντιδήμαρχος και
σημερινός Δημοτικός Σύμβου-
λος κ. Ελευθέριος Παπαλευ-
θέρης.

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 
Σε λειτουργικό αδιέξοδο το νοσοκομείο 

λόγω υποχρηματοδότησης, 
σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων  

Άμισθος ιατρός 
εργασίας του δήμου 

Μεγάρων 
Ανέλαβε ο δημοτικός σύμβουλος

και πνευμονολόγος 
Ελευθέριος Παπαλευθέρης

Το σωματείο εργαζομένων και οι γιατροί του
ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου θα πραγματοποι-

ήσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα
11/3/2015 λόγω του πλήρους λειτουργικού αδιέ-
ξοδου και της επικινδυνότητας του νοσοκομείου.

Την ημέρα εκείνη και από τις ώρες 7 έως 11 πμ
θα ανασταλεί κάθε τακτική λειτουργία του νοσοκο-
μείου (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, τακτικά χει-
ρουργεία, τακτικές εργαστηριακές και απεικονιστι-
κές εξετάσεις, διοικητικές και τεχνικές εργασίες,
φαρμακείο, εργαστήρια).

Το νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ είναι στα όρια της κατάρ-
ρευσης. Η ανθρωπιστική κρίση υπάρχει και εδώ.
Τα πολλαπλά προβλήματα που εντοπίζονται σε
όλα σχεδόν τα τμήματα του νοσοκομείου θεωρού-
με ότι είναι συνέπεια τριών βασικών και αλληλέν-
δετων παραγόντων:

- Της μεγάλης και χρόνιας έλλειψης προσωπι-
κού σε όλες τις ειδικότητες.

- Της τεράστιας καθημερινής προσέλευσης
ασθενών σε τακτική και επείγουσα βάση, που
οδηγεί στην αθλιότητα των ράντζων και των
φορείων στους διαδρόμους, την υπερφόρτωση
του χειρουργείου, των μονάδων και των εργαστη-
ρίων. Τα αίτια αυτής της κατάστασης είναι: η έλλει-
ψη άλλου νοσοκομείου που να συνεφημερεύει με
το ΑΤΤΙΚΟ, στην τεράστια πληθυσμιακά περιφέ-
ρεια της Δυτικής Αθήνας. Το κλείσιμο του νοσοκο-
μείου Λοιμωδών από την προηγούμενη κυβέρνη-
ση. Η υπολειτουργία και η κατάργηση υπηρεσιών 

και μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας και του
ΠΕΔΥ.

- Της οικονομικής δυσπραγίας του νοσοκομείου
και της «θηλιάς» στη χρηματοδότησή του όλα τα
προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρου-
με τα ποσά. Το 2010 (προ μνημονίου) ο δημόσιος
προϋπολογισμός διέθεσε για το ΑΤΤΙΚΟ περίπου
120.000.000 Ε. Το 2014 ήταν μόλις 57.000.000
ενώ για φέτος υποχώρησαν κι άλλο στα
51.000.000 Ε. Ενώ τα αποθεματικά του νοσοκο-
μείου και τα πρόσθετα ποσά που είχαν θεσμοθε-
τηθεί για την κάλυψη ειδικών αναγκών (πχ λογα-
ριασμός ΕΛΚΕ για τις ΜΕΘ) έχουν λεηλατηθεί ή
καλύπτουν «άλλες τρύπες». Με αυτά τα χρήματα
δεν καλύπτονται οι προμηθευτές, μεγάλοι και
μικροί, που με τη σειρά τους εκβιάζουν (Philips,
General electric κλπ) και προχωρούν σε «παύση
συντήρησης». 

Ζητάμε άμεση ενίσχυση του ΑΤΤΙΚΟΥ από τον
προϋπολογισμό (διπλασιασμό για φέτος) για να
καλύψει τις άμεσες ανάγκες του.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να δείξουν κατα-
νόηση και να στηρίξουν τον αγώνα μας. Τα προ-
βλήματά μας είναι και δικά τους. Στη συνέλευση
πρέπει να ακουστεί και η δική τους φωνή.

Ο κόσμος του ΑΤΤΙΚΟΥ και ο λαός της Δυτικής
Αθήνας προσδοκά και διψά για μια αλλαγή και
ανατροπή αυτής της κατάστασης. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΟ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



6 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

Η ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  ΗΛΙΚΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Έλκυσε το ενδιαφέρον των μελών ΚΑΠΗ στον Δήμο Αχαρνών 

Με μεγάλη επι-
τυχία πραγ-
ματοποιήθηκε

η ημερίδα που διοργά-
νωσε η Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Πολιτικής και
το Τμήμα Προστασίας
και Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας  την
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015
στο 3ο ΚΑΠΗ του
Δήμου Αχαρνών με
θέμα: « Η
Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Ε Ι Δ Η Σ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ».

Ομιλητής στην ημερί-
δα ήταν ο Φυσικοθερα-

πευτής-Εργοθεραπευτής ειδικευθής και επι-
στημονικός συνεργάτης στα Νοσοκομεία
ΚΑΤ και Ερυθρός Σταυρός κος Μάνος Διακά-
κης.

Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η
παρουσίαση αυτής της αυτοάνοσης φλεγμο-
νώδους πάθησης, κατά την οποία το ανοσο-
ποιητικό σύστημα του ανθρώπου επιτίθεται
εναντίον των ιστών του οργανισμού.

Αρκετά μέλη των ΚΑΠΗ παρακολούθησαν
με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση, 

καθώς είναι μια πάθηση που προσβάλλει κυρίως
στην τρίτη ηλικία. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος Κοινω-
νικής Πολιτικής κα Σαχσανίδη Ελένη η οποία τόνισε
ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα
υγείας παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να έχουμε υγι-
είς πολίτες.

Επίσης στην ημερίδα παρέστησαν ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κος Δασκαλά-
κης Γεώργιος  και ο εκπρόσωπος των ηλικιωμένων
του Δήμου κος Περρής Γεώργιος.

AΠΑΡΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ο Σύλλογος  Γυναικών Μαγούλας , έδωσε το
ραντεβού στις 8 Μαρτίου στη 1:00 το μεσημέρι, για
να γιορτάσει  την ημέρα της γυναίκας,  με ρεμπέτι-
κη κομπανία στου Ψυρρή,  στο κέντρο « ΤΟ 21». 

Με πλήρη απαρτία όπως ήταν αναμενόμενο
βρέθηκαν στο κατάμεστο κέντρο.

Η ατμόσφαιρα μοναδική, το κέφι αστείρευτο,
τόσο που  έτρωγαν με διαλλείματα,   μη μπορώ-
ντας να αντισταθούν στην επιθυμία τους να χορέ-
ψουν. 

Το γευστικότατο μενού και η καταπληκτική ορχή-
στρα συνετέλεσαν  στο  να καταγραφεί  ένα τέλειο
Κυριακάτικο απόγευμα  που θα μείνει σε όλες αξέ-
χαστο. Αδιάψευστος μάρτυρας οι φωτογραφίες
που θα θυμίζουν για πάντα τις όμορφες στιγμές.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου &  

ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.  του Πνευματικού Κέντρου
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη διάλεξη

που θα δώσει, o Αναλυτής – Συντονιστής του  ¨Word
Security Network Foundation Southeastern 

Europe Office¨,κ.  Ιωάννης Μιχαλέτος.
Θέμα αυτής :  «Η ισλαμική πληθυσμιακή επέκταση.

