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Σε σφοδρή αντιπαράθε-
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

Στην Ιερά 
Σύνοδο έφτασε
το θέμα επανάληψης

του εθίμου της 
λιτάνευσης Εικόνας

της Μονής Κλειστών
στη Φυλή 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 32.433

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τιμή : 0,01€ 

Αντεγκλήσεις για τις αυξήσεις 
των τελών ύδρευσης 

στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 
μεταξύ της νέας διοίκησης 

του δήμου και της παράταξης
του Αθ. Πανωλιάσκου 

Οι Παιδικοί
Σταθμοί Άνω

Λιοσίων 
πρόσφεραν

χαρά 
στους μικρούς φιλοξενούμενους της

«Κιβωτού του Κόσμου»

Το ενδεχόμενο  μεταφοράς της 
Δημοτικής Πινακοθήκης  
Αχαρνών σε  νέο χώρο 

Τέθηκε στη συνάντηση μελών του  Δ.Σ. 
του Ομίλου Φίλων «Χρήστος Τσεβάς», 
με τον Δήμαρχο Αχαρνών Γ. Κασσαβό 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ  
Σ.Σ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Κατήγγειλε το Σωματείο εργαζομένων της Χαλυβουργικής Ελευσίνας την 
Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Μετάλλου 

Σελ:  2-12

Ψήφισμα Δημοτικού
Συμβουλίου Χαϊδαρίου

για την υγεία 
και το Αττικόν Νοσοκομείο

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Δρομολόγηση έργων και 
δράσεων αντιπυρικής 

προστασίας πριν να ’ναι αργά

Σελ: 2-8

Σελ: 5

Σελ: 7 Σελ. 7Σελ: 3-11

Σελ: 8

Σελ: 11

Όπως τονίσθηκε στην ανοιχτή
εκδήλωση για την Τεχνική

Εκπαίδευση στο Δήμο Φυλής

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΝΑΓΚΗ 

να προωθηθεί η ίδρυση
και λειτουργία

Εσπερινού ΕΠΑΛ και
Δημόσιου ΙΕΚ

Σελ:  9

Σελ: 3

ΜΙΑ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ 

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σελ: 3



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία 

Θεμιστοκλέους 47 
τηλέφωνο: 

210 5575956

Ελευσίνα
ΚΩΤΣΟΥ -

ΣΑΡΕΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 74

210 55 48 122
24ΩΡΟ

Φυλή -Άνω Λιόσια 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ Τσακάλωφ Αθα-
νάσιου 14 & Λεβέ-
ντη, Έναντι ΙΚΑ,

2102484070
Μάνδρα

Ρούτης Κων/νος 
Κοροπούλη Β.15  

τηλέφωνο: 
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Κλειστό ήταν την Παρασκευή αλλά και Κλειστό ήταν την Παρασκευή αλλά και 

σήμερα το Χρηματιστήριο, όπως όλα τα σήμερα το Χρηματιστήριο, όπως όλα τα 
χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Αμερική λόγωχρηματιστήρια σε Ευρώπη και Αμερική λόγω
των εορτών του Πάσχα για τους Καθολικούςτων εορτών του Πάσχα για τους Καθολικούς

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος    
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 11 
έως 21 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία
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Όλοι γνωρί-
ζουν το θέμα
που προέ-

κυψε στον δήμο Μάν-
δρας - Ειδυλλίας σχε-
τικά με τις υπέρογκες
αυξήσεις στα τέλη
ύδρευσης. 

Οι αύξησεις αυτές,
όπως είχαμε αναφέ-
ρει και σε παλιότερο
δημοσίευμά μας, δεν
μπορούσαν να μην
επιβληθούν από την νυν δημοτική αρχή καθώς ήταν
αναγκασμένη να υλοποιήσει τον προυπολογισμό της
προηγούμενης δημοτικής αρχής, διότι σε αντίθετη περί-
πτωση ο δήμος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η νέα δημοτική αρχή είχε
καταστήσει σαφές ότι με παρέμβασή της θα διορθώσει
τις υπέρογκες αυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης.

Από την πλευρά της η παράταξη του κ. Αθ. Πανωλιά-
σκου προσέφυγε με ένσταση κατά της απόφάσεως
αυτής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία με τη
σειρά της έλαβε την υπ΄αρ. πρωτ. 8566/4767/3.3.2015)
απόφαση με την οποία ακυρώνεται η απόφαση του Δ.
Σ. (273/2014) για αύξηση των τελών ύδρευσης- κατά
32%- σε όλες τις κλίμακες του οικιακού τιμολογίου. 

Ζητήσαμε την άποψη της
νυν δημάρχου Ι. Κριεκούκη
για το θέμα, η οποία - μεταξύ
άλλων - ανέφερε: 

‘’Εμείς δεν επιβάλαμε αυξή-
σεις. 

Την αύξηση την επέβαλε το
τεράστιο έλλειμμα στη διαχεί-
ριση του νερού και η ανάγκη
ισοσκέλισης του προϋπολογι-
σμού του Δήμου, σύμφωνα
με την 29530/29.07.2014
εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών. Αν δεν εφαρμόζαμε την εγκύκλιο δεν θα
είχαμε προϋπολογισμό. Δηλαδή, δεν θα λειτουργούσε ο
Δήμος. Μακάρι να μην ίσχυε η εγκύκλιος και δεν θα γρά-
φονταν καθόλου αυξήσεις. Αντί λοιπόν να μας κατηγορεί
ο κ. Πανωλιάσκος ότι εφαρμόσαμε την εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών ας μιλήσει γιατί δεν είναι ισο-
σκελισμένος ο προϋπολογισμός. Δεν τον νοιάζει που
πολλοί πληρώνουμε νερό και αρκετοί καθόλου; ‘’

Παρακάτω παραθέτουμε αυτούσιες τις ανακοινώσεις
της νεας δημοτικής αρχής αλλά και της παράταξης ‘’Δη-
μοτική Συνεργασία Μάνδρας - Ειδυλλίας ‘’  επί του θέμα-
τος 

Ε. Λιάκος 

Αντεγκλήσεις για τις αυξήσεις 
των τελών ύδρευσης 

στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 
μεταξύ της νέας διοίκησης του δήμου 

και της παράταξης του Αθ. Πανωλιάσκου 

Θέματα σχετικά με τη δρομολόγηση έργων και
δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και
επιμέρους ζητήματα που συνδέονται με την

πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων
που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκα-
γιών., εξέτασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας στη συνεδρίαση που έγινε στις 31 Μαρτίου
στο Δημαρχείο Ελευσίνας .

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας κ. Δημήτριος Τσάτσης, ο  Αντιδήμαρχος
Μαγούλας κ. Χαράλαμπος Ανδρώνης, ο αναπληρωτής
προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  της
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής κ. Αναστάσιος
Χαχλάκης, οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Ελευσίνας κ. Φράγκος και Χουρδάκης, ο εκπρόσω-
πος του Α.Τ. Ελευσίνας κ. Ρουμελιώτης, ο διοικητής 

Τροχαίας Ελευσίνας Α/Β κ. Κατσουλάκης, ο διοικητής
Α/Τ Μάνδρας Α/Β κ. Βανάκας, οι εκπρόσωποι του Κ.Λ.
Ελευσίνας κ. Παγώνης, Μαλανδράκης και Φράττης και ο
εκπρόσωπος της 112 Π.Μ. Επσγός κ. Τσιακωβής. Από
τις Υπηρεσίες του Δήμου παρευρέθηκαν: ο προϊστάμε-
νος  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Α. Κουρτικάκης και
ο αναπληρωτής του κ. Ι. Βραχάλης, από το Τμήμα  Περι-
βάλλοντος Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ο
προϊστάμενος κ. Αν. Χρηστίδης και η υπάλληλος κ. Αικ.
Γεωργιάδη.

Ο αντιδήμαρχος κ. Τσάτσης τόνισε ότι ο Δήμος συνε-
χίζει την υποστήριξη δράσεων και μέτρων πρόληψης και
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση  πυρκαγιών, παρ΄ όλες τις δυσκολίες εξαιτίας
της προβληματικής βοήθειας από την κεντρική διοίκηση,
λόγω της οικονομικής κρίσης.  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Δρομολόγηση έργων και δράσεων
αντιπυρικής προστασίας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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ΜΙΑ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 32.433

ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Έναρξη σήμερα Μεγάλη Δευτέρα για την διαδικασία υποβολής
αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο
του ΟΑΕΔ  για κοινωφελές πρόγραμμα εργασίας στους δήμους

της χώρας.
Ήδη ανακοινώθηκε  η Δημόσια Πρόσκληση
(http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
2728&Itemid=979&lang=el )   και προβλέπει τη δημιουργία  32.433
θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού
για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας. προ-
γράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους,
εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και
άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις
12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω

του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώ-
ντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης,

δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προ-
γράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνερ-
γοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον-
μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών
στις οποίες  δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι. αυτών, ομοίως, είναι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊ-
κών  οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ.

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα
εγγεγραμμένοι   στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με
βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα
II της Δημόσιας Πρόσκλησης
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

Με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών,
μαθητών και γονέων των δυο τεχνι-
κών σχολείων (ΕΠΑΛ & ΕΚ) αλλά και

κατοίκων της περιοχής, υλοποιήθηκε στις 28
Μαρτίου, η συνάντηση - ενημέρωση για την
Τεχνική Εκπαίδευση, με πρωτοβουλία της
ΕΛΜΕ  Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής, του
ΕΠΑΛ και του  ΕΚ  Άνω Λιοσίων 

Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τις μεγά-
λες δυνατότητες που...παρέχει η τεχνική
εκπαίδευση στους μαθητές της, αλλά και σε
ενήλικες πολίτες που ενδιαφέρονται να απο-
κτήσουν συγκεκριμένη εξειδίκευση, που θα
τους βοηθήσει στην εργασία τους. 

Έγινε αναλυτική αναφορά στις δράσεις
που οργανώνονται από τα 2 σχολεία κατά

τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου υλο-
ποιούνται ειδικές εργασίες, εκπαιδευτικές
εκδρομές και επισκέψεις. 

Στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων λειτουργεί
με επιτυχία η αυτοδιαχειριζόμενη σχολική
βιβλιοθήκη  ΕΠΑΛ & ΕΚ με τη συνεργασία
καθηγητών και μαθητών. Είναι η πιο μεγάλη
δανειστική βιβλιοθήκη στα Άνω Λιόσια και στη
Φυλή. 

Ακόμη, λειτουργεί μετεωρολογικός σταθμός 
συνδεδεμένος με το Εθνικό Αστεροσκοπείο,

που παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την
επιστημονική επεξεργασία των μετεωρολογι-
κών δεδομένων της περιοχής.

Βασική ανάγκη  η επαναφορά του
μισθωμένου οχήματος για την μεταφορά

των μαθητών εξαιτίας των πολλών 
προβλημάτων στα δρομολόγια 

των αστικών συγκοινωνιών.

Επισημάνθηκε πόσο σημαντική είναι η κάλυ-
ψη των αναγκών που έχουν τα ΕΠΑΛ & ΕΚ
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο
δύσκολο έργο τους και στις ανάγκες των μαθη-
τών τους. 

Μια βασική ανάγκη είναι η επαναφορά του
μισθωμένου οχήματος για την μεταφορά των
μαθητών εξαιτίας των πολλών προβλημάτων
στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών.

Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη να προωθηθεί
άμεσα το ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας
Εσπερινού ΕΠΑΛ και Δημόσιου ΙΕΚ στις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ΕΠΑΛ & ΕΚ,
μετά και την πολύ θετική εξέλιξη της ομόφω-
νης απόφασης για το θέμα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Φυλής.   