Η πραγματική ατομική βόμβα του Ισλάμ». 
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 

τη Δευτέρα,  16  Μαρτίου και ώρα 19:30,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού

Κέντρου του Δήμου(«Δημήτριος Καλλιέρης»),  
Αλέκου Παναγούλη 13,στην πλατεία Αγίου 

Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,
Νικόλαος  Ι.  Μελετίου                                        

Δήμαρχος Ασπροπύργου                                                     
Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
Μελέτιος  Ι.  Μπουραντάς    

Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου  
Δημοτικός Σύμβουλος                                                      
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. Fax: 210-5575184. 
Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, συνεργεία του
Δήμου Μεγαρέων, με  τα απαραίτητα μηχα-
νήματα και εργαλεία, προέβησαν στην

Καθαριότητα του χώρου, στο Επισκοπείο Μεγά-
ρων και τον ευπρεπισμό πέριξ του Ιερού Ναού του
Οσίου Λαυρεντίου στα Κουρκούρια.

Επίσης κλάδεψαν όλα τα δένδρα στα Πευκάκια
και στην Ανατολική είσοδο της πόλεως στην οδό
Γεωργίου Μενιδιάτη καθαρίζοντας παράλληλα και
τα πεζοδρόμια, από τα χόρτα.

Ευπρεπισμός χώρων
πέριξ του Ιερού Ναού
του Οσίου Λαυρεντίου

στα Μέγαρα 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Μεγαρέων ενημερώνει
όλους τους υποψήφιους

ενδιαφερομένους ότι θα ξεκινήσουν
σύντομα τα εξής δωρεάν εκπαιδευ-
τικά προγράμματα:

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
– e-επιχειρείν (25ωρες)

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
(25ωρες)

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25ωρες)
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (

25 ώρες)

Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων
( 25 ώρες)

Διαχείριση εργασιακού άγχους (
25 ώρες)

Φωτογραφία (25 ώρες)
Αρχιτεκτονική κήπων ( 25

ώρες)
Ισπανικά για τον τουρισμό ( 25

ώρες)
Ρώσικα για τον τουρισμό ( 25

ώρες)
Διαδικτυακά εργαλεία στην καθημερινή ζωή ( 25

ώρες)  και πολλά άλλα...

Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρα-
κολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλι-
κίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµέ-
νων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής
αίτησης.

Οι δημότες μπορούν να υποβάλλουν καθημερινά τις
αιτήσεις τους στο Δημοτικό κατάστημα Μεγάρων, στο
γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας (ώρες 8.30-12.30 μ.μ)
και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαρέων, Μουσεί-
ου 1,ισόγειο 1ου (ώρες 9.00-16.00μ.μ).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2296024527 (Γραφείο Αντιδημάρχου) και 2296081018-
2296081019 (ΚΔΒΜ).

αρχείο 

ΗΗμμεερρίίδδαα  σσττοο  11οο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  
ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  μμεε  θθέέμμαα::  

««ΚΚιιννηημμααττοογγρράάφφοοςς  κκααιι  εεκκππααίίδδεευυσσηη»»

ΗΗ Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής, μέσω της
Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση ΠΕ Δυτικής

Αττικής, μέσω του Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων
διοργανώνει ημερίδα στο 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου, (
Θερισσού και Κρυστάλλη ) στο Ζεφύρι την  Παρα-
σκευή 13/03/2015 και ώρα 15.00  ως 19.00, με θέμα:

«Κινηματογράφος και εκπαίδευση »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14.45-15.00 Προσέλευση-εγγραφή 
15:00-16:00: «Ντοκυμαντέρ», Δημήτρης Κουτσια-

μπασιάκος, σκηνοθέτης  διδάσκων καθηγητής , στο
Τμήμα  Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης

16 :00-17:00 «Kινηματογραφική κριτική», Χρήστος
Μήτσης  κριτικός κινηματογράφου   

1700-1830: « Η γλώσσα του κινηματογράφου»,

Αντώνης Κιούκας σκηνοθέτης, υπεύθυνος προγράμ-
ματος «πάμε σινεμά»,  π. διδάσκων καθηγητής  στο
Τμήμα  Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης

1830-1900: Συζήτηση – παρατηρήσεις, συμπερά-
σματα

Σκοπός της ημερίδας είναι να γνωρίσουν οι εκπαι-
δευτικοί τον κινηματογράφο και να μεταδώσουν
στους/στις μαθητές/ τριες την αγάπη τους  γι΄ αυτόν,
ώστε να δημιουργηθούν κινηματογραφικές λέσχες
στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Αττικής, στις οποί-
ες θα γίνεται κριτική κινηματογραφικών ταινιών και θα
δημιουργούνται ταινίες μικρού μήκους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν στην
παρακάτω φόρμα  HYPERLINK
" h t t p : / / g o o . g l / f o r m s / w 8 R Y b 1 7 B S C % 2 0 "
http://goo.gl/forms/w8RYb17BSC,  ως την Πέμπτη
12/3/2014.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Νέα Προγράμματα για Μάρτιο-Απρίλιο 
από το Κέντρο δια βίου μάθησης Μεγάρων
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ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ  Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Βραβεύσεις καλλιτεχνών - έκθεση εικαστικών και χορωδία πλαισίωσαν το πρόγραμμαΒραβεύσεις καλλιτεχνών - έκθεση εικαστικών και χορωδία πλαισίωσαν το πρόγραμμα

Σήμερα την εποχή μιας πρω-
τοφανούς και ακραίας κοι-
νωνικοοικονομικής κρίσης,

αξίζει να θυμόμαστε την μεγάλη
διαμαρτυρία που έγινε στις 8 Μαρ-
τίου του 1857 από τις εργάτριες
κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα
Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίας. 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ως διεθνής ημέρα δικαιωμάτων των
γυναικών καθιερώθηκε να πραγμα-
τοποιείται την 8 Μαρτίου από το
1909.

Το νόημα και το πολιτικό μήνυμα
της συγκεκριμένης ημέρας παρα-
μένει επίκαιρο και οδυνηρά ανα-
γκαίο.

Στο πλαίσιο αυτό
πραγματοποιήθη-
κε με μεγάλη επι-
τυχία και συμμετο-
χή κόσμου από το
παράρτημα Αχαρ-
νών της Ένωσης
Γυναικών Ελλά-
δας, στην Αίθουσα
εκδηλώσεων του
Δήμου Αχαρνών,
η αφιερωμένη
εκδήλωση  στην
Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας.

Η εκδήλωση
ήταν ένας Φόρος
Τιμής σε δυο από τα ιδρυτικά μέλη της.
Ε.Γ.Ε.. την Μαρία Κυπριωτάκη – Περά-
κη, που  απεβίωσε πρόσφατα και τίμησε
η Προέδρος της ΕΓΕ Αχαρνών κ. Λίτσα
Αλέξανδρου -Πανά και την Μέλινα Μερ-
κούρη , στην οποία αναφέρθηκε η
κεντρική ομιλήτρια κ. Λογιαδου Ντένια,
οικονομολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Δ.
Αθηναίων.