Όπως τονίσθηκε στην ανοιχτή εκδήλωση για 
την Τεχνική Εκπαίδευση στο Δήμο Φυλής

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΚΗ 
να προωθηθεί η ίδρυση και λειτουργία

Εσπερινού ΕΠΑΛ και Δημόσιου ΙΕΚ
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Ηδωρεά ενός δημότη σε έναν δήμο είναι
πολύ σημαντική κίνηση προσφοράς και σε
αυτό το σημείο θα αναφερθούμε σε ένα

θέμα που έχει σχέση με τον αποδέκτη αυτής της
δωρεάς κι αν όντως τιμά αυτή την προσφορά. 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τη δωρεά ενός
δημότη Ασπροπύργου όπου στη διαθήκη του το
1996 δώρισε δύο διαμερίσματα στον δήμο Ασπρο-
πύργου με τον όρο να πωληθούν και τα έσοδα να
διατεθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο
Γυμνάσιο της πόλης. 
Τα διαμερίσματα αυτά βρίσκονται στο πιο κεντρικό
σημείο της Γλυφάδας  και 19 χρόνια μετά δεν έχει
γίνει αποδοχή κληρονομίας από τον Δήμο. 

Μάλιστα, το ένα είναι ανοίκιαστο και το άλλο ενοι-
κιάζεται με 70 ευρώ το μήνα. 
Όλα τα παραπάνω ακούστηκαν στην πρόσφατη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν ο
δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Τσοκάνης

ρώτησε εάν εισπράττονται ενοίκια από περιουσίες. 
Απαντώντας ο δήμαρχος ανέφερε ότι για τις 2

δωρεές εισπράττονται από το ένα 70 ευρώ μηνιαί-
ως ενώ από το άλλο τίποτα γιατί είναι σε άσχημη
κατάσταση και παραμένει ανοίκιαστο. 

Ο οικονομικός διευθυντής κ. Πάνου παίρνοντας
το λόγο διευκρίνισε πως κάθε μήνα κατατίθενται
στον λογαριασμό του Δήμου 70 ευρώ. 

Επίσης, στη συνέχεια ειπώθηκε στην αίθουσα
πως δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ούτε
από τον Δήμο ούτε από την Σχολική Επιτροπή. 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Τσοκάνης ανέφερε
πως υπάρχουν πολλές ευθύνες για το ότι δεν έχει
γίνει έως τώρα αποδοχή κληρονομιάς , ενώ με
βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ υπάρχουν
ενδείξεις κατανάλωσης ρεύματος και στα δύο δια-
μερίσματα , που σημαίνει ότι κατοικούνται και τα
δύο. 

Αγαπητοί αναγνώστες, όπως αντιλαμβάνεστε το

θέμα είναι αρκετά σοβαρό καθώς σύμφωνα με
πληροφορίες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν
συμβόλαια μπορεί κάποιος να κάνει χρησικτησία
στα 20 χρόνια κι ήδη διανύουμε το 19ο έτος. 
Τα ερωτήματα που προκύπτουν πολλά. Όπως

για παράδειγμα γιατί δεν έγινε εδώ και 19 χρόνια
αποδοχή ώστε να πωληθούν τα ακίνητα πριν
χρόνια που η αξία τους ήταν πολλαπλάσια; 

Θυμίζουμε επίσης ότι πριν από δύο χρόνια επι-
χειρήθηκε να έρθει σαν θέμα στο Δ.Σ. η πώλησή
τους αλλά στη συνέχεια αναβλήθηκε.
Τελειώνοντας καλούμε τον Δήμο να θέσει  επιτέ-

λους ένα τέλος στο θέμα αυτό γιατί όταν ακούγεται
στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι και τα δύο διαμερί-
σματα κατοικούνται χωρίς αυτός που το χρησιμο-
ποιεί να είναι γνωστός, τότε δημιουργούνται ερω-
τηματικά που πρέπει να απαντηθούν. 

Ε. Λιάκος 
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Μιλώντας κατά την 11η Συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου στις 2 Απριλίου, η Περιφερειάρχης Αττι-
κής αναφερόμενη στο θέμα που έθεσαν παρατάξεις

της αντιπολίτευσης σχετικά με διεξαγωγή κατεπείγουσας συζή-
τησης στο Συμβούλιο για το θέμα του ΧΥΤΑ Γραμματικού, εξή-
γησε ότι δεν υφίσταται θέμα κατεπείγοντος, τονίζοντας μεταξύ
άλλων: 

Κατ’ επείγον θέμα δεν υφίσταται, αλλά δράττομαι της ευκαι-
ρίας να απευθυνθώ στους κατοίκους. Γιατί ενώ έγινε μια προ-
σπάθεια στο διαδίκτυο και κάποιες σπασμωδικές κινήσεις και
συναντήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου
να δημιουργηθεί λογική αντιπαράθεσης των κατοίκων και των
δημοτών με την Περιφερειακή Διοίκηση και συγκεκριμένα με το
πρόσωπό μου, θεωρώ την παρουσία τους εδώ απόψε σπου-
δαία ακόμη και εάν αυτή οφείλεται σε λάθος λόγους. Και τούτο
όχι γιατί υπάρχει κάτι το κατεπείγον ή γιατί εγώ πρέπει να
δώσω διαπιστευτήρια εκ νέου για το ποιά είναι η πρόθεσή μας
σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων και πιο συγκε-
κριμένα με το Γραμματικό

Η πρόθεσή μας είναι σαφής κι έχει διατυπωθεί πολλές φορές
δημόσια:  Η αντίθεση μας στη δημιουργία ΧΥΤΑ είναι δεδομένη.
Και αποτελεί Προγραμματική μας δέσμευση και αφορά σε ένα
πρόβλημα που κληρονομήθηκε.

Πρόκειται για προγραμματική δέσμευση, τόσο σημαντική και
τόσο παραδειγματική, γιατί για εμάς ουσιαστικά αποτυπώνει
την αλλαγή του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, με
έμφαση στην πυραμίδα της διαχείρισης, όπως την ορίζουν, όχι
μόνο πια οι ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και η εθνική νομοθεσία

Επομένως, οι κάτοικοι δεν είναι αντίθετοι σε μια προσπάθεια
που κάνει εδώ και μήνες η Περιφέρεια και ανάμεσα στα άλλα
αφορά και διαπραγματεύσεις για να επιστραφούν δεκάδες εκα-
τομμύρια Ευρώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μπροστά μας υπάρχει μια σπουδαία ημερομηνία, αυτή της
16ης Απριλίου, όπου θα κληθούμε ως Εκτελεστική Επιτροπή
της Περιφέρειας Αττικής και παράλληλα ως ΕΔΣΝΑ να βρεθού-
με στις Βρυξέλλες για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τί θα γίνει,
μεταξύ άλλων, και με το Γραμματικό.

Με αφορμή λοιπόν το περιβόητο κατεπείγον, θέλω να σας
ευχαριστήσω που είστε εδώ γιατί για έμενα, τουλάχιστον σε

αυτές τις διαπραγματεύσεις,
αθροίζεται έναντι της άλλης
πλευράς, άλλο ένα επιχείρημα:
η βούληση των πολιτών στη
συγκεκριμένη περιοχή

Κατεπείγον λοιπόν δεν
υπάρχει, διότι δεν έχει αλλάξει
τίποτε στη βούληση της Περι-
φερειακής Αρχής και διότι στις
04.12.2014 διεξήχθη συζήτηση
για τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο και ετέθη τότε και το
θέμα του Γραμματικού. Και
από μέρους μου υπήρχε και
συγκεκριμένη δήλωση –
δέσμευση. Έτσι το επιχείρημα
σύμφωνα με το οποίο μετεκλο-
γικά δεν έχει συζητηθεί και

υπάρχει έστω και μια περίπτωση να ανακρούει πρύμνα η Διοί-
κηση σε σχέση με το Γραμματικό δεν υφίσταται

Στόχος δεν είναι να αντικρούσουμε την αγωνία των πολιτών
αλλά το χαρακτηρισμό του θέματος ως 'κατεπείγον'

Γιατί το θέμα του Γραμματικού αποτελεί ζήτημα της ευρύτερης
πολιτικής σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων και όχι
"κατεπείγον". Και το πρόβλημα στο Γραμματικό όπως δεν
αφορά τους δρόμους που γίνονται χείμαρροι με τις φυσικές
καταστροφές που αντιμετωπίζει ο τόπος, έτσι δεν αφορά απο-
κλειστικά τη χωροθέτηση. Για αυτά έχουμε παλέψει από κοινού

Η νέα Διοίκηση δεν ανακάλυψε 
τώρα τη διαχείριση των απορριμμάτων, 

δεν ανακάλυψε μετεκλογικά το Γραμματικό! 

Δεν παίρνουμε τη σκυτάλη φτηνών εντυπωσιασμών από
Περιφερειακούς Συμβούλους που η μόνη σχέση τους με τη δια-
χείριση των απορριμμάτων είναι να πηγαίνουν στον κάδο της
γειτονιάς τους και να αφήνουν τα σκουπίδια. Μιλάτε για ανθρώ-
πους που έχουν χτυπηθεί με τα ΜΑΤ! Από αυτούς τους ανθρώ-
πους λοιπόν κάθε δυο μήνες τους ζητάτε διαπιστευτήρια ότι δεν
θέλουν το Γραμματικό να γίνει μια νέα Φυλή. Όμως όταν χάνε-
ται έτσι χρόνος, τότε, είτε το θέλουμε είτε όχι, οδηγούμαστε στην
εξυπηρέτηση συμφερόντων εκείνων που έχουν φέρει την
πατρίδα έως εδώ στη διαχείριση των απορριμμάτων

Το θέμα όμως αφορά ευρύτερα στην εναρμόνιση με ένα
μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο, εάν ήταν
αλλιώς το εκλογικό αποτέλεσμα, θα εξακολουθούσε σήμερα να
αφορά σε ΣΔΙΤ, σε εγγυημένες ποσότητες συμμείκτων

Αυτά για εμάς είναι απαγορευτικά. Είτε είναι Γραμματικό, είτε
οπουδήποτε αλλού. Και το λέω δυνατά μήπως κάποιοι δεν το
ακούν! Εμείς ήδη αποδείξαμε την αξιοπιστία μας με την κατάρ-
γηση των σχεδιασμών για τις τέσσερις εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας συμμείκτων με ΣΔΙΤ. Μπροστά μας έχουμε ανεπίλυτα
τρία ζητήματα: το πρώτο είναι το πρόβλημα της νομιμότητας
που ενέσκηψε με τις δυο αποφάσεις του ΣτΕ που δίνουν
«λύση», εντός πολλών εισαγωγικών, σε σχέση με το θέμα της
εσφαλμένης χωροθέτησης και συνεχίζουμε να παλεύουμε, το

δεύτερο είναι το πρόβλημα ενός έργου ολοκληρωμένου και του
τρόπου ένταξής του με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για
το περιβάλλον, τους πολίτες και τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο
ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τα απορρίμματα, με βάση την
εθνική νομοθεσία και βασικές ευρωπαϊκές αρχές, όπως είναι η
αρχή της εγγύτητας. Και το τρίτο, είναι το ζήτημα της ευρωπαϊ-
κής χρηματοδότησης και του αιτήματος της Κομισιόν για επι-
στροφή των χρημάτων

Εμείς τη νομιμότητα, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, δεν
την έχουμε a la carte. Δεν ακολουθούμε τη νομιμότητα εκεί που
μας βολεύει και κάνουμε ότι δεν υφίσταται όταν είμαστε δυσα-
ρεστημένοι.Όλα αυτά τα ζητήματα τα θέσαμε στη συζήτηση που
έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις αρχές Δεκεμβρίου, και
τα θέτουμε και εκεί που οφείλουμε. Και ζητάμε από τους κατοί-
κους να είναι μαζί μας στις σκληρές διαπραγματεύσεις

Κανείς, είτε είναι θεσμός, είτε πολίτης δεν διαθέτει το  μονο-
πώλιο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας

Κανείς δεν διαθέτει την εξουσία να μοιράζει διαδικτυακά ή
αλλού παράσημα οικολογικής ευαισθησίας. Το θέμα είναι πολύ
σοβαρό. Είναι πρόκριμα! Και δεν είναι απλά αντικείμενο εκμε-
τάλλευσης μιας ομάδας, μιας παρέας, μια παράταξης. Ούτε
μπορεί να αποτελέσει το πρόσχημα για να κάνουν κάποιοι προ-
σωπικές στρατηγικές, να εξυπηρετούν προσωπικές επιδιώξεις
σε βάρος του γενικότερου συμφέροντος της τοπικής κοινωνίας
του Γραμματικού. Και στο σημείο αυτό βρίσκεται η ευθύνη των
κατοίκων να μην τους το επιτρέψουν

Στη βάση αυτών των δεδομένων, καλούμαστε σε διαβούλευ-
ση με την τοπική κοινωνία, με τους πολίτες που γνωρίζουν το
πρόβλημα πολύ καλύτερα από κάποιους εδώ μέσα σε αυτήν
την αίθουσα και το βιώνουν καθημερινά, καλούμαστε λοιπόν να
βρούμε τις λύσεις εκείνες που θα σέβονται τη νομοθεσία, που
δεν θα μας βάζουν σε διλλήματα του τύπου «ή τα λεφτά ή ΧΥΤΑ
με σύμμεικτα»

Το θέμα θα επιλυθεί και μέσα από την αναθεώρηση του
ΠΕΣΔΑ, για το οποίο η  σημερινή Διοίκηση 

της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ κάνει αγώνα δρόμου
Και σε ό,τι αφορά στη χορήγηση παράτασης από την Οικο-

νομική Επιτροπή για τη συνέχιση των έργων στις οδούς, τα
πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Το βασικό έργο είναι
σχεδόν ολοκληρωμένο πριν ακόμη αναλάβει η νέα περιφερεια-
κή Αρχή, δεν εκκρεμεί καμία συναλλαγή με εργολάβους, η
παράταση αφορά σε δυο δρόμους πρόσβασης

Η μη ολοκλήρωσή τους θα επιβάρυνε τους πολίτες. Και στη
σχετική απόφαση, για την οποία επιχειρείται, ψευδεπίγραφα και
πολιτικά, αποπροσανατολισμός, επαναλαμβάνεται ρητά η αντί-
θεση της σημερινής Διοίκησης στην κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμ-
ματικό

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν βρισκόμαστε όλοι στην ίδια θέση
ευθύνης. Δεν φέρουμε όλοι το ίδιο νομικό βάρος των αποφάσε-
ών μας και δεν διατρέχουμε όλοι τους ίδιους κινδύνους για τους
αγώνες που δίνουμε. Η Περιφερειακή Αρχή εκφράζεται και οφεί-
λει να εκφράζεται νόμιμα, όπως και το πράττει εδώ και τόσο
καιρό. Και παρόλο που κάποιοι επιχειρούν να βάλουν Διοίκηση
και πολίτες σε αντίπαλες όχθες, εσείς, οι πολίτες, είστε οι σύμ-
μαχοί μας ενόψει των επερχόμενων διαπραγματεύσεων και των
κρίσιμων αποφάσεων.

ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΣΧΑ 
Διπλάσιες οι πωλήσεις χλωρού 
κρεμμυδιού από τα Μέγαρα

Διπλάσιες είναι αυτό το διάστηµα οι πωληθείσες ποσότητες χλωρού κρεµµυδιού στα Μέγαρα, (από τις βασι-
κές περιοχές της καλλιέργειας), σε σχέση µε τις αντίστοιχες τον προηγούµενο µήνα, καθώς πλησιάζει το
Πάσχα, κατά το οποίο το προϊόν απολαµβάνει µεγάλης ζήτησης, όπως και στις υπόλοιπες γιορτές, σύμ-

φωνα με  την εφημερίδα Agrenda.
Ενδεικτικό είναι ότι εδώ και ένα µήνα πωλούνται στα Μέγαρα 80-100 τόνοι ηµερησίως, σε αντίθεση µε πριν ένα

µήνα, που η αντίστοιχη ποσότητα ήταν στους 50 τόνους τη µέρα. 
«Λόγω της µεγαλύτερης ζήτησης αυτής της περιόδου εδώ και ένα µήνα η τιµή παραγωγού είναι στο 1-1,30 ευρώ

το κιλό, υψηλότερα από την αντίστοιχη το Φεβρουάριο, που ήταν 70-90 λεπτά το κιλό», επισηµαίνει ο παραγωγός
Βασίλης Μπαρµπίνης. 

Αυτή την τιµή (70-90 λεπτά) διατηρεί το προϊόν όλο το χρόνο, µε εξαίρεση τις περιόδους των γιορτών και το καλοκαίρι, που παρατηρείται έλλειµµα στην αγορά και η τιµή ανεβαίνει
στα 0,90-1,10 ευρώ το κιλό, καθώς αρκετοί παραγωγοί δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πολλά στρέµµατα τους καλοκαιρινούς µήνες λόγω της έλλειψης νερού σε πολλές περιοχές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ακόµα και η τιµή για τα χλωρά κρεµµύδια β’ κατηγορίας λόγω ζηµιών στα φύλλα από την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου, ήταν φέτος στα ίδια επίπεδα µε τα υπό-
λοιπα (0,70-0,90 ευρώ το κιλό), καθώς καταστράφηκαν σχεδόν όλες οι ποσότητες στους Αγ. Θεοδώρους, όπου καλλιεργείται κυρίως χλωρό κρεµµύδι, από το κρύο και το χαλάζι του
Φεβρουαρίου.  Γενικότερα, ωστόσο, το προϊόν δεν επηρεάζεται εύκολα από τις καιρικές συνθήκες. Γι’ αυτό, µικροί παραγωγοί το καλλιεργούν συµπληρωµατικά, σε εκτάσεις π.χ. µε
ελιές, δεδοµένης και της εύκολης πώλησής του τόσο στη  λαϊκή όσο και στα σούπερ µάρκετ. 

Σταθερή η αντίθεση της Περιφέρειας Αττικής Σταθερή η αντίθεση της Περιφέρειας Αττικής 
σσττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΓΓρρααμμμμααττιικκοούύ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΓΡΜΜΑΤΙΚΟΥ 
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Οι Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων πρόσφεραν χαρά 
στους μικρούς φιλοξενούμενους της «Κιβωτού του Κόσμου»

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
ΜΑΓΑΖΙΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

- Συνεδριάζει για ν’ αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο 

Συνεδριάζε σήμερα  Μ. Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ. το τοπικό συμβούλιο Μεγά-
ρων έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω θέματα :

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός
(1) έτους και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος
2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV-
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας Καλλιπέτση Ιωάννη του Κων/νου, που λειτουργεί στην
οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 223, του Δήμου Μεγαρέων.

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας τριών
(3) ετών και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος
2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «Κυλικείου σε
Α’ όροφο καταστήματος με αίθουσα ψυχαγωγίας με μπιλιάρδα και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές», ιδιοκτησίας Μωραϊτου Ευαγγελίας του Κων/νου, που λειτουργεί στην
οδό Συλλημβρίας 3Α,  του Δήμου Μεγαρέων.

Χορήγηση άδειας χρή-
σης μουσικής-μουσικών
οργάνων χρονικής διάρ-
κειας τριών (3) ετών και
παράταση ωραρίου χρή-
σης μουσικής-μουσικών
οργάνων για το έτος
2015, για το κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέρο-

ντος κατηγορίας IV- «Κυλικείο εντός αίθουσας Υπηρεσιών Διαδικτύου και Τεχνικών
Ψυχαγωγικών Παιγνίων», ιδιοκτησίας Τσουρουφλή Γρηγορίου του Ιωάννη, που λει-
τουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 157, του Δήμου Μεγαρέων.

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας αορί-
στου χρόνου και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το
έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV-
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΒΑ», ιδιοκτησίας «Ι. Μακρυγιάννης & Σία Ε.Ε.»
με εκπρόσωπο τον Ιωάννη Μακρυγιάννη του Κων/νου, που λειτουργεί στην οδό
Σαρανταπόρου αρ. 3, του Δήμου Μεγαρέων.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω 
 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

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

Με μια ζεστή αγκαλιά  για την
αλληλεγγύη τους, υποδέχθη-
καν οι άνθρωποι της «Κιβω-

τού του Κόσμου» τον Πρόεδρο ΝΠΔΔ
Βρεφικών/Παιδικών Σταθμών Άνω Λιο-
σίων, Παναγιώτη Καμαρινόπουλο, τον
Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Αργύρη
Αργυρόπουλο, την Διευθύντρια ΝΠΔΔ
Παιδικών Σταθμών, Γιάννα Σταθοπού-
λου και παιδαγωγούς των παιδικών
σταθμών Άνω Λιοσίων, οι οποίοι επισκέ-
φθηκαν την Πέμπτη 2 Απριλίου, τις
εγκαταστάσεις της «Κιβωτού του
Κόσμου» για να προσφέρουν τρόφιμα
και φάρμακα.

Την πρωτοβουλία «αγκάλιασαν» 
με ζέση οι γονείς των παιδιών 

Η προσφορά τροφίμων προς την
«Κιβωτό του Κόσμου» αποτελεί μια
πρωτοβουλία του Παναγιώτη Καμαρινό-
πουλου και των εργαζομένων στους παι-
δικούς σταθμούς Άνω Λιοσίων, η οποία
είχε διττό σκοπό: αφ’ ενός να συμβάλει
στο ανθρωπιστικό έργο της «Κιβωτού»
και αφ’  ετέρου να εμπνεύσει και να ενι-
σχύσει το αίσθημα της αγάπης και αλλη-
λεγγύης μέσω της προσφοράς, των παι

διών των παιδικών σταθμών.
Την πρωτοβουλία «αγκάλιασαν» με

ζέση οι γονείς των παιδιών των παιδι-
κών σταθμών και τη μετουσίωσαν σε
πράξη. 

Έτσι, κατόπιν πρόσκλησης του Προέ-
δρου και των παιδαγωγών, οι γονείς 

προσέφεραν τρόφιμα μακράς διαρκεί-
ας και φάρμακα, τα οποία παραδόθηκαν
την Πέμπτη 2 Απριλίου, στις εγκαταστά-
σεις της «Κιβωτού». 

Οι άνθρωποι της «Κιβωτού» υποδέ-
χθηκαν θερμά τον Παναγιώτη Καμαρινό-
πουλο, τον Αργύρη Αργυρόπουλο, τη

Γιάννα Σταθοπούλου, τις παιδαγωγούς
και γονείς που παρέστησαν. 

Η κοινωνική λειτουργός της «Κιβω-
τού», Αγγελική Κορομηλά, τους παρου-
σίασε τις αρχές, τον σκοπό και το έργο
του Οργανισμού και τους ξενάγησε
στους φιλόξενους και ζεστούς χώρους
της «Κιβωτού». 

Ο Παναγιώτης Καμαρινόπουλος
εξήρε το έργο και την προσφορά της

«Κιβωτού» στο κοινωνικό σύνολο 

Ο Παναγιώτης Καμαρινόπουλος εξήρε
το έργο και την προσφορά της «Κιβω-
τού» στο κοινωνικό σύνολο και δήλωσε
την χαρά των Παιδικών Σταθμών Άνω
Λιοσίων και των γονιών των παιδιών
που μπόρεσαν να συνεισφέρουν σε
αυτό.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός,
«Κιβωτός του Κόσμου» συντηρεί 400
παιδιά ηλικίας από 1 έως 20 ετών, συμ-
βάλλοντας στη σίτιση, εκπαίδευση, δημι-
ουργική απασχόληση και ιατροφαρμα-
κευτική τους μέριμνα. Παράλληλα, φιλο-
ξενεί 50 παιδιά σε ξενώνες του και στη-
ρίζει επιπλέον 100 οικογένειες μέσω του
Κοινωνικού Παντοπωλείου.
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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

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε   το ZUMBA
thon στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Δασκαλά-
κης » το Σάββατο 28 Μαρτίου από  την

γυμνάστρια ΟlgaΝova και την παρέα της.  Φίλοι του
δυναμικού χορευτικού προγράμματος fitness όλων των
ηλικιών συμμετείχαν στην εκδήλωση. Τα έσοδα της δια-
τέθηκαν, για τη στήριξη του  συλλόγου  ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΖΩΗ γυναικών με καρκίνο του μαστού.

Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Τσουκαλάς,   ο
αντιδήμαρχος  κ. Δημήτρης Τσάτσης , η πρόεδρος του
συλλόγου γυναικών ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ κ. Πατεράκη
και η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ. Βασιλεί-
ου Μαρία που άνοιξε την εκδήλωση λέγοντας :

Ευχαριστώ  την κ. ΟΛΓΑ ΝΟΒΑ για την ιδέα της ,
όλους τους γυμναστές που ήρθαν και συμμετέχουν αφι-
λοκερδώς και όλους όσους εργάστηκαν για τη οργάνω-
σή της.

Σήμερα γυμναστές  που αφουγκράζονται τις ανάγκες
του σύγχρονου ανθρώπου για υγιές σώμα και πνεύμα,
αγαπούν τη μουσική και το χορό, θα μας παρουσιά

σουν πως η γυμναστική γίνεται γιορτή. Θα ζήσουμε
μαζί τους τη μαγεία της άσκησης  που  προσφέρει
σωματική υγεία, ομορφιά , αίσθημα συνεργασίας, ανά-
πτυξη κοινωνικών σχέσεων με τις παρέες, αλλά και
δημιουργεί  αίσθημα ευφορίας. 

Όλα αυτά οφείλονται στην έμπνευση και στον αυτο-
σχεδιασμό του διεθνούς φήμης Κολομβιανού  γυμνα-
στού ΒΕΤΟ PΕRΕΖ που χρησιμοποιώντας την παρα-
δοσιακή μουσική της χώρας του δημιούργησε στα μέσα
του 1990 το επαναστατικό πρόγραμμα fitness -
ΖΟΥΜΠΑ.

Στο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας,
επειδή πιστεύουμε ότι ο αληθινός πολιτισμός είναι
αυτός που μας βοηθά να εργαζόμαστε για την κοινωνι-
κή βελτίωση και στήριξη όλων, υποστηρίζουμε πρακτι-
κές και δράσεις ατόμων και ομάδων που εξυπηρετούν
τη σωματική αλλά και την πνευματική και ηθική καλ-
λιέργεια των πολιτών μας όπως την σημερινή εκδήλω-
ση που έχει σκοπό φιλανθρωπικό.

ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ ‘’ΖUBATHON’’  ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ’’
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τη στήριξη του 

συλλόγου ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ γυναικών με καρκίνο του μαστού.

Στήριξαν την Εθελοντική
Αιμοδοσία οι Υπάλληλοι της

Αντιπεριφέρειας 
Δυτικής Αττικής

Πραγματοποιήθηκε η  Εθελοντική Αιμοδοσία
Υπαλλήλων, και όχι μόνο, της Αντιπεριφέρειας
Δυτικής Αττικής στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο
κεντρικό κτήριο της Αντιπεριφέρειας στην Ηρώων
Πολυτεχνείου. Πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν
το παρόν και στήριξαν την προσπάθεια. 

Ίδρυση «Ενημερωτικής 
και Μορφωτικής Λέσχης 
Δήμου Μεγαρέων»

Πολύ σύντομα θα λειτουργήσει ως συνέχεια
του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου στο
Δήμο Μεγαρέων η «Ενημερωτική και Μορ-

φωτική Λέσχη».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώρ-

γιος Μιχάλαρος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση
σε σχέση με σχετικό δημοσίευμα στον τοπικό
τύπο:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω
δημόσια την πρόθεση της Διοίκησης του Δήμου και
προσωπικά του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη,
για την ίδρυση και λειτουργία ενός νέου θεσμού
στα χνάρια και στο σκεπτικό του Λαϊκού Πανεπι-
στημίου υπό τον τίτλο «Ενημερωτική και Μορφωτι-
κή Λέσχη Δήμου Μεγαρέων ».

Ήδη έχει συσταθεί Διοικούσα Επιτροπή με εμένα
ως Πρόεδρο και μέλη τις τρείς κυρίες Φιλολόγους
του συνδυασμού μας την Αντιδήμαρχο Βανέσσα
Μαυροειδή, την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας, Λυκειάρχη , Ελένη Ρήγα και την Αντι-
πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΗΜΕ Κατερίνα Καστάνη και
την καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Γιάννα Ρήγα.

Η Οργάνωση και η δρομολόγηση των δράσεων
του νέου αυτού θεσμού έχει  ήδη  ξεκινήσει  και οι
στόχοι μας είναι μεγάλοι και υψηλοί.

Σύνομα θα ξεκινήσουμε να προσφέρουμε στην
Μεγαρική και Νεοπεραμιώτικη κοινωνία, ποιοτικές
ενημερωτικές και μορφωτικές διαλέξεις – συζητή-
σεις,  από τις οποίες όλοι οι συμπολίτες μας θα
έχουν να ωφεληθούν τα μέγιστα σε όλους τους
τομείς.»

φφωωττόό  ααρρχχεείίοουυ
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- 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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. 
Fax: 210-5575184. 

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Το ενδεχόμενο  
μεταφοράς της 

Δημοτικής Πινακοθήκης
Αχαρνών σε  νέο χώρο 

Τέθηκε στη συνάντηση  μελών του  Δ.Σ. 
του Ομίλου Φίλων «Χρήστος Τσεβάς», 

με τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό 

Σε  ιδιαίτερα   φιλικό  και  ευχάριστο  κλίμα,  πραγ-
ματοποιήθηκε η συνάντηση  μελών  του  Δ.Σ.   του
Ομίλου  Φίλων  Δημοτικής  Πινακοθήκης   Αχαρ-

νών  «Χρήστος  Τσεβάς», με  το  Δήμαρχο   Αχαρνών
Γιάννη Κασσαβό, με σκοπό  την  ενημέρωσή σε  θέματα
σχετικά  με  τη   λειτουργία   της   Δημοτικής  Πινακοθή-
κης  Αχαρνών.

Ψάχνουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να
αναδεικνύονται  τα  έργα  του  ιδρυτή  του  Ομίλου

Φίλων  και  μεγάλου   ζωγράφου –  αγιογράφου
των  Αχαρνών,  Χρήστου  Τσεβά. 

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω  από το ενδεχόμενο
της μεταφοράς της  Δημοτικής  Πινακοθήκης  Αχαρνών,
σε   αίθουσα  που  να   αναδεικνύονται   με  τον  καλύτε-
ρο  δυνατό   τρόπο  τα  έργα  του  ιδρυτή  του  Ομίλου
Φίλων   και   μεγάλου   ζωγράφου –  αγιογράφου των
Αχαρνών,  Χρήστου  Τσεβά. 

Η  μεταφορά   της Δημοτικής  Πινακοθήκης  Αχαρνών
αποτελεί  ένα  πάγιο  αίτημα  του  Ομίλου  Φίλων Δημο-
τικής  Πινακοθήκης  Αχαρνών «Χρήστος  Τσεβάς»,
όπως   και   η   τοποθέτηση  ειδικής  σήμανσης    που
να   οδηγεί  τους  επισκέπτες  τόσο  στη   Δημοτική  Πινα-
κοθήκη, όσο  και  σε  άλλους  χώρους  πολιτισμού  του
Δήμου  μας.

Μνεία  έγινε   στην  εθελοντική  προσπάθεια μελών του
Καλλιτεχνείου  των  Αχαρνών, ένα  χρόνο  πριν,  να
φιλοτεχνήσουν  και να  τοποθετήσουν,  με συμμετοχή
μελών  του  Δ.Σ.  του  Ομίλου  Φίλων, ταμπέλες που
οδηγούσαν  στην  Πινακοθήκη,  στο  Καλλιτεχνείο,  στο
Αρχαίο  Θέατρο και  στο  Μουσείου  της  Ι.Λ.Ε.Α..  

Οι  ταμπέλες  αυτές  τοποθετήθηκαν σε  κεντρικά
σημεία  (Κεντρική  πλατεία  και  οδός  Αρχαίου  Θεά-
τρου), κατόπιν  άδειας του  Δήμου  Αχαρνών, αλλά
δυστυχώς  σήμερα   βρίσκεται  στη  θέση  της  μόνο  η
μία.  

Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  του  Ομίλου  Φίλων  έθεσαν  ως
αναγκαίο  το  ζήτημα  της  σήμανσης   των  χώρων  πολι-
τισμού,  ώστε  οι  δημότες  αλλά  και  οι  επισκέπτες  να
γνωρίσουν  τον  πολιτιστικό  πλούτο  των  Αχαρνών.

Επίσης, έγινε  ενημέρωση  και  συζήτηση  πάνω  στις
προγραμματιζόμενες   εκδηλώσεις   του  Ομίλου  Φίλων,
μέσα  στο  χώρο  της  Δημοτικής  Πινακοθήκης  Αχαρ-
νών,  εν  όψει   των  Ζωοδοχείων, αλλά  και  την προε-
τοιμασία  ενός  λευκώματος  με  τα  έργα  και  τα  βιο-
γραφικά  στοιχεία   του  κ.Τσεβά,  ως ελάχιστο  φόρο
τιμής  στο  σεμνό  αυτό  καλλιτέχνη του  τόπου  μας.

Ι. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ: Βασική προτεραιότητα η επίλυση 
των προβλημάτων όλων των δημοτών

Η Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας θα βρίσκεται στο 
Δημοτικό Κατάστημα Ερυθρών κάθε Τρίτη πρωί.

Βασική προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι η
επίλυση των προβλημάτων όλων των δημοτών. Για το σκοπό αυτό η Δήμαρχος,
κ. Ιωάννα Κριεκούκη θα βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Ερυθρών κάθε

Τρίτη πρωί. Θα δίνεται έτσι η ευκαιρία της άμεσης παρακολούθησης των ζητημάτων της
Δημοτική Κοινότητας και της ταχύτερης αντιμετώπισής τους. Κάθε Παρασκευή θα βρί-
σκεται στο Δημοτικό Κατάστημα των Βιλίων.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου και καλύτερου πολιτικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής
δεν αποκλείεται η συχνότερη παρουσία της Δημάρχου σε όλες τις Κοινότητες καθώς και
μέσα από εντατικό προγραμματισμό στην Τοπική Κοινότητα Οινόης.

Στο Προεδρικό Μέγαρο 
σήμερα ο επικεφαλής της ΚΕΔΕ

- Εθιμοτυπική συνάντηση 
με τον ΠτΔ

Το Προεδρικό Μέγαρο επισκέπτεται σήμερα 6
Απριλίου ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος
Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης.

Ο κ. Πατούλης θα συναντηθεί εθιμοτυπικά στη
μία το μεσημέρι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο. 

Με την ευκαιρία της συνάντησής τους ο κ. Πατού-
λης θα προσκαλέσει τον κ. Παυλόπουλο να τιμήσει
με την παρουσία του τις εργασίες του Συνεδρίου
της Αυτοδιοίκησης, που θα διεξαχθεί από τις 7-9
Μαΐου στη Χαλκιδική.

Θα προηγηθεί συνάντηση με τη Θ.  Φωτίου 
για το επισιτιστικό πρόγραμμα

και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς  

Πρώτα όμως αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικε

φαλής τον κ. Γιώργο Πατούλη θα συναντηθεί στις
10 το πρωί, με την αναπληρώτρια υπουργό Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου για θέματα
αρμοδιότητάς της με έμφαση στο επισιτιστικό πρό-
γραμμα, καθώς και τα προγράμματα  «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Παιδι-
κοί, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)
και το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το ΄΄Κέντρο Πολιτισμού & Τεχνών ΄΄
και ο ΄΄Όμιλος Ολυμπιακών Αθλημάτων

Φυλής -Φερενίκη ΄΄ ενώνουν 
τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Στηρίζουμε την προσπάθεια να συγκεντρωθούν τρό-
φιμα και φάρμακα στα Άνω Λιόσια, τα οποία θα μοιρα-
στούν στη συνέχεια σε οικογένειες που ζήτησαν βοή

θεια από την Κ.Ε.ΔΗ.Φ και την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής.