Τιμήθηκε για την σημαντική 
προσφορά του ο  Ζωγράφος

- Αγιογράφος Χ. Τσεβάς

Ακόμη τιμήθηκε για την σημαντική
προσφορά του ο συντοπίτης μας
Ζωγράφος - Αγιογράφος Χ. Τσεβάς. Την
τιμητική πλακέτα παρέλαβαν εκ μέρους
του το Δ.Σ. Ομίλου Φίλων της Δημοτικής
Πινακοθήκης "Χρήστος Τσεβάς" και η
Πρόεδρος του κ. Ρένα Κουμπούρη.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν η χορωδία
της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ με τη ευθύνη του
Κων/νου Κατσικογιώργου με τραγούδια
για τη  Γυναίκα στην Ελληνική Παράδο-
ση, οι χορωδίες του 9ου, 11ου και Δια-
πολιτισμικού Γυμνασίων Αχαρνών, με
υπεύθυνοι καθηγητές το Δημήτρης Αλη-
μίσης και τη Ρόδη Μπουσίου, και με
Παραδοσιακούς χορούς η χορευτική
ομάδα της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ με τη διδα-
σκαλία του Αχιλλέα Νταγιάντα.

•Η κ. Ρένα Κουμπούρη του «Ομίλου
Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών 

«Χρήστος Τσεβάς» παρουσίασε στην
ομιλία της «τη Μενιδιάτικη γυναικεία
φορεσιά και τη θέση της γυναίκας» στο
παλιό Μενίδι. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός, ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Αλέξης Μητρόπουλος, , ο
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ περ. Αττικής κ. Ιωάν-
νης Δέδες, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κ.
Σπύρος Βρεττός, ο Αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θεόδωρος
Συρινίδης, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ  κ.
Μαρία Ναυροζίδου, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπου-
λος, η Ματίνα Λέτσα, μέλος του Δ.Σ της
Κεντρικής ΕΓΕ,  κ. Δρ.Λαμπρινός Πλα-
τυπόδης, διευθυντής του 9ου Γυμνάσιου
Αχαρνών και  διδάσκων του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, ο κ. Χρήστος
Καρανίκας διευθυντής του Γυμνασίου
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών,
ο κ. Καββαδίας διευθυντής του 5ου
Γυμνάσιου Αχαρνών,η Πρόεδρος της
Ε.Γ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ κΕλένη Ζαχαροπούλου,
εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων της
ΕΓΕ, τοπικών φορέων και συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων. 

Την εκδήλωση πλαισίωσε Έκθεση
Εικαστικού Κοσμήματος από το Εργα-
στήρι Χειροτεχνίας της Ε.Γ.Ε. Αχαρνών,
από το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων
των 6ου και 12ου Δ.Σ. Αχαρνών και 

Έκθεση Αγιογραφίας και Ζωγραφι-
κής από τοπικούς καλλιτέχνες. 

Έκθεση Αγιογραφίας και Ζωγραφικής
από τοπικούς καλλιτέχνες. Έργα τους
παρουσίασαν οι ζωγράφοι - αγιογράφοι:

Κατερίνα Κατσαρού, Παναγιώτα Σαντά,
Κώστας Σταθοκώστας, Σοφία Πολίτη,
Μανώλης Σταθοκώστας, Ελένη Ιατρίδη,
Δήμητρα Γιαννακέα & Χριστίνα Γιόβα –
Καράλη.

Και είδη χειροτεχνίας: οι Αγγελική Ανα-
γνωστοπούλου, Μαρία Αναγνωστάκη,
Αγγελική Μουράτογλου & Τριάδα Παπα-
πούλου                            

Το ΔΣ της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας
παράρτημα Αχαρνών, ευχαριστεί θερμά
όλους όσους συμμετείχαν και παραβρε-
θήκαν στη όμορφη αυτή εκδήλωση
τιμώντας ακόμα μια φορά την Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας και συμβάλλο-
ντας  στην ευαισθητοποίηση της τοπικής
μας κοινωνίας, και την προώθηση μιας
πιο ισότιμης διαφυλικής κοινωνίας.

Ομιλία Λ. Αλεξάνδρου 
για Χρήστο Τσεβά

Τιμούμε σήμερα φίλοι μου, ένα ξεχωρι-
στό συμπολίτη μας, ένα ξεχωριστό καλ-
λιτέχνη, ένα ξεχωριστό άνθρωπο. Τιμού-
με το ζωγράφο των Αχαρνών το Χρήστο
Τσεβά ,  για τη μεγάλη προσφορά του
στον πολιτισμό και στον τόπο μας. 

Γεννημένος το 1930 στο Μενίδι,
ο Χ. Τσεβάς  γέννημα θρέμμα
Μενιδίου  είναι αυτοδίδακτος
ζωγράφος . 

Σεμνός και αθόρυβος  χρόνια
τώρα περιδιαβαίνοντας  τις γειτο-
νές και τα δρομάκια  της πόλης
μας, αποτύπωσε με μεράκι  εικό-
νες που σήμερα έχουν χαθεί. 

Αποτύπωσε Την ομορφιά του
χτές  και την ιστορία   της Μέσα
από τους πίνακές του πρωτοστά-
τησε στην προσπάθεια,   που όλοι
οφείλουμε να καταβάλουμε,   ώστε
να μη χαθούν στο πέρασμα των
χρόνων.

΄Εχει διακοσμήσει  το Καποδι-
σ τ ρ ι α κ ό
Πανεπιστή-
μιο των
Αθηνών και
Έργα του
κ ο σ μ ο ύ ν
την αίθουσα
εκδηλώσε-
ων του
φιλολογικού
σ υ λ λ ό γ ο υ
«ΠΑΡΝΑΣ-

Σ Ο Σ »
καθώς και
τον πρόναο
του Αγίου
Δ ιονυσ ίου

του Αρεοπαγίτου, 
Σπουδαίες τοιχογραφίες του  και στο

κτίριο του συλλόγου Κρητών Αχαρνών,
στο λόφο του Πρ. Ηλία  και στη  Παρα-
δοσιακή Ταβέρνα του Μήτση όπου
κανείς ξαναζεί στιγμέςαπό  την καθημε-
ρινή ζωή και την αριτεκτονική του παλιού
Μενιδίου.

Τα έργα του που χάρισε στο Δήμο του
φιλάσσονται στη Δημοτική Πινακοθήκη
«Χρήστος Τσεβάς» του Δήμου Αχαρνών,
που είναι ανοιχτή στο καθένα αλλά
κυρίως για τα παιδιά μας όπου μπορούν
να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες που γίνονται εκεί και να
γνωρίσουν  το παλιό Μενίδι μέσα από τα
μάτια του λαϊκού μας ζωγράφου 

Μεγάλη η προσφορά του  στη πολιτι-
στική αλλά και στη κοινωνική ζωή του
τόπου

–Ως Ιδρυτικό μέλος του Ορειβατικού
Συλλόγου  της  Ιστορικής και Λαογραφι-
κής Εταιρίας και της Φιλότεχνης Λέσχης
Αχαρνών, συνεχίζει να προσφέρει απο-
τελώντας παράδειγμα προς μίμηση .