Γινόμαστε και εμείς Αρωγοί και Παρακαλούμε πολύ
όλα τα μέλη μας που έχουν την δυνατότητα για προ-
σφορά, να απευθυνθούν στα γραφεία του ΄΄Κέντρου
Αθλητισμού , Πολιτισμού & Τεχνών ΄΄από τη Δευτέρα
30 Μαρτίου έως την M. Τετάρτη 8 Απριλίου -16.00-
21.00 –Σωτ.Πέτρουλα 38-Πλατεία Ηρώων). Φώτου
Δήμητρα, Πλαβούκου Μαρία.
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Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  
Δημήτριος Τσάτσης: 

Προσπάθεια ώστε να στελεχωθεί 
το πυροφυλάκιο Μαγούλας

Ανέφερε ακόμα ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε
να στελεχωθεί το πυροφυλάκιο Μαγούλας, στοιχείο
πολύ σημαντικό για την πυροπροστασία, όπως επιση-
μάνθηκε από τους συμμετέχοντες.   Από την Πυρ. Υπη-
ρεσία σημειώθηκε ότι είναι απολύτως αναγκαία η επι-
κοινωνία (ενδεχομένως και μέσω ασυρμάτου) μεταξύ
των πυροφυλάκων και της Π.Υ. Επίσης ο αντιδήμαρχος
τόνισε ότι κατά την αντιπυρική περίοδο του 2014 ο
Δήμος με δικά του μέσα και προσωπικό προέβη στην
αποψίλωση και καθαρισμό περίπου 100 οικοπέδων,
πράγμα το οποίο θα κάνει και το 2015.

Συντονισμός σε τοπικό επίπεδο 
της διαχείρισης των συνεπειών που 

προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές 

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με:
• την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού

καθαρισμού της βλάστησης. Ενόψει της τρέχουσας αντι-
πυρικής περιόδου και της εφαρμογής μέτρων πρόλη-
ψης κατά των πυρκαγιών, ο Δήμος Ελευσίνας με ανα-
κοίνωσή του στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο, θα
καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέ-
δων και λοιπών ακάλυπτων χώρων της περιοχής μας,
να φροντίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους
από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Την ίδια υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, Νομικά Πρό-
σωπα, Οργανισμοί, κ.λ.π., εφόσον είναι κάτοχοι τέτοιων
χώρων. 

• την ετοιμότητα του δυναμικού και των μέσων του
Δήμου, για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του
Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών
πυρκαγιών. Έχουν γνωστοποιηθεί στην Περιφέρεια
Αττικής, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π. το επικαιροποιημένο
Σχέδιο-Μνημόνιο Ενεργειών του Δήμου μας για την  

αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
δασικών πυρκαγιών και οι επι-
καιροποιημένες καταστάσεις του
Προσωπικού Πολιτικής Προστα-
σίας και των Επιχειρησιακών
Μέσων του Δήμου.

• το συντονισμό σε τοπικό επί-
πεδο της διαχείρισης των συνε-
πειών που προκαλούνται από
τις δασικές πυρκαγιές. 

• τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις
ημέρες υψηλής επικινδυνότητας.   

Ο εκπρόσωπος της Π.Υ ανα-
γνώρισε το πολύ καλό επίπεδο
συνεργασίας που έχει αναπτυ-
χθεί με τον Δήμο μας.

Ο εκπρόσωπος της Περιφ.
Ενότητας Δυτ. Αττικής αναφέρ-
θηκε στις εξαιρετικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η υπηρεσία
του να ανταποκριθεί στο έργο
της, λόγω έλλειψης προσωπικού

και οικονομικών πόρων.
Ο εκπρόσωπος της 112 ΠΜ τόνισε, εκτός των άλλων,

τη μεγάλη σημασία που πρέπει να δίνεται στην ασφά-
λεια του προσωπικού (και του γενικού πληθυσμού) και
των μέσων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης
δασικών πυρκαγιών.

Τέλος, τονίσθηκε η αναγκαιότητα της γόνιμης συνεργα-
σίας όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμε-
τώπιση πιθανών προβλημάτων.

Ανακοίνωση για τις νέες εξελίξεις στη
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Ελευσίνας εξέδωσε η
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ την Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου στην
οποία υπογραμμίζονται τα εξής: 

Όπως μας καταγγέλλει  το Σωματείο  εργαζομέ-
νων της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα, σε συνάντηση
με τη Διοίκηση για την επιχειρησιακή  συλλογική σύμ-
βαση εργασίας, η εργοδοτική πλευρά ανέτρεψε την
ατζέντα και ανακοίνωσε  «πακέτο 100 εθελούσιων απο-
χωρήσεων». 

Είναι  αυτονόητο ότι πρόκειται για απολύσεις σε μια
παραγωγική βιομηχανική μονάδα στην οποία έχουν
απομείνει 250 χαλυβουργοί.

Οι «απολύσεις» έρχονται σε μια περίοδο που η
Π.Ο.Ε.Μ δίνει  την μάχη για στήριξη του χαλυβουργικού
κλάδου, απαιτώντας από την πολιτεία χαμηλό κόστος ενέργειας (διακοψιμότητα)  στις
ενεργοβόρες παραγωγικές  μονάδες ακριβώς  όπως συμβαίνει στις ανταγωνίστριες

Ευρωπαϊκές χώρες, υπερασπιζόμενη τη βιο-
μηχανική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας.

Εκφράζουμε την οργή μας γι’ αυτή την απα-
ράδεκτη ενέργεια ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσι-
μες ώρες για την απασχόληση, την οικονομία
και την ανάπτυξη.

Η Π.Ο.Ε.Μ στηρίζει τον αγώνα του σωματείου
της Χαλυβουργικής. 

Θα είμαστε δίπλα τους στην υπεράσπιση
του δικαιώματος στη δουλειά.

Καλούμε την εργοδοτική πλευρά να αναθεω-
ρήσει την απαράδεκτη και αντεργατική της
απόφαση.

Καλούμε την  κυβέρνηση να πάρει θέση  και
το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβει προστα-
τεύοντας την απασχόληση.

Η   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ

ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ  
Σ.Σ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
Κατήγγειλε το Σωματείο εργαζομένων της Χαλυβουργικής Ελευσίνας
στην Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Μετάλλου 
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Στην Ιερά Σύνοδο έφτασε
το θέμα επανάληψης του εθίμου της λιτάνευσης

Εικόνας της Μονής Κλειστών στη Φυλή 

Επίσκεψη στο Γραφείο του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως κ.κ. Αθηναγόρα πραγματοποίησε

το πρωί της Τετάρτης, 1ης Απριλίου 2015, στην
Ιερά Μητρόπολη, αντιπροσωπεία του Δήμου
Φυλής, για το θέμα της επανάληψης του εθίμου
της λιτάνευσης της Εφεστίου εικόνας της Μονής
Κλειστών.

Η αντιπροσωπεία επανέλαβε, για πολλοστή
φορά, ότι η επανάληψη του πατροπαράδοτου εθί-
μου αποτελεί διακαή πόθο των κατοίκων και των
μαζικών φορέων στα Άνω Λιόσια και στη Φυλή,
κάτι που εκφράστηκε κι από το Δήμαρχο Φυλής
Χρήστο Παππού, στον Προκαθήμενο της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμο.

Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Αθηναγόρας προτίθεται 
να θέσει το θέμα στην Ιεραρχία της Εκκλησίας
της Ελλάδος κι ότι ο ίδιος θα εισηγηθεί θετικά 

για την επανάληψη του εθίμου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ.κ. Αθη-
ναγόρας γνωστοποίησε ότι προτίθεται να θέσει το
θέμα στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος κι
ότι ο ίδιος θα εισηγηθεί θετικά για την επανάληψη
του εθίμου.

Στην αντιπροσωπεία του Δήμου Φυλής συμμετεί-
χαν ο Γενικός Γραμματέας Αργύρης Αργυρόπου-
λος, ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Μπρέμπος, η Πρόε-
δρος του Τοπικού Συμβουλίου, Ελένη Λιάκου και οι
Τοπικοί Σύμβουλοι Στέλιος Νίκας και Κώστας
Μπρέμπος.

Ψήφισμα 
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαϊδαρίου για την
υγεία και το Αττικόν

Νοσοκομείο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Χαϊδαρίου μετά
από ψήφισμα που έθεσε η Δημοτική Αρχή
αποφάσισε την στήριξη του Δήμου στη

στάση εργασίας των εργαζόμενων και γιατρών στο
Αττικό Νοσοκομείο που θα πραγματοποιηθεί στις 2
Απριλίου, για την κατάσταση που επικρατεί.

‘’  Καλούμε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας να
πάρουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματή-
σει η παράνομη, καταχρηστική, επικίνδυνη και εξευτελι-
στική νοσηλεία των ασθενών σε ράντζα και φορεία στους
διαδρόμους. Η Δημοτική Αρχή καλεί παράλληλα τους
δημότες της πόλης να υπερασπιστούν τις ζωές των παι-
διών τους και των οικογενειών τους διεκδικώντας τις σύγ-
χρονες ανάγκες του λάου και στα ζητήματα της
υγείας,πρόνοιας και ασφάλισης.

Ο λαός του Χαϊδαρίου όσο και η διοίκηση του Δήμου,
δεν μπορούν να έχουν κανέναν εφησυχασμό. Συνολικά, οι
εξελίξεις στον τομέα της Υγείας πρέπει να σημάνουν
συναγερμό, καθώς η συνέχιση των «διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» από την νέα κυβέρνηση σημαίνει νέα βάρη
στις πλάτες του λαό, επέκταση της δράσης των ιδιωτών
και λειτουργία του κρατικού συστήματος Υγείας με καθαρά
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Η λύση είναι μία και μονόδρομος. Συνεχίζουμε τον
αγώνα μας για να δημιουργηθούν δημόσια Κέντρα Υγείας,
σε όλους τους δήμους,  που  θα παρέχουν δωρεάν υπη-
ρεσίες, με βασικό προσανατολισμό την Πρόληψη, γι’ αυτό
χρειάζεται άμεσα να στελεχωθούν οι μονάδες του ΠΕΔΥ.

Να μην κλείσουν ΨΝΑ, ΑΤΤΙΚΟ και κανένα νοσοκο-
μείο. Να ενισχυθούν με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού και να εξασφαλιστεί πλήρης και επαρκής χρη-
ματοδότηση. Να ξαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο Δυτικής
Αττικής (Αγία Βαρβάρα) πλήρως στελεχωμένο και εξοπλι-
σμένο.

Άμεση κατάργηση κάθε πληρωμής για ιατρικές και
εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα θεραπείες, υγειονομι-
κό υλικό και τεχνικά βοηθήματα. Δωρεάν ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη με ευθύνη του κράτους χωρίς καμιά προ-
ϋπόθεση σε όλους τους ανασφάλιστους, άνεργους και τα
μέλη της οικογένειας τους. Να καταργηθεί κάθε επιχειρη-
ματική δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, πρόνοιας και
ασφάλισης.’’
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Παραδόθηκε η Βίκυ Σταμάτη
- «Περιπλανιόμουν όλη νύχτα για να δω

το παιδί μου»

Παραδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η Βίκυ Στα-
μάτη στην αστυνομία. Κρυβόταν στην Παναγίτσα Χαϊδα-
ρίου λίγα μέτρα μακριά από το Δρομοκαϊτειο. Σύμφωνα
με εισαγγελικές πηγές θα περάσει τη διαδικασία του
αυτοφώρου για το αδίκημα της απόδρασης (πλημμέλη-
μα). Στις15.40 η Βίκυ Σταμάτη έφυγε από την Παναγίτσα
με αυτοκίνητο της Αστυνομίας ενώ τη συνόδευαν, σε
άλλο αυτοκίνητο, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφε-
τών κ. Ισίδωρος Ντογιάκος και ο εισαγγελέας κ. Γρηγό-
ρης Πεπόνης οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί από τον δικη-
γόρο της. Το «Βήμα» κατέγραψε τον διάλογο των δικα-
στικών λειτουργών με την Βίκυ Σταμάτη και με τον δικη-
γόρο της. Το πρώτο που τους είπε είναι «θέλω να δω το
παιδί μου έστω για λίγο». 

Οταν ρωτήθηκε πώς έφυγε είπε πως «περπατούσα
όλη τη νύχτα κοντά στο νοσοκομείο, περιπλανιόμουνα
με σκοπό να πάω στο παιδί μου. Οταν κουράστηκα
βρήκα καταφύγιο στην εκκλησία». 

Νωρίτερα, μέσω του δικηγόρου της κ. Φραγκίσκου
Ραγκούση η κυρία Βίκυ Σταμάτη - Τσοχατζοπούλου είχε 

εκδηλώσει την επιθυμία να παραδοθεί στην εισαγγελία
εφετών. 

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές η κυρία Σταμάτη είχε επι-
κοινωνήσει μέσω τρίτου προσώπου, γυναίκας, που
γνώριζε που βρίσκεται, με τον δικηγόρο της και εκδήλω-
σε την επιθυμία να εμφανιστεί στη δικαιοσύνη και ειδικό-
τερα στον εισαγγελέα κ. Γρηγόρη Πεπόνη ο οποίος διε-
νεργεί την έρευνα για τη φυγή της από το Δρομοκαϊτειο
ώστε να διασφαλιστεί η οικειοθελείς εμφάνισή της.Ο διά-
λογος που έγινε με τον δικηγόρο της ήταν ο εξής:

- Κύριε Ραγκούση πριν από λίγο είδα την Βίκυ Σταμά-
τη. Θέλει να εμφανιστεί, τί να κάνω;

Ραγκούσης: Να επικοινωνήσουμε με την εισαγγελία.
Παίρνω τώρα τον προϊστάμενο, πες μου ακριβώς πού
βρίσκεται να ενημερώσω για το μέρος.

ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ
ΝΔ: Θα ζητήσει Εξεταστική Επιτροπή για την οικονομία και τα μνημόνια που θα ξεκινά από το 1981

Δική της πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την οικονομία, που θα ερευνήσει τη χρονική περίοδο
από το 1981 και μετά και τα αίτια που οδήγησαν τη χώρα σε μνημόνιο, θα καταθέσει άμεσα η ΝΔ, επισημαίνοντας
πως η σχετική διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εταίρους τον Ιούνιο.
Στη συνεδρίαση του άτυπου Πολιτικού Συμβουλίου υπό τον Αντώνη Σαμαρά, αποφασίστηκε, πάντως, ότι η ΝΔ, αν

και θα καταψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα συμμετέχει στην εξεταστική επιτροπή, με στελέχη του κόμματος.
Στο άτυπο ΠΣ εκφράστηκε η άποψη ότι η κυβέρνηση θέλει να στρέψει αλλού τα φώτα της δημοσιότητας.

«Προσπαθούν να προσφέρουν θέαμα, αφού δεν μπορούν να προσφέρουν άρτο. Συζητούν για το 2010 και το 2012
και δεν ξέρουν τι θα συμβεί αύριο», έλεγαν κύκλοι της ΝΔ.
Οι ίδιοι κύκλοι επισήμαιναν πως η ΝΔ συμφωνεί γενικώς στην ανάγκη διερεύνησης του πώς μπήκε η Ελλάδα στα

μνημόνια, ξεκαθάριζαν, όμως, ότι «στη ΝΔ δεν θα ψηφίσουμε, γιατί διαφωνούμε και με την εισηγητική έκθεση και με
το σκεπτικό της πρότασης που φέρνουν στη Βουλή, με έναν τρόπο διχαστικό».
Σε κάθε περίπτωση, στη ΝΔ θεωρούν πως η υπόθεση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της όποι-
ας συμφωνίας της κυβέρνησης με τους εταίρους, τον Ιούνιο, γιατί δεν πρέπει, όπως λένε, σε αυτή την πολύ κρίσι-
μη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, να δημιουργείται κλίμα διχασμού.

IKA: Μέσα σε έξι μέρες ρυθμίστηκαν
οφειλές 585 εκατ. ευρώ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα
ρύθμιση προς το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την Παρασκευή πως ξεκί-
νησαν οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των οφειλών προς
το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ
και τον ΟΑΕΕ.

Στη ρύθμιση υπάγονται οι ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες την 2η Μαρτίου 2015, ενώ ο αριθμός των μηνιαί-
ων δόσεων μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό
καταβολής τα 50 ευρώ.
Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγείται έκπτωση επί των
προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών. Ειδικότερα προβλέ-
πεται:
Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής
Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις
Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις
Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις
Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, από τις πρώτες ημέ-
ρες το ενδιαφέρον για την πρώτη φάση της ρύθμισης των 100
δόσεων για τις οφειλές είναι πολύ μεγάλο. Αυτό αποτυπώνεται
ξεκάθαρα και από τα στοιχεία των ασφαλιστικών φορέων, καθώς
μόνο για το ΙΚΑ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ και
του ΙΚΑ, τις πρώτες έξι ημέρες κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν 8.680
αιτήσεις, ενώ ρυθμίστηκαν 585 εκατ. ευρώ.

ΕΛΓΑ : Αποζημιώσεις 30 εκατ. ευρώ 
σε 11.710 παραγωγούς

Αφορούν τα έτη 2014 και 2015

Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου ο ΕΛΓΑ θα καταβάλλει στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς 11.710 δικαιούχων παραγωγών αποζη-
μιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου ύψους περί-
που 30 εκατ. ευρώ.

Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτι-
κή παραγωγή και κυρίως σε ελιές, οπωροφόρα δέντρα, σανοδοτι-
κά φυτά, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, χειμερινά κηπευτικά, βαμβάκια
και καπνά αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα
αίτια για τα έτη 2014 και 2015.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ;) ΑΔΙΕΞΟΔΟ...
Το ΔΝΤ ανακαλεί την αντιπροσωπεία στην Αθήνα!

Για «στασιμότητα στους ελέγχους της Ελλάδας ως τα μέσα Απρι-
λίου» κάνει λόγο το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» και αναφέ-
ρει ότι «λόγω του εκνευρισμού για τη συνεχιζόμενη μεταρρυθμιστι-
κή άρνηση της Αθήνας, η ηγεσία του ΔΝΤ ανακάλεσε προσωρινά
τα στελέχη του από την Αθήνα».

Σύμφωνα με το περιοδικό, «οι Έλληνες δήλωσαν ότι θέλουν να
γιορτάσουν το Ορθόδοξο Πάσχα ανενόχλητοι από διαπραγματεύ-
σεις» ενώ το ΔΝΤ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης του Euro
Working Group την Τετάρτη, επέκρινε το γεγονός ότι «από τη στιγ-
μή της αλλαγής κυβέρνησης μπόρεσαν να γίνουν σοβαρές δια-
πραγματεύσεις μόνο τέσσερις μέρες».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη ότι ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Οικονομικών Νίκος Θεοχαράκης δήλωσε επ' αυτού ότι
δεν αποτελεί έκπληξη, διότι οι υπάλληλοι της τρόικας «είναι πλή-
ρως ανίκανοι».
«Ο γενικός γραμματέας δήλωσε -όπως ήδη και ο υπουργός Εσω-

τερικών της Ελλάδας Νίκος Βούτσης- ότι η χώρα του μάλλον δεν θα
πληρώσει μία δόση προς το ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα. Στις 9
Απριλίου είμαστε "κοντά στο τέλος" δήλωσε ο Θεοχαράκης» γρά-
φει το περιοδικό προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις από την Αθήνα
είναι αντιφατικές, αναφερόμενο σε δηλώσεις του αναπληρωτή υπ.
Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα ότι η χώρα θα ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της.

Ελεύθερη η μαθήτρια του ΟΑΕΔ Ελεύθερη η μαθήτρια του ΟΑΕΔ 
που μαχαίρωσε συμμαθήτριές τηςπου μαχαίρωσε συμμαθήτριές της

Φέρεται ως θύμα bullying ενώ είχε 
εμπλακεί πέρυσι σε ανάλογο επεισόδιο

«Δεν θέλω να τους σκοτώσω- Δεν θέλω να τους τραυ-
ματίσω-Θέλω απλώς να τους σταματήσω» έγραφε στις
σημειώσεις της η 22χρονη μαθήτρια της σχολής νοσηλευ-
τικής του ΟΑΕΔ ομογενής από το Καζακστάν που το από-
γευμα η οποία το απόγευμα της Πέμπτης τραυμάτισε με
μαχαίρι τρεις συμμαθήτριές της κατά τη διάρκεια του μαθή-
ματος. 

«Αυτό τα λέει όλα αυτό δηλώνει την αδυναμία, τη ψυχο-
λογική της κατάσταση αλλά και τη σωματική- είδατε είναι
μια κοπέλα μικρής σωματικής διάπλασης δεν είναι πρό-
σφορη να τελέσει τέτοια ποινικά αδικήματα για τα οποία
κατηγορείται κατηγορείται» είπε η συνήγορος υπεράσπι-
σης της Γιάννας Παναγοπούλου.

Η κοπέλα αφέθηκε ελεύθερη το μεσημέρι της Παρα-
σκευής με εντολή της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης. Επί-
σης η εισαγγελέας παρέπεμψε την κατηγορούμενη σε
ρητή δικάσιμο για τις 8 Ιουνίου στο Μονομελές Πρωτοδι-
κείο Πειραιά, ενώ συνοδεία αστυνομικών θα παραπεμφθεί
σε ψυχολόγο και ψυχίατρο για να διαγνώσει την κλονισμέ-
νη ψυχική της κατάσταση και υγεία.

H 22χρονη που κατηγορείται για επικίνδυνες σωματικές
βλάβες σε απόπειρα και κατ εξακολούθηση, εξερχόμενη
από το δικαστικό μέγαρο με τη συνήγορό της ήταν ταραγ-
μένη και σε φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση  και δεν
θέλησε να πει κάτι στους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της,  υποστήριξε ότι η
συγκεκριμένη κοπέλα είναι ένα παιδί που έχει πέσει θύμα
bulling, κάτι που ισχυρίστηκε και η ίδια στην κατάθεσή της. 

Όπως πρόσθεσε η κ.Παναγοπούλου το παιδί αυτό υφί-
σταται σχολικό εκφοβισμό και βία με όλες της μορφές

λέγοντας ότι υφίστατο ένα «γολγοθά» καθώς το σχολείο
είχε καταντήσει για την ίδια να είναι αφόρητο. «Ήταν μια
καλή μαθήτρια και καλύτερη από τα θύματα που επιτέθη-
κε».

Τόνισε ότι η 22χρονη ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της ότι
οι συμμαθήτριές  την κορόιδευαν για την εξωτερική της
εμφάνιση, την περιέπαιζαν επειδή φορούσε γυαλιά, τη
σχολίαζαν ότι δεν είναι τόσο όμορφη και δεν είχε τόσο
καλή εξωτερική εμφάνιση όσο τα θύματα της, οι  συμμα-
θήτριές που επιτέθηκε. 

Αυτό που την ώθησε να επιτεθεί, υπογράμμισε η συνή-
γορος, ήταν ότι τις τελευταίες ημέρες στο σχολείο γίνονταν
συζητήσεις για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού λόγω
της επικαιρότητας αλλά και της υποθέσεως του Βαγγέλη
Γιακουμάκη.