Του οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
που φυσικά δεν μπορει να αποτυπωθεί
σε μια απλή  τιμητική πλακέτα που οι
γυναίκες της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ του προ-
σφέρουμε σήμερα.

Την τμητική πλακέτα παρέλαβαν η
πρόεδρος Ρένα Κουμπούρη και τα μέλη
του Ομίλου Φίλων της Πινακοθήκης
Χ.Τσεβά.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΕΒΑ 
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ΜΜε πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων αλλά και
των δασκάλων του 2ου Δημοτικού Θρακομακε-
δόνων, πραγματοποιήθηκε έκτακτο συμβούλιο
– ενημέρωση για ένα θέμα το οποίο αφορά

όλους τους κατοίκους της περιοχής και δεν είναι άλλο από την
ύπαρξη κεραίας τηλεπικοινωνιών σε κοντινή απόσταση από το
σχολείο. 

Στη συνάντηση παρευρέθησαν πολλοί γονείς και αυτό δεί-
χνει ότι παρά τους δύσκολους καιρούς για όλους , όταν υπάρχει
πρόβλημα, μόνο ενωμένοι μπορούν να διεκδικήσουν και να
πετύχουν αποτέλεσμα. Επίσης, το ‘’παρών’’ έδωσε ο αντιδή-
μαρχος Διοίκησης και Θρακομακεδόνων Αναστάσιος Χίος , ο
οποίος μοιράσθηκε τον προβληματισμό των γονέων και κατοί-
κων της περιοχής. 

Σημεία της τοποθέτησης του Σημεία της τοποθέτησης του 
αντιπροέδρου Δ.Σ. Αχαρνών  Μ. Βρεττού αντιπροέδρου Δ.Σ. Αχαρνών  Μ. Βρεττού 

Ακολούθως, στην ομιλία του για το ιδιατέρως ανησυχητικό
αυτό ζήτημα ο αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

‘’Αποδέχθηκα την πρόσκληση
του προέδρου αλλά και του συνό-
λου του συμβουλίου και παραβρέ-
θηκα με μοναδικό σκοπό να πω
την αλήθεια στους κατοίκους για τις
διαδικασίες που πρέπει να τηρού-
νται στην αδειοδότηση των κεραι-
ών, όπως επίσης και τα ΄΄παράθυ-
ρα’’  του νόμου που δυστυχώς

εκμεταλλεύονται εταιρείες κινη-
τής τηλεφωνίας και να τους
ενημερώσω ότι το 2012 είχα
εισηγηθεί αρνητικά το θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλα
αυτά όμως, η εταιρεία κατάφε-
ρε να αδειοδοτηθεί από την
ΕΕΤΤ. 

Επίσης δήλωσα σίγουρος
πως ο Δήμος μπορεί να
συμπράξει με το σύλλογο και
να του παρέχει μέσω απόφα-

σης από το Δημοτικό Συμβούλιο, νομική κάλυψη, καθώς στα
έξοδα που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν είναι δύσκολο να
ανταποκριθούν οι γονείς. 

Το συμπέρασμα πάντως πρέπει να είναι ένα. Δεν μπορεί
στα πλαίσια της αισχροκέρδειας των εταιρειών κινητής τηλεφω-
νίας να κινδυνεύει η ζωή μας από την ακτινοβολία. 

Η αλήθεια πονάει, αλλά εύχομαι την Κυριακή 15/3 που κανο-
νίστηκε επόμενη συνάντηση, να ενημερωθούμε ότι οι κεραίες
δεν εκπέμπουν πια. 

Όπως και να 'χει πάντως, εγώ θα είμαι πάλι εκεί μαζί σας.
Να ξέρετε οτι ΜΑΖΙ θα βρούμε τον τρόπο. Ένας μόνος του δεν
μπορεί.’’

Μια γροθιά γονείς και μαθητές 
του 2ου Δημοτικού Θρακομακεδόνων για την

απομάκρυνση κεραίας που βρίσκεται πλησίον
Παρέμβαση του αντιπροέδρου Δ.Σ. Αχαρνών Μ. ΒρεττούΠαρέμβαση του αντιπροέδρου Δ.Σ. Αχαρνών Μ. Βρεττού

στο έκτακτο Δ.Σ. του Συλλόγου Κηδεμόνων στο έκτακτο Δ.Σ. του Συλλόγου Κηδεμόνων 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές παθήσεις
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12  - 2 μμ 

στο Διαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, 
Ελευσίνα.   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 5545507, 210 7227483
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Θ. Φωτίου: «Στα 4.800 € 
το χρόνο το όριο της φτώχειας 
για μία 4μελή οικογένεια»

Τα 400 € το μήνα ή 4.800 το χρόνο, θα είναι το
όριο της φτώχειας για μία τετραμελή οικογένεια,
σύμφωνα με απάντηση της αναπληρώτριας
Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανούς
Φωτίου, μιλώντας, σήμερα το πρωί, στο mega.

Η απάντηση αυτή δόθηκε, σε υποβολή σχετικής
ερώτησης από τον Βουλευτή Αρκαδίας του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗ 
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
Ξεκινά διάλογος για αντισταθμιστικά του ΤΑΡ

Εμμένει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης Παναγιώτης Λαφαζάνης σε αντισταθμιστι-
κά οφέλη από τον αγωγό ΤΑΡ και σύντομα ξεκινά
διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές για το θέμα.

Πρόσθεσε δε την ανάγκη να υπάρξουν αντι-
σταθμιστικά οφέλη για την Ελλάδα, πράγμα που
«είναι δίκαιο για τη χώρα και ωφέλιμο για όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη», όπως αναφέρει ανακοίνω-
ση του υπουργείου.

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ Β. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Ελέγχεται πειθαρχικά ο διευθυντής 
της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων

Τη διενέργεια ελέγχου για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυ-
νών του διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων,
παρήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, μετά και τις χθεσινές απο-
φάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισμού "Δήμητρα" σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης
του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη. Παράλληλα, προχωρά
και στην αναστολή της απόσπασής του στη Σχολή ενώ σημει-
ώνεται ότι προσωρινά καθήκοντα διευθυντή θα ασκεί ο διευ-
θύνων σύμβουλος του Οργανισμού Κώστας Μαλλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, μεταξύ άλλων, αποφά-
σισε να διαβιβάσει στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Ιωαννί-
νων όλο τον φάκελο της διοικητικής εξέτασης που διενήργησε,
ενώ μεθαύριο Πέμπτη θα συνεδριάσει εκ νέου το Διοικητικό
του Συμβούλιο στα Ιωάννινα με θέμα τη λειτουργία της γαλα-
κτοκομικής σχολής.

«Εχω ήσυχη τη συνείδησή μου»

«Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Με βάση τις δυνατότητες
που είχα -προσωπικό και υποδομές- έκανα ό,τι ήταν δυνα-
τόν», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής της Γαλακτοκομικής Σχο-
λής Ιωαννίνων Κώστας Μάντζαρης, αναφερόμενος στην υπό-
θεση της εξαφάνισης του 20χρονου φοιτητή Βαγγέλη Γιακου-
μάκη.

«Σεβαστή η απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού ΕΛΓΟ Δήμητρα, αναμένω το πόρισμα της Ένορ-
κης Διοικητικής Εξέτασης για τη διαλεύκανση της υπόθεσης
εξαφάνισης του Βαγγέλη Γιακουμάκη για να δω τι ακριβώς
καταλογίζεται», πρόσθεσε ο κ. Μάντζαρης σχολιάζοντας την
απομάκρυνσή του.

Το πόρισμα και οι μαρτυρικές καταθέσεις θα διαβιβαστούν
στον εισαγγελέα Ιωαννίνων για την απόδοση τυχόν ποινικών
ευθυνών, ενώ ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στον αναπληρω-
τή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Απο-
στόλου για αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Προσωρινά καθήκοντα διευθυντή στη Σχολή θα ασκεί ο διευ-
θύνων σύμβουλος του ΕΛΓΟ Κ. Μαλλίδης.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Τι προβλέπει η «φορο-αμνηστία» για όσους έχουν κρυφά εισοδήματα

Προσκλητήριο στους φορολογουμένους να αποκαλύψουν
στην εφορία «κρυφά» εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία
για να γλιτώσουν από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις ετοι-
μάζει το υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια ώρα, θέλει να βάλει
τους πολίτες στο κυνήγι της...«τυχερής απόδειξης» με κληρώ-
σεις χρηματικών ποσών και δώρων κάθε μήνα, προκειμένου
όλοι να ζητούν και να παίρνουν αποδείξεις στις συναλλαγές
τους.

Τις δύο αυτές νέες μεταρρυθμίσεις βάζει στο τραπέζι της δια-
πραγμάτευσης με τους θεσμούς η ελληνική κυβέρνηση, προ-
αναγγέλλοντας συμπληρωματικές παρεμβάσεις στη λίστα μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει και τρίτη κίνηση που αφορά
σε νέα νομοθεσία για τον έλεγχο των τριγωνικών συναλλαγών, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής.

Κύκλοι από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι η λίστα των μεταρρυθμίσεων που θα τεθεί στο «μικροσκόπιο»
των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο, κυρίως με μέτρα που μπορούν να συμ-
βάλουν στην ενίσχυση των σχεδόν άδειων ταμείων του Δημοσίου. Έτσι μετά την πρόταση του υπουργού Οικονο-
μικών Γ. Βαρουφάκη για τους «μυστικούς φορο-πράκτορες», η κυβέρνηση επιδιώκει να ενεργοποιήσει άμεσα ρύθ-
μιση-περαίωση για την αποκάλυψη και φορολόγηση των «κρυφών» εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων
τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας. Το υπουργείο σκοπεύει να καλέσει τους φορολογουμένους να εμφανίσουν
στην εφορία τα αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία τους υποβάλλοντας συμπληρωματική δήλωση.

Υπάλληλοι κατηγορούνται ότι έκλεψαν 
την Ε.ΥΔ.Α.Π. μετά από ληστεία!

Σε ληστεία που έλαβε χώρα στο Κατάστημα Αμαρου-
σίου της Ε.ΥΔ.Α.Π., στις 2 Μαρτίου, κατηγορούνται τρεις
υπάλληλοι, ότι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και απέ-
σπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Σύμφωνα με «Το ΒΉΜΑ», δύο άντρες που επέβαιναν
σε μοτοσικλέτα εισέβαλαν στο εσωτερικό του Καταστή-
ματος της Ε.ΥΔ.Α.Π. την ώρα που ήταν σε εξέλιξη χρη-
ματαποστολή και σύμφωνα με την αρχική καταμέτρηση
άρπαξαν περίπου 70.000 ευρώ. Στη συνέχεια εξαφανί-
στηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. 

Την υπόθεση άρχισε να ερευνά κλιμάκιο της Ασφάλει-
ας Αττικής, το οποίο ωστόσο βρέθηκε προ εκπλήξεως.
Από την ανάλυση των καμερών και από άλλα στοιχεία
της υπόθεσης προέκυψε ότι, οι ληστές άρπαξαν περί-
που 55.000 ευρώ και τα υπόλοιπα περίπου 15.000
ευρώ απέσπασαν τρεις υπάλληλοι της Εταιρείας, που
ήταν παρόντες στο περιστατικό. 

Όπως σχολίαζαν υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.,
«είναι εντυπωσιακό, που τρεις υπάλληλοι, χωρίς καμία
άλλη ποινική εμπλοκή, δεν είχαν κανένα δισταγμό και
αναστολή να εκμεταλλευθούν αμέσως αυτήν την εγκλη-
ματική περίσταση και να αρπάξουν και μοιρασθούν το
συγκεκριμένο ποσό». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη για αυτό το περιστατι-
κό έχει ενημερωθεί η Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π., ενώ συνε-
χίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη σύλληψη
των ληστών.

ΝΕΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ντάισελμπλουμ: Αν η Ελλάδα δεν κάνει 
κάτι, δεν πρόκειται να πάρει χρήματα

Την προειδοποίηση ότι η Ελλά-
δα δεν θα λάβει χρήματα αν δεν
υπάρξει πρόοδος επανέλαβε στο
περιθώριο της συνεδρίασης του
Ecofin στις Βρυξέλλες, ο επικεφα-
λής του Eurogroup, Γερούν Ντάι-
σελμπλουμ.

«Εάν η Ελλάδα δεν εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, οι αγο-
ρές θα χάσουν ξανά την εμπιστοσύνη τους», υπογράμ-
μισε ο κ. Ντάισελμπλουμ, προσθέτοντας ότι «η χώρα
δεν θα λάβει χρήματα αν δεν καταβάλει προσπάθεια».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό RTL επισήμανε τη
σημασία της έναρξης των συνομιλιών Αθήνας με τα
τεχνικά κλιμάκια των θεσμών. «Πρέπει να ξεκινήσουν
αύριο» τόνισε.

«Αν το πρόγραμμα παραμείνει νεκρό σε μία γωνία,
τότε ο ο υπόλοιπος κόσμος θα χάσει την εμπιστοσύνη
του και η έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και γύρω
από την Ελλάδα θα επιστρέψει», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά.«Απλώς να πάρουν χρήματα χωρίς να κάνουν τίπο-
τε, δεν πρόκειται να συμβεί», κατέληξε με νόημα.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
Συγκέντρωση βασικών αγαθών 
από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, «Το Χαμόγελο του
Παιδιού, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει σταθερά το έργο
του, και ενόψει Πάσχα, κινητοποιεί για μία ακόμα φορά
πολίτες και φορείς, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα
απαραίτητα για τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές
τους με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης που στηρίζει
πανελλαδικά και καθημερινά».

Επισημαίνει ακόμη ότι «τα ράφια στα Κέντρα Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας, που λειτουργεί ο οργανισμός
πανελλαδικά, έχουν πλέον αδειάσει, ως συνέπεια των
δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν
τόσο οι πολίτες όσο και οι εταιρείες στη χώρα μας».