«Η  ίδια έχοντας πέσει θύμα του σχολικού εκφοβισμού
και ασπαζόμενη το γεγονός ότι κανείς δεν αντιλαμβάνεται
κανείς δεν αφουγκράζεται τη δεινή της ψυχολογική θέση
στην οποία έχει περιέλθει προσπάθησε να εξηγήσει στις
καθηγήτριές της την κατάσταση την οποία περνούσε.
Όμως ένιωθε ότι κανείς δεν την αντιλαμβανόταν και δεν
αφουγκραζόταν τη δεινή της ψυχολογική κατάσταση στην
οποία είχε περιέλθει», επεσήμανε η κ.Παναγοπούλου και
πρόσθεσε ότι  «αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί
στην αρχή της σχολικής χρονιάς και είχε πάει στη σχολείο
κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος όπου  είχε μιλήσει με
την 22χρονη και η ίδια είχε πει αυτά που περνούσε .»

«Δεν ήταν κάτι το εφήμερο και το   προσωρινό»,
συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ήταν μία κατά-
σταση των τελευταίων ημερών ήταν μία χρόνια κατάστα-
ση.»

Η συνήγορος ανέφερε επίσης ότι η 22χρονη επανειλημ-
μένως είχε εκφράσει και γνωστοποίηση την κατάσταση
την οποία περνούσε στο διευθυντή της σχολής της και
στους καθηγητές όμως κανείς δεν ασχολιόταν με την ίδια,
αλλά μόνα με τα θύματα, τις συμμαθήτριές της που την
ενοχλούσαν.
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Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών
δικαιολογητικών στα  ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων,  έχουν  μόνο οι άνεργοι αρχηγοί
μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατά-
ταξης των ωφελουμένων  αντλούνται αυτεπάγγελτα από το
ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνα-
κα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κρι-
τήρια κατάταξης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανερ-
γίας ωφελουμένου με  ανώτατο όριο τους 36 μήνες

2)  Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατη-
γορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3)Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

4)Την ηλικία και

5)Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη  μοριοδότηση των
συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή
τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του
ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋ-
ποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του  Οργα-
νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Σε σφοδρή αντιπαράθεση με τους Περιφερει-
άρχες οδηγείται η κυβέρνηση μετά από σκέ-
ψεις  να πάρει από τα ταμεία των περιφερει-
ών τα χρήματα για να καλύψει τις χρηματοδο-

τικές ανάγκες.
Ζητείται με έγγραφο που υπογράφει ο γενικός γραμ-

ματέας Δημοσίων Επενδύσεων Αλέξανδρος Χαρίτσης
κι έφτασε στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών, να
ανακληθούν αυτόματα από το κράτος τα ποσά που
είναι κανονικά δεσμευμένα για έργα μέσω του ΕΣΠΑ.

Το έγγραφο έχει τίτλο «Επιτάχυνση πληρωμών ΕΣΠΑ
και καταχωρήσεων σε ΟΠΣ». Στο έγγραφο αναφέρεται,
μεταξύ άλλων, ότι «στην περίπτωση που δεν προκύ-
πτει εύλογη βεβαιότητα αξιοποίησής τους μέχρι
19/4/2015, (σ.σ.: θα γίνει) ανάκλησή τους μέσω των
αρνητικών εντολών κατανομής το αργότερο μέχρι
3/4/2015. Μετά τις 19/4/2015 για τα ποσά αυτά θα έχει
εφαρμογή ο Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογα-
ριασμού και θα ανακληθούν αυτόματα...».

Αμεση ήταν η αντίδραση από τον πρόεδρο της Ενω-
σης Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχη Θεσσα-
λίας Κώστα Αγοραστό, ο οποίος μιλώντας το πρωί στο
«Ράδιο-Ένα 102,5» ανακοίνωσε πως συγκαλεί έκτακτο
συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον κ. Αγοραστό, «συμβαίνει κάτι πρω-
τόγνωρο και κινδυνεύει η ανάπτυξη στη χώρα με την
αυτόματη ανάκληση από το κράτος των χρημάτων που
είναι κανονικά δεσμευμένα για έργα μέσω του ΕΣΠΑ.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μάλιστα, το ποσό είναι
περίπου 26 εκατ. ευρώ». 

Τόνισε μάλιστα πως το έγγραφο που κοινοποιήθηκε
από το αρμόδιο υπουργείο, τους ζητά τα χρήματα του
ΕΣΠΑ, να ανακληθούν αυτόματα. «Τα χρήματα, τα
οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα απορροφηθεί».

«Αυτό το γεγονός συμβαίνει πρώτη φορά. Αυτά τα
χρήματα είναι δεσμευμένα για την Περιφέρεια και αντ'
αυτού θέλουν να τα βάλουν σε έναν κρατικό κορβανά
να τα διαχειρίζονται όπως θέλουν, να υπάρχει μια μεγά-
λη καθυστέρηση και φόβος και δεν γνωρίζω αν τα χρή-
ματα αυτά χρησιμοποιηθούν και για άλλους λόγους»,
αναφέρει ο κ. Αγοραστός.

Παράλληλα προσθέτει πως «αυτή τη στιγμή παραμέ-
νει, για παράδειγμα, απλήρωτος λογαριασμός από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ (που είχαν πάρει τα χρήματα και τα έβαλαν
στην ΤτΕ). Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, γι' αυτό και
έχουμε συνάντηση όλοι οι περιφερειάρχες με τον κ.
Σταθάκη. Εάν γίνει αυτό, βάζει ταφόπλακα και υπάρχει

πρόβλημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Στο ερώτημα για τα χρήματα του ΕΣΠΑ και την από-

φαση της κυβέρνησης να γίνει ανάκληση χρημάτων
από τις Περιφέρειες, απάντησε στον ΣΚΑΪ ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, ο
οποίος και τόνισε για το θέμα «Να απαντήσει ο κ.Στα-
θάκης, που είναι αρμόδιος ως στο Οικονομίας. 

Τα χρήματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα χρήμα-
τα για το ΔΝΤ. Εδώ είναι μια αναδιάταξη των χρημάτων
στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, που έτσι θέλει
να το ρυθμίσει ο κ.Σταθάκης. Και μπορώ να σας πω
πολύ καλά κάνει. 

Οταν περισσεύουν χρήματα, τα βάζουμε κάπου αλλού
για να έχουμε μια καλύτερη χρήση. Δεν είναι κομψό να
απαντώ για θέματα άλλου συναδέλφου. Και εγώ εκνευ-
ρίζομαι όταν απαντούν άλλοι για θέματα δικά μου. Είναι
καθαρή η ανακοίνωση. Είναι θέμα διαχείρισης χρημά-
των».

Τι ειπώθηκε στο Έκτακτο Συμβούλιο 
Περιφερειάρχες: Ο Σταθάκης είπε πως το κρά-
τος δεν θα πάρει πίσω τα χρήματα του ΕΣΠΑ

Μετά το έκτακτο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή το μεσημέρι  ανάμεσα στους περιφε-

ρειάρχες και τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, οι περιφερει-
άρχες ισχυρίζονται πως συμφώνησαν με τον υπουργό
να μην επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό τα
χρήματα του ΕΣΠΑ.

Το έκτακτο συμβούλιο συγκάλεσε ο πρόεδρος της
Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κώστας Αγοραστός,
καθώς οι περιφερειάρχες αντιδρούν στην απόφαση της
κυβέρνησης να συγκεντρώσει τα κεφάλαιά τους και να
τα μεταφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποστηρίζο-
ντας ότι κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τις καθυστε-
ρήσεις σε πληρωμές έργων, κάτι που ήδη έχει αρχίσει
να καταγράφεται.

Μάλιστα, οι ίδιοι, μετά τη συνάντησή τους με τον
υπουργό Οικονομίας επισήμαναν σε δηλώσεις τους
πως μια τέτοια εξέλιξη, αν δηλαδή επιστρέφονταν στον
κρατικό προϋπολογισμό τα χρήματα του ΕΣΠΑ, θα
δημιουργούσε γραφειοκρατικά προβλήματα με την
Κομισιόν, ενώ επιπλέον στηλίτευσαν την απόφαση του
γενικού γραμματέα να εκδόσει την εγκύκλιο με την
οποία τους καλούσε να επιστρέψουν τα λεφτά.

ΧΑΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΧΑΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σε σφοδρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση 
οι περιφερειάρχες, που κάνουν λόγο 
για ‘’αρπαγή’’ αδιάθετων ποσών του ΕΣΠΑ
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
«Η αλήθεια για την αύξηση στο νερό και

η στάση της νέας Δημοτικής Αρχής»

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής, την οποία προτίθεται να
καταργήσει η νέα κυβέρνηση θα
απαντήσουμε αυτό που απα-
ντούμε και στον κ. Πανωλιάσκο.

Εμείς δεν επιβάλαμε αυξήσεις. 
Την αύξηση την επέβαλε το

τεράστιο έλλειμμα στη διαχείριση
του νερού και η ανάγκη ισοσκέλι-
σης του προϋπολογισμού του
Δήμου, σύμφωνα με την
29530/29.07.2014 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών. Αν δεν
εφαρμόζαμε την εγκύκλιο δεν θα

είχαμε προϋπολογισμό. Δηλαδή, δεν θα λειτουργούσε ο
Δήμος. Μακάρι να μην ίσχυε η εγκύκλιος και δεν θα γρά-
φονταν καθόλου αυξήσεις. 

Αντί λοιπόν να μας κατηγορεί ο κ. Πανωλιάσκος ότι
εφαρμόσαμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
ας μιλήσει γιατί δεν είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογι-
σμός. Δεν τον νοιάζει που πολλοί πληρώνουμε νερό και
αρκετοί καθόλου; 

Αυτό λέμε και ξαναλέμε στον κ. Πανωλιάσκο. Βρήκαμε
το πρόβλημα και ήδη δρομολογήσαμε λύσεις. Εκείνος
όμως κατά ποιών στρέφεται; Εκείνων που δημιούργη-
σαν το πρόβλημα; Όχι. Στρέφεται εναντίον μας που ήδη,

στο μικρό διάστημα που είμαστε στη διοίκηση του
Δήμου, έχουμε πάρει αποφάσεις και δίνουμε λύσεις
ώστε να εξορθολογίσουμε το σύστημα και να άρουμε τις
αδικίες. 

Εν πάσει περιπτώσει ας συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό
που ξέρουμε καλά. Ο κ. Πανωλιάσκος να κάνει προσφυ-
γές και εμείς να δίνουμε λύσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Μάνδρα: 2-04-2015
‘’Η Aποκεντρωμένη

Διοίκηση  έβαλε φραγμό
στις παράλογες αυξήσεις

32% των τελών 
ύδρευσης

Μετά την ένσταση της
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ή Σ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ακύρωσε
την απόφαση της Δημοτι-
κής Αρχής Μάνδρας-
Ειδυλλίας 

Κανένα περιθώριο για
νέες δικαιολογίες και εφευ-
ρέσεις κατηγοριών περί συστηματικής παρεμπόδισης
της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας από τη δημοτική αρχή κατά της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ δεν αφήνει η απόφαση της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής  (υπ΄αρ. πρωτ.
8566/4767/3.3.2015). Απόφαση με την οποία ακυρώνε-

ται η ,εκτός λογικής, απόφαση του Δ. Σ. (273/2014) για
αύξηση των τελών ύδρευσης- κατά 32%- σε όλες τις κλί-
μακες του οικιακού τιμολογίου. 

Πιο συγκεκριμένα, με το υπ’ αρ. 8437/4693/12.3.2015
έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μας γνωστο-
ποιεί την υπ’ αρ. πρωτ. 8566/4767/3.3.2015 απόφασή
της με την οποία ακυρώνει την εν λόγω απόφαση του
Δήμου στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, με συγκε-
κριμένο σκεπτικό στο οποίο περιλαμβάνονται επισημάν-
σεις της προσφυγής μας.

Προσφυγή η οποία ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μοναδική
που έχει κατατεθεί από την παράταξή μας, αντίθετα με
τα όσα ανακριβή έσπευσε να δημοσιεύσει στον  Τοπικό
Τύπο η κ. δήμαρχος, προκειμένου να καλύψει την αδυ-
ναμία κατάθεσης προτάσεων, αλλά και το γεγονός ότι
απλώς κινήθηκε στη γραμμή των αποφάσεων του προ-
κατόχου της.  

Προκαλούμε δε, την κ. Κριεκούκη να δημοσιοποιήσει τα
έγγραφα των επανειλημμένων προσφυγών μας, αλλά
και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν τη λειτουργία του
Δήμου. Την προειδοποιούμε, όμως, ότι θα ψάχνει μάταια
να βρει τέτοια έγγραφα. 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι μέσω των άμεσων ενεργειών
και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ επετεύχθη το αυτο-
νόητο (που ήταν υποχρέωση της δημοτικής αρχής) :

Να μην επιβαρυνθούν οι δημότες με αυξήσεις του
32% στα τέλη ύδρευσης, σε μια περίοδο που η κοι-
νωνία ασφυκτιά οικονομικά. Και μάλιστα χωρίς να
ορίζεται η ειδική ωφέλεια που απορρέει από τους
υπόχρεους για την καταβολή τους. 

Δηλαδή δεν τηρήθηκε η θεμελιώδης αρχή της αντα-
ποδοτικότητας.’’

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

ΑΑτελείωτες ώρες μπροστά από την οθόνη - του υπολογιστή
και της τηλεόρασης - περνούν οι έφηβοι στη χώρα μας.
Παράλληλα, ανησυχητικά είναι και τα δεδομένα για την ενα-
σχόληση τους με τον τζόγο, καθώς το 6,7% των μαθητών

του γυμνασίου βρίσκονται σε κίνδυνο εξάρτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστι-
τούτου Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ), περισσότεροι από τους μισούς εφήβους
ηλικίας 11, 13 και 15 ετών (54,5) απάντησαν ότι κάθονται κατά μέσο όρο 5
ώρες την ημέρα σε ηλεκτρονικές συσκευές
με οθόνη.

Μάλιστα, τα σαββατοκύριακα που έχουν
περισσότερο ελεύθερο χρόνο, παίζουν
ηλεκτρονικά παιχνίδια, σερφάρουν στο
Ίντερνετ ή παρακολουθούν ταινίες κατά
2,5 ώρες περισσότερο χρόνο  σε σχέση με
τις καθημερινές.

Όπως ωστόσο προκύπτει από την έρευ-
να αγόρια και κορίτσια διαφέρουν σημαντι-
κά ως προς τις συνήθειες τους, κυρίως σε
ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και
την τηλεόραση, καθώς τα αγόρια περνούν
πολλή περισσότερο χρόνο.

Αντίθετα και τα δύο φύλα δείχνουν την ίδια προτίμηση σε ότι αφορά τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους χρησιμοποιούν  για ενημέρωση,

κοινωνική δικτύωση κτλ. Επιπλέον, παρατηρείται σημαντική διαφορά ανα-
φορικά με την ηλικία των εφήβων: οι 11χρονοι φαίνεται να είναι πιο περιορι-
σμένοι, σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά

Ανησυχητικές είναι και οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές για τις σχέ-
σεις τους με το Ιντερνετ: συμπτώματα εξάρτησης εμφανίζει ένας στους εφτά
μαθητές ηλικίας 15 ετών, χωρίς να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο
φύλα.

Παίζουν παίζουν παίζουν τυχερά παιχνίδια

Δύο στους πέντε 15χρονους εφήβους
έχουν στοιχηματίσει τουλάχιστον μία φορά
στη ζωή τους, σε σημαντικά υψηλότερο
ποσοστό τα αγόρια (68%) από ό,τι τα
κορίτσια (21%).

Επιπλέον, ποσοστό 13,8% ανέφεραν ότι
έχουν στοιχηματίσει περισσότερες από 20
φορές στη ζωή τους. Το αποτέλεσμα είναι
ήδη, το 2,3% των εφήβων να έχει ήδη
αναπτύξει προβληματική ενασχόληση, με
τα αγόρια να είναι πιο επιρρεπή στον εθι-
σμό.

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη το 2014 σε πανελλήνιο αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα 4,141 εφήβων, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας.

ΈΈρρεευυνναα::  ««ΕΕξξααρρττηημμέέννοοιι»»  ααππόό  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  
οοιι  έέφφηηββοοιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
Ανησυχητικά και τα στοιχεία για την ενασχόληση τους με τον τζόγο
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Πωλείται μαγαζί - καφενείο
στο κέντρο του Ασπροπύργου
με εξασφαλισμένη πελατεία. 

Τηλέφωνο 6934840172.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περ. Ενότητας Δυτ. Αττικής σας

καλεί στην συνέντευξη Τύπου που θα δώσει την Δευτέρα 6
Απριλίου 2015 στις 12μ.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όρο-

φος), για το συμβάν στα ΕΛΠΕ στις 29 Μαρτίου 2015.
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη 
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533  
E-mail:  ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα:  www.patt.gov.gr

Αθήνα,  3-4-15
Aρ. Πρωτ.: 70271

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14
ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών-
ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοι-
νώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με το με αρ. πρωτ.
Φ.7089/251/Περιβ.9/15 έγγραφο
ο φάκελος τροποποίησης Από-
φασης Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Όρων, με:
Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο
επεξεργασίας και κατασκευής
ειδών από χαρτί (οικιακής χρή-
σης και ατομικής υγιεινής) και

παραγωγής χαρτιού και χαρτο-
νιού», υποκατηγορία: A2,
ομάδα: 9η, α/α: 70 με είδος:
«Κατασκευή χαρτιού και χαρτο-
νιού» και α/α: 72 με είδος:
«Κατασκευή ειδών οικιακής
χρήσης και ειδών υγιεινής από
χαρτί»
Β) θέση έργου: Πάτημα ή Μαύρη
Ώρα, στo Δήμο Ασπροπύργου,
στην Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής της Περιφέρει-
ας Αττικής 
Γ) φορέα έργου:  «Πλαστικά
Ελλάδος ΑΒΕΕ»
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περι-
φέρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών
πληροφοριών, στην οποία
καλείται το κοινό να ενημερωθεί,
τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περι-
φέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευ-
τέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)
ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που
τροποποιείται τον 119025/16-12-
2011
Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το
Θριάσιο»  και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- 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 κατασκευών 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 ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέ-
του. 

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

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

8.10.14
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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
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556

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

Επιμένει το Μαξίμου για τα 
χρέη των καναλιών

Ανοιχτό το μέτωπο πλέον μεταξύ του Μ. Μαξίμου και των ιδιοκτητών των
ιδιωτικών καναλιών για το 2% του τζίρου με την κυβέρνηση να επιμένει

ότι δεν υπάρχουν συμψηφισμοί και πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να
καταβάλουν άμεσα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο κράτος.

Από την πλευρά των τηλεοπτικών σταθμών υποστηρίζεται πως υπήρξε συμ-
ψηφισμός του ποσού αυτού με τον τηλεοπτικό χρόνο που αναλογεί στα κόμμα-
τα για την διαφήμισή τους κατά την προεκλογική περίοδο.

Κάθε κόμμα, ανάλογα με το ποσοστό που έχει λάβει στις προηγούμενες εκλο-
γές δικαιούται τηλεοπτικό χρόνο. Ο τηλεοπτικός χρόνος αυτός εξασφαλίζεται με
κρατικούς πόρους και το κράτος καταβάλει το ανάλογο τμήμα στα τηλεοπτικά
μέσα. Στο πλαίσιο αυτό το κράτος και οι τηλεοπτικοί σταθμοί προχώρησαν τα
τελευταία χρόνια σε μια σειρά συμψηφισμών των ποσών αυτών για τις εκλογές
με τον φόρο του 2% επί του τζίρου. Έτσι όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι
των τηλεοπτικών σταθμών επι της ουσίας τα χρήματα που ζητά τώρα η κυβέρ-
νηση έχουν ήδη πληρωθεί. 

Ωστόσο το Μαξίμου έχει διαφορετική άποψη τονίζοντας πως δεν υπάρχει διά-
ταξη που να προβλέπει συμψηφισμούς για το τέλος αυτό.

Κυβερνητικοί κύκλοι τονίζουν πως τελευταία φορά που υπογράφτηκαν παρό-
μοιες αποφάσεις καταβολής ανταλλαγμάτων ήταν από τον τότε Υπουργό Επι-
κρατείας κ. Παντελή Καψή για τα έτη μέχρι το 2010 και από τότε μέχρι σήμερα
δεν εκδόθηκε καμία σχετικά απόφαση.

Μένει έτσι κατά το Μαξίμου απλήρωτο το ποσό που αφορά τα έτη 2011,
2012, 2013 και 2014.

Αντιθέτως από την πλευρά των τηλεοπτικών σταθμών τονίζεται ότι ο τελευταί-
ος συμψηφισμός έγινε μόλις τον τελευταίο Ιανουάριο και πριν τις εκλογές της
25ης και κάπως έτσι το μέτωπο μένει ανοιχτό.
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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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/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 ΔΗΜΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
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 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)
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Την εντατικοποίηση των ελέγχων που διενερ-
γούνται στην αγορά των τροφίμων, με κύριο
γνώμονα την προστασία της υγείας των κατα-
ναλωτών από κινδύνους, αλλά και των συμφε-

ρόντων τους από πρακτικές υπονόμευσης, προβλέπει ο
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), κατά την
περίοδο των εορτών του Πάσχα. Προς την κατεύθυνση
αυτή, προωθεί παράλληλα τη συνεργασία και το συντο-
νισμό στη δράση με άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρε-
σίες, ώστε η προστασία των καταναλωτών να γίνεται με
αποτελεσματικότερο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΤ εφιστά την προσοχή των
καταναλωτών στα εξής:

Να αγοράζουν από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της
αγοράς.

Να αγοράζουν κρέας που είναι τοποθετημένο μέσα σε
ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή
εκτεθειμένο σε σκόνη και μικρόβια.

Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής

του προσωπικού και στην καθαριότητα του εξοπλισμού
και του χώρου απ’ όπου προμηθεύονται τρόφιμα.

Να εξετάζουν προσεκτικά την επισήμανση των προϊό-
ντων και τις ενδεικτικές πινακίδες πώλησης.

Τι πρέπει να προσεχθεί κατά την προμήθεια αμνοερι-
φίων:

Σφραγίδες–επισήμανση

Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, όπως και
για τα προερχόμενα από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα
καταλληλότητας έχει χρώμα «τυρκουάζ» («λαμπρό κυα-
νούν») ή ερυθρό «allura» και ωοειδές σχήμα.

Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής
ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες
σε χρώμα καστανό, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλ-
ληλότητας και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλογράμ-
μου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το
όνομα της τρίτης χώρας.

Αν οι καταναλωτές προμηθευτούν κατεψυγμένη συκω-
ταριά, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανα-

γραφή ημερομηνίας κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.

Τι πρέπει να προσεχθεί κατά την προμήθεια σοκολα-
τένιων αυγών:

Για την αγορά σοκολατένιων αυγών, που προσφέρο-
νται, κυρίως, σε παιδιά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιει-
νής κατά τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από
σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς
στο περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών, όπως παι-
χνίδια μικρών διαστάσεων. Προσοχή πρέπει να δίνεται
και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης και της
ημερομηνίας ανάλωσης.

«Παρακαλούνται, τέλος, οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί στις αγορές τους και στην περίπτωση
που διαπιστώσουν διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλ-
ληλων, αλλοιωμένων τροφίμων ή πέσουν θύμα παρα-
πλάνησης, να απευθύνονται στον ΕΦΕΤ και στο πεντα-
ψήφιο νούμερο 11717», επισημαίνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση.

ΕΦΕΤ: Τα μάτια τους 14...
οι καταναλωτές στην

πασχαλινή αγορά  

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, 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 Ελλάδος
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 ποιότητα
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
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