Η συγκέντρωση τροφίμων πραγματοποιείται στα
Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, σε όλη την
Ελλάδα.Τα είδη πρώτης ανάγκης προς συγκέντρωση
είναι: γάλα εβαπορέ, λάδι, ρύζι, όσπρια, αλεύρι, σάλτσα
τομάτας, είδη πρωινού, άνθος αραβοσίτου, αλάτι, ξύδι,
μπαχαρικά, πουρές, βρεφικές κρέμες, βρεφικό γάλα,
είδη βρεφικής φροντίδας, προϊόντα καθαρισμού, είδη
προσωπικής φροντίδας, είδη οικιακής χρήσης, χαρτικά.

ΣΤΟ -2,2% Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣΣΤΟ -2,2% Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Μείωση των τιμών καταναλωτή και 
τον Φεβρουάριο

Αρνητικός στο 2,2% ήταν και τον Φεβρουάριο ο πλη-
θωρισμός, από μείωση 2,8% τον Ιανουάριο και έναντι
μείωσης 1,1% τον Φεβρουάριο του 2014.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν αυξήσεις, σε μηνιαία
βάση, σε πλείστα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως στη
μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (15,3%), στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης (6,4%), στη βενζίνη (4,3%), στα νωπά
ψάρια (3,3%), στα νωπά λαχανικά (3,3%), στο ελαιόλα-
δο (3,9%) και στις πατάτες (2,7%).

Σε ετήσια βάση, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε νωπά
ψάρια (1,1%), νωπά λαχανικά (25,9%), ξηρούς καρ-

πούς (9,1%), ελαιόλαδο (8,2%), τιμολόγια ΔΕΗ (4,9%),
τσιγάρα και προϊόντα καπνού (2,9%) και συνδυασμένες
μεταφορές επιβατών (10,6%). Στον αντίποδα, μεγάλες
μειώσεις τιμών καταγράφηκαν σε νωπές πατάτες
(20,5%), ζάχαρη (18,5%), πετρέλαιο θέρμανσης (27%)
και βενζίνη (12,8%).

Εξάλλου, ο γενικός δείκτης τον Φεβρουάριο 2015 σε
σύγκριση µε τον Ιανουάριο 2015, παρουσίασε μείωση
0,6% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο εναρµονισμένoς πληθωρισμός μειώθηκε 1,9% τον
Φεβρουάριο εφέτος, από μείωση 2,8% τον Ιανουάριο
και έναντι μείωσης 0,9% τον Φεβρουάριο 2014. Εξάλ-
λου, τον Φεβρουάριο σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο,
παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 1,1% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προη-
γούμενου έτους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ         
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ»

Άνω Λιόσια   12  /01/  2015

Απόφαση Προέδρου 
Αριθμός Απόφασης   1/2015

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Υπερωρια-
κής Απασχόλησης στο
Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού & Αθλητι-
σμού Δήμου Φυλής «Πάρνη-
θα» 2015

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Δήμου
Φυλής «Πάρνηθα» έχοντας
υπόψη: 
Τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις των παρ.2,3 και 4
του άρθρου 48 του Ν. 3584/07

Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4024/2011
Τις διατάξεις της παρ.10 του
άρθρου 12 του ν. 2503/97
Την υπ’ αριθ. Οικ.
2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομι-
κών.
Τον αριθμό των υπηρετούντων
υπαλλήλων στο Ν.Π.Δ.Δ Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Δήμου
Φυλής «Πάρνηθα»,  σύμφωνα με
το ΦΕΚ, τεύχος δεύτερο, αρ.
φύλλου 1241/14-6-2011 της
σύστασης του νέου νομικού προ-
σώπου αρμοδιοτήτων πολιτι-
σμού και αθλητισμού.
Το ΦΕΚ/τευχ.Β/1504/20-6-2013
για την καθιέρωση διαφορετικού
ωραρίου  λειτουργίας των δημοτι-
κών αθλητικών και πολιτιστικών
χώρων του Δήμου Φυλής . 
Τις εποχικές, έκτακτες, κατεπεί-
γουσες υπηρεσιακές ανάγκες
που δημιουργούνται κατά έτος
για την αντιμετώπιση των ανα-

γκών επειδή  το Ν.Π.Δ.Δ. υλο-
ποιεί δράσεις και σε 3 δημοτικές
ενότητες του Καλλικρατικού
Δήμου  Φυλής ,σε  μεγάλες μη
δομημένες περιοχές και αχανείς
εκτάσεις  καθώς  και  τις απρόο-
πτες συχνές  αλλαγές  της νομο-
θεσίας, που τροποποιούν τις
εργασίες των  υπαλλήλων  του
Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Δήμου Φυλής «Πάρνηθα»,
χρειάζεται να απασχοληθούν
πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας και αναλυτικά ανά υπη-
ρεσία ή αιτιολόγηση των ανα-
γκών που προκύπτουν έχει ως
εξής:

Για υπερωριακή απασχόλη-
ση κατά τις απογευματινές ώρες
εργάσιμων ημερών , Σαββατοκύ-
ριακα και αργίες 
της Διοικητικής Υπηρεσίας  για
διεκπεραίωση αναγκών τμημά-
των αθλητικών & πολιτιστικών –
οργάνωση & πραγματοποίηση
Εκδηλώσεων  και  εποπτεία

Αθλητικών χώρων  
Οδηγό & Εργατοτεχνικό προσω-
πικό   για την υλοποίηση  δράσε-
ων  και κάλυψη αναγκών  αθλητι-
κών χώρων ΝΠΔΔ,  αναγκών
τμημάτων αθλητικών & πολιτιστι-
κών –  οργάνωση & πραγματο-
ποίηση Εκδηλώσεων  και  επο-
πτεία Αθλητικών χώρων  

Ειδικότητα   Αριθμός Υπαλλήλων 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                1
ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ  1

Οι πιο πάνω αναφερόμενες ανά-
γκες επιβάλλουν την απασχόλη-
ση προσωπικού των υπηρεσιών
πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
Ότι η δαπάνη που θα προκύψει
από την ως άνω απασχόληση θα
ανέλθει στο ποσό των 5000,00
και αναλύεται ως ακολούθως:

Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη
δεν υπερβαίνει κατά μήνα το ένα

δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ-
μένων πιστώσεων. Η ανωτέρω
δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από
τις πιστώσεις των ΚΑ 15.6022
του Προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Δήμου Φυλής «Πάρνηθα»,
οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την υπερω-

ριακή απασχόληση συνολικού
αριθμού 3 υπαλλήλων του
Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Δήμου Φυλής «Πάρνη-
θα», κατά το χρονικό διάστημα
1-1-2015 έως 31-12-2015, έως
είκοσι (20) ώρες  απογευματι-
νής εργασίας, καθώς και  Σαβ-
βατοκύριακα και αργίες  ανά
υπάλληλο μηνιαίως, για την
κάλυψη των προαναφερόμε-
νων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ
Πολιτισμού & Αθλητισμού
Δήμου Φυλής «Πάρνηθα», με
την προβλεπόμενη από το

Νόμο αποζημίωση.
Η κατανομή των ωρών απασχό-
λησης του προσωπικού, ως
ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπη-
ρεσίας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από
την ως άνω απασχόληση θα
ανέλθει στο ποσό των 5000,00€
και αναλύεται ως ακολούθως:
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη
δεν υπερβαίνει κατά μήνα το ένα
δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ-
μένων πιστώσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετω-
πισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ
15.6022. του προϋπολογισμού
του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και
Αθλητισμού Δήμου Φυλής «Πάρ-
νηθα», οικονομικού έτους 2015 .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ  

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος,
ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε

μεγάλη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι, 
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και
αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλά-
δος  όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε
φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας
όπως ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με
βιολογικά υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιό-
τητα αλλά και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της
φύσης  μέσα από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ
5.12.14

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμά-

των σε ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατα-

σκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό

πρόστιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να
χρησιμοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια
βάση μπορεί να φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε 
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. 
Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14

Συναυλία - αφιέρωμα 
στον Μάνο Λοΐζο στο Χαιδάρι 
Συναυλία-αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο διοργάνωσε η Διεύθυνση Νεολαίας,

Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου την Κυριακή 8
Μάρτη στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου.

Η εκδήλωση συνδέθηκε και με την Παγκόσμια Μέρα Γυναικών στις 8
Μάρτη. Ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος αναφέρθηκε στους αγώνες
των γυναικών από τα υφαντουργεία και τα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης το
1857 μέχρι σήμερα, για ισότητα και χειραφέτηση. Τόνισε την ανάγκη ο αγώ-
νας των γυναικών να συνδεθεί με τον αγώνα των αντρών και να παλέψουν
για έναν καλύτερο κόσμο.

Πρόσθεσε ότι ο Μάνος
Λοΐζος με τα τραγούδια του
έχει συνοδεύσει αυτούς τους
αγώνες και συνεχίζει και σήμε-
ρα, δίνοντας τον ενθουσιασμό
του αγώνα.

Στην εκδήλωση τραγούδη-
σαν οι Τάσος Μπαλασινός,
Δέσποινα Ξένου, Κώστας
Καραγεωργίου και Παναγιώ-
της Βόζης και έπαιξαν οι μου-
σικοί Οδυσσέας Κουμάτος και
Γιάννης Τριάντος.



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Κυριακές Τέχνης
στους Αγίους
Αναργύρους

Συναυλία κουαρτέτου
εγχόρδων

Στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ
Κλασσικής Μουσικής με
τίτλο:" Κυριακές Τέχνης",

πραγματοποιήθηκε η δεύτερη από τις
έξι (6) συναυλίες με το κουαρτέττο
εγχόρδων "Quattro Elementi". Συμμε-
τείχαν οι μουσικοί: Αλέξανδρος Χαλά-
ψης και Rasa Simelionyte στα βιολιά,
Αντίλοχος Τρανός στη βιόλα και Αλέ-
ξανδρος Χαραλάμπους στο βιολο-
ντσέλο σε κομμάτια των Mozart,
Mendelsson και Shostakovich.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία στο Χώρο Τέχνης &
Πολιτισμού "ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ" την
Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 και ώρα
20:00. 

Η συναυλία ήταν αφιερωμένη στη
γυναίκα λόγω της παγκόσμιας εορ-
τής της γυναίκας και σε κάθε μια
παρευρισκόμενη προσφέρθηκε από
ένα τριαντάφυλλο. 

Τέλος η συναυλία έκλεισε με ένα
tango του Astor Piazzolla επίσης
αφιερωμένο στη γυναίκα. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο πρόε-
δρος του Οργανισμού Πολιτισμού
Αθλητισμού & Παιδείας κος Παπαγε-
ωργίου Περικλής και η καλλιτεχνική
διευθύντρια της εκδήλωσης κα
Παντελή Χριστίνα. 

Με την παρουσία τους τίμησαν την
εκδήλωση δημοτικοί σύμβουλοι του
Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματε-
ρού.

Εγ́κριση για Πεμ́πτη (5η) παρατ́αση προθεσμιάς για την συμ́βαση της μελετ́ης με
τιτ́λο : «ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ»
Αποδοχη ́προγραμ́ματος δακοκτονιάς ετ́ους 2015.
Συσ́ταση επιτροπης́ διαχειρ́ισης λειτουργιάς Κοινωνικου ́Παντοπωλειόυ
Τροποποιήση της με αριθμ. 202/2014 για εκλογη ́ αντιπροσωπ́ων του ∆ημ́ου

Μαν́δρας-Ειδυλλιάς στο ∆ιοικητικο ́Συμβουλ́ιο του Συνδεσ́μου Προστασιάς και Ορθολογι-
κης́ Αναπ́τυξης του Κορινθιακου ́Κολ́που «Ο ΑΡΙΩΝ»

Τροποποιήση της με αριθμ. 186/2014 αποφ́ασης ∆ημοτικου ́Συμβουλιόυ ως προς τον
ορισμο ́ εκπροσωπ́ου στην Κοινη ́ Επιτροπη ́ Παρακολουθ́ησης της προγραμματικης́
συμ́βασης για την εκτελ́εση του ερ́γου «Συντηρ́ηση οδικου ́ δικτυόυ ∆ημ́ου Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς»

Γνωμοδοτ́ηση για τον αριθμο ́των αδειων́ ασ́κησης υπαιθ́ριου εμποριόυ, το υψ́ος και
τον τροπ́ο εισ́πραξης του καταβαλλομεν́ου τελ́ους ανα ́αδ́εια και θεσ́η για το ετ́ος 2015.

∆ιοργαν́ωση εκδηλωσ́εων για τον εορτασμο ́της 25ης Μαρτιόυ και ψηφ́ιση αντισ́τοιχης
πισ́τωσης

∆ιοργαν́ωση εκδηλ́ωσης για τον εορτασμο ́ του πολιουχ́ου της ∆ημοτικης́ Κοινοτ́ητας
Ερυθρων́ «Ευαγγελισμος́ της Θεοτοκ́ου» και ψηφ́ιση αντισ́τοιχης πισ́τωσης

22. Ψηφ́ιση πισ́τωσης για την ενισ́χυση απορ́ων οικογενειων́ ενοψ́ει των εορτων́ του
Πασ́χα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΔΟΥΡΟΥ: 

NΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΗΠανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ζητάει από-
την περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, την ενεργοποίηση διάταξης του νόμου 4264/2014, που αναφέρει ότι
μέρος του αποθεματικού του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής μπορεί να δίδεται με τη μορφή κουπονιών για

τη στήριξη ευπαθών ομάδων ανέργων και απόρων μέσω των δήμων.
Πρόκειται για τη στήριξη ευπαθών ομάδων μέσω κουπονιών 1.000.000 ευρώ, από τις λαϊκές αγορές και όπως σημει-

ώνεται στο σχετικό έγγραφο που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα των παραγωγών και πωλητών, η διάταξη του
άρθρου 7 παρ. 7 αναφέρεται στο 10% του ποσού που εγγράφεται ως έσοδο της Περιφέρειας. Δηλαδή, πρέπει να τεθεί
θέμα στη σχετική επιτροπή για να πάρει την απόφαση, ώστε να συνταχθεί η σχετική ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και
Εσωτερικών και να διατεθεί άμεσα από το αποθεματικό το ποσό του 1.000.000 ευρώ, ώστε να προμηθευτούν όσοι το
έχουν πραγματικά ανάγκη, οπωροκηπευτικά και προϊόντα βιοτικής ανάγκης από τις λαϊκές αγορές.

Το συγκεκριμένο έσοδο των Περιφερειών προβλέπεται ότι θα διατεθεί αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση ανέρ-
γων, πολύτεκνων, απόρων, ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, ατόμων τρίτης ηλικίας που έχουν εισοδήματα κάτω από
το όριο της φτώχειας, οικογενειών με ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες και γονιών που προστατεύουν άτομα με νοητική
υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η οικονομική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά
στην κάλυψη βιοτικών αναγκών των ανωτέρω με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές.

Επενδυτικά προγράμματα 33,2 εκατ. ευρώ στην αλιεία

Τέσσερις νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικής δημόσιας
δαπάνης 33,2 εκατ. ευρώ για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, υπέγραψε

ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.
Ειδικότερα, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την υπαγωγή

των επενδυτικών τους σχεδίων στα Μέτρα «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριο-
τήτων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,9 εκατ. ευρώ, «Μεταποίηση και Εμπορία
Αλιευτικών Προιόντων (7,5 εκατ. ευρώ), «Υδατοκαλλιέργεια» (8,2 εκατ. ευρώ) και
«Χωροταξικός Σχεδιασμός, Οριοθέτηση και χαρτογράφηση των περιοχών για Υδα-
τοκαλλιέργεια» συνολικής δημόσιας δαπάνης 600.000 ευρώ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

φωτο από τα Βίλλια
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλι-
κιωμένων καθώς και τις
οικιακές εργασίες σε όλη
την περιοχή της Δυτικής
Αττική. Διαθέτει σχετική
προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων εργαζομένων
και εργοδοτών (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,
ΣΕΤΕ) για την προώθηση της ισότητας και την

καταπολέμηση των απαγορευμένων διακρίσεων στους
χώρους εργασίας, πραγματοποιείται κεντρική ημερίδα
την Πέμπτη 15 Μαρτίου στις 9:30 το πρωί στο αμφιθέα-
τρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2-4).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, εκπρόσωποι των
εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων, της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, ενώ έχουν προσκληθεί να χαιρετί-
σουν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ.

Με τις κοινές δράσεις εργαζομένων – εργοδοτών, επι-
διώκεται να αναδειχθεί η αξία του κοινωνικού διαλόγου
για την ευαισθητοποίηση του κόσμου της εργασίας, στην
ισότητα των φύλων, στη διαφορετικότητα, μέσα στην
πολυφυλετική και αλληλοεξαρτώμενη σύγχρονη κοινω-
νία και σηματοδοτούν την ανάγκη οικοδόμησης κουλ-
τούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με
στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική καταπολέμηση 

των φαινομένων ρατσισμού και ξενο-
φοβίας στους χώρους εργασίας. 

Οι κοινές δράσεις κοινωνικού διαλό-
γου για τις διακρίσεις, όπως και αυτές
για τον τριμερή κοινωνικό διάλογο, για
τις κλαδικές ΣΣΕ και τον μηχανισμό
επέκτασής τους και την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, αποτυπώ-
νονται στο άρθρο 1 της Εθνικής Γενι-
κής ΣΣΕ του έτους 2014 και υλοποιού-
νται με την τεχνική συμβολή της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και
του Γραφείου Διασύνδεσής της στην
Αθήνα.

Η ημερίδα αποτελεί την κορύφωση των κοινών εκδη-
λώσεων κατά των διακρίσεων, όπου υπό το κοινό σύν-
θημα "ΜΑΖΊ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ"
υλοποιήθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη 4 Μαρτίου
2015 ταυτόχρονες κοινές δράσεις μικτής συμμετοχής
από το σύνολο των οργανώσεων εργαζομένων και
εργοδοτών σε 7 πόλεις ανά την Ελλάδα (Αθήνα, Ξάνθη,
Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο).
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210

2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840

ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960

22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER 5.1.15

(5.1.15)
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Οπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης
συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο
της ΠΟΠ-ΟΤΑ Μάρκο Δαρδαμάνη και τα

μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκ μέρους της
ΠΟΠ-ΟΤΑ ζητήθηκε η παρέμβαση της ΚΕΔΕ για
σειρά θεμάτων όπως:

Η  επανασύσταση των υπηρεσιών της Δημοτι-
κής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων με
την επαναπρόσληψη όσων έχουν απολυθεί ή
βρίσκονται με δικαστικές αποφάσεις στην Εργα-
σία.

Η άμεση κατάργηση της απαγόρευσης προσλή-
ψεων στους δήμους  ΥΕ και ΔΕ προσωπικού και
ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθώς
και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε προσω-
πικό σε όλες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Την ορκωμοσία του προσωπικού που έχει προ-
σληφθεί με προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ και
εργάζονται επί πολλά χρόνια στους ΟΤΑ.

Η απελευθέρωση των εθελοντικών μετατάξεων
σε μόνιμη βάση χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες
και τη γραφειοκρατία που ισχύει σήμερα.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι σχολικές καθαρίστριες.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης δια-
βεβαίωσε την αντιπροσωπεία της ΠΟΠ –ΟΤΑ
πως θέση της ΚΕΔΕ είναι να επανέλθει η αρμο-
διότητα στους δήμους και να επανασυσταθεί η
Δημοτική Αστυνομία. Αρχικά, να στελεχωθεί με
τους 1.600 δημοτικούς αστυνόμους που έχουν
μεταταχθεί στην ΕΛΑΣ, αλλά με την προϋπόθεση 

ότι θα διασφαλιστούν και οι αναγκαίοι πόροι για
την άσκηση της αρμοδιότητας.

Σε ό,τι αφορά στους σχολικούς φύλακες, η Αυτο-
διοίκηση είναι υπέρ της επιστροφής τους στα
σχολεία διότι προστατεύουν και τους μαθητές
αλλά και τις σχολικές υποδομές.

Επίσης,  τόνισε ότι είναι πάγιο αίτημα της Αυτο-
διοίκησης να αναπληρωθούν οι ελλείψεις σε προ-
σωπικό ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
των δήμων, έστω και με προσωρινές λύσεις, αν 

και πάγια θέση είναι να καλυφθούν οι ανάγκες
των δήμων με μόνιμο τακτικό προσωπικό.

Τέλος σε ότι αφορά στις σχολικές καθαρίστριες ο
κ. Πατούλης ανακοίνωσε  στην αντιπροσωπεία
της ΠΟΠ-ΟΤΑ ότι ένα από τα θέματα που θα
απασχολήσουν την ομάδα εργασίας,  η οποία
συμφωνήθηκε να συσταθεί κατά τη διάρκεια
συνάντησής του  με την αναπληρώτρια υπουργό
Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου,  είναι αυτό το
σχολικών καθαριστριών.

Συνάντηση προέδρου ΚΕΔΕ με αντιπροσωπεία της ΠΟΠ – ΟΤΑΣυνάντηση προέδρου ΚΕΔΕ με αντιπροσωπεία της ΠΟΠ – ΟΤΑ

Την επανασύσταση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και των 
σχολικών φυλάκων ζήτησα μέλης της Ομοσπονδίας από το Γ. Πατούλη 


