
ΑΡΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ 

Στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο
(Γούβα) του Δήμου Ελευσίνας  

Παρέμβαση στο Σιντριβάνι
των Άνω Λιοσίων 

Με σκοπό την βελτίωση των όρων οδικής
ασφάλειας πραγματοποίησε ο Δήμος Φυλής. 
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Ελάτε για 
διακανονισμό 

μέχρι 100 δόσεις 
Παρακινεί τους 

οφειλέτες ο Δήμος Φυλής

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Η μή λειτουργία ΚΑΕ 
στην Α2 Μπάσκετ 

Τι θα γίνει με την περίπτωση του
Πανελευσινιακού, 

ρωτά τον αρμόδιο υπουργό 
ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου 

Τιμή : 0,01€ 

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕ
ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

Δημοτικές Αγορές σε
Μέγαρα - Κινέττα, 

δημοτική συγκοινωνία 
και έλεγχος 

νομιμότητας παζαριών 

AΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ

‘’ΤΡΕΞΕΙ’’ ΤΟ VOUCHER
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 8.000

ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Ολοκληρώθηκε ο α΄ κύκλος της καταπολέμησης των
κουνουπιών σε περιοχές αρμοδιότητας της Αντιπεριφέρειας 

ΑΠΟ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΟR 1 

Δίωξη σε πρώην
ποδοσφαιρικό παράγοντα, 

που εμφανίζεται ως το 
πρόσωπο πίσω από το ταξίδι

της ηρωίνης από τον 
Περσικό στην Ελευσίνα.   

Σελ: 16

Σελ: 2

ΜΠΑΡΑΖ
ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ 

Το τριήμερο σε
Ασπρόπυργο,

Ζεφύρι και Αιγάλεω 

Σελ: 3

Σελ: 9

Σελ: 3Σελ: 2

Σελ: 7

ΔΙΑΤΕΘΗΣΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Παρελήφθησαν από το Δήμο
Φυλής 5500 φυτά για 

τη δεντροφύτευση πλατειών
και σχολικών αυλών 

‘’Η υπομονή των κατοίκων
έχει φθάσει στα όριά της’’

Μετέφερε την αγωνία του για την έκρηξη βίας στην
περιοχή, ο δήμαρχος Αχαρνών, στη σύσκεψη για την

εγκληματικότητα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Σελ: 4

Σελ: 5

Σελ: 5

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ,

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
Κυριαρχούν στη σημερινή 

συζήτηση του Δ.Σ. Ασπροπύργου Σελ: 11

Σελ: 3
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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
Γκαραγκούνη
Ευαγγελία Σ.

Ρόδου 6,
2105576086

Ελευσίνα
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗ

ΑΝΝΑ
ΕΡΜΟΥ 82
Τηλέφωνο

210 55 61 723
24ΩΡΟ

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής

186, τηλέφωνο
2102474995

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & 

Κοροπούλη Β.
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 5 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο  Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις

826,04  μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,38%
και  με τζίρο 83,98  εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Ζέστη
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 16 
έως 27 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ειρηναίος, Ειρήνη,  Ρένα, 
Ρένια, Ευφραίμ, Ευφραίμιος, 
Ευφραιμία 

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής
Αττικής, μέσω της αρμόδιας
Διεύθυνσης Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής
Υγιεινής, πραγματοποίησε την
περίοδο 28/4/2015-30/4/2015,
τον α΄ κύκλο επίγειων ψεκα-
σμών προνυμφοκτονίας του
προγράμματος  καταπολέμη-
σης των κουνουπιών, στις
περιοχές αρμοδιότητας της. 

Οι ανωτέρω ψεκασμοί, ανά
Δήμο και καλυπτόμενη περιο-
χή, έχουν ως ακολούθως:

Κ Α Λ Υ Π Τ Ο Μ Ε Ν Ε Σ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

-ΚΑΝΑΛΙΑ ΨΑΘΑΣ
-ΕΛΟΣ ΨΑΘΑΣ
-ΡΕΜΑΤΑ: ΓΙΩΡΓΗ ,

ΜΑΥΡΑΤΖΑ ,
ΚΑΜΑΡΑΣ , ΕΞΩ  ΒΡΥΣΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ Α.Τ.ΜΕΓΆΡΩΝ)
- ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΌΜΒΡΙΩΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ,
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΡΕΜΑΤΑ : -ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ
- ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ -ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ
-ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΕΑΣ -ΤΕΧΝΗΤΟ ΡΕΜΑ
ΖΩΦΡΙΑΣ  -ΡΕΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
-ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΡΕΜΑΤΑ : -ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΆΜΟΥ
-ΣΟΥΡΕΣ -ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ

Οι ημερομηνίες εκτέλεσης του β΄ κύκλου ψεκασμών θα καθο-
ριστούν  μετά  από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από
τις  δειγματοληψίες (ως προς τον αριθμό των   προνυμφών), οι
οποίες και πραγματοποιούνται  εβδομαδιαίως από την αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος στις παραπά-
νω περιοχές .

ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Ολοκληρώθηκε ο α΄ κύκλος της καταπολέμησης των
κουνουπιών  στις περιοχές αρμοδιότητας της Αντιπεριφέρειας 

Στις 29/04/2015
πραγματοποιή-
θηκε η συνάντηση

με τον Δήμαρχο Μεγαρέ-
ων κ. Γρηγόρη Σταμούλη
και το Δ.Σ. του Εμπορικού
Συλλόγου Μεγάρων σε
πολύ θετικό κλίμα. Τα
θέματα που συζητήθηκαν
ήταν τα εξής:

Ίδρυση  Δημοτικών
Αγορών σε Μέγαρα και
Κινέττα για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολι-
τών, σε προϊόντα γης και
θάλασσας (μέσω προ-
γράμματος κλιματικής
αλλαγής).

Ανάπλαση οδών Σηλυβρίας έως Βυζαντίου και Θ. Τσεκέ.
Εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για

«Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης με ηλεκτρονικά
μέσα στο κέντρο της πόλεως», όπως και μίσθωση ελευθέ-
ρων οικοπέδων στο κέντρο της πόλεως για χρήση στάθ-
μευσης.

Επίσης συζητήθηκε πρόταση του Ε.Σ.Μ. για κατάργηση
στάθμευσης στο τρίγωνο Μελ. Ζαχαριά – Παλαιολόγου και
ανάπλαση της  περιοχής.

Στην συνάντηση εξετάστηκε για μελλοντικό σχέδιο – μελέ-
τη πεζοδρόμησης  28ης Οκτωβρίου και του ευρύτερου
κέντρου των Μεγάρων με πρόσβαση μέσου ήπιας κυκλο-
φορίας (τρενάκι). 

Επίσης προτάθηκε για την αναβάθμιση ποιότητας της
πόλης μας η ένωση για πεζούς και ποδήλατο των πλατει-
ών Φρειδερίκης (Λυτάρα), Ολυμπιονικών και Β. Κωνσταντί-
νου (Κεντρική) ώστε ο μελλοντικός επισκέπτης να μπορεί
να περιηγηθεί άνετα και χωρίς κίνδυνο στο κέντρο της
πόλεως.

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

Δημοτικές Αγορές σε Μέγαρα - Κινέττα,
δημοτική συγκοινωνία 

και έλεγχος νομιμότητας παζαριών 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
9, 13, 17, 21, 25, 29.
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Με προτάσεις για την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας προσήλθε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός στο προ-

γραμματισμένο ραντεβού του με ανώτατα στελέχη της
ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στη συνάντηση εργασίας ο Δήμαρχος Αχαρνών ανέ-
λυσε διεξοδικά στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ Δημήτρη Αναγνωστάκη, καθώς και στους
Στρατηγούς κκ Κωτσάκη και Δραγατάκη το πολύ
σοβαρό πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Δήμο
Αχαρνών  τονίζοντας ότι η υπομονή των κατοίκων έχει
φθάσει στα όριά της και είναι καθολικό το αίτημα για
την εξεύρεση άμεσης λύσης.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός τόνισε την επι-
τακτική ανάγκη να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδια

σμός, υπογραμμίζοντας ότι είναι πλέον καιρός να
εκπονηθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την πάταξη
της εγκληματικότητας στο Δήμο Αχαρνών.

Ομιλία στον Δήμο με θέμα την ασφαλή
πλοήγηση των νέων παιδιών στο Διαδίκτυο 

Τέλος ορίστηκε μετά από αίτημα του Δημάρχου ομι-
λία στον Δήμο Αχαρνών από τον Διευθυντή της Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ταξίαρχο κ Σφακιανά-
κη με θέμα την ασφαλή πλοήγηση των νέων παιδιών
στο Διαδίκτυο και πώς θα μάθουν γονείς και παιδιά
να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο.

Τον Δήμαρχο Αχαρνών συνόδευσε στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη ο Δημοτικός Σύμβουλος και
Αστυνομικός κ. Κοσμίδης.

Μπαράζ εμπρησμών σημειώθηκε τη νύχτα της
Παρασκευής προς Σάββατο σε διάφορες
περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαβ-
βάτου παραδόθηκε στις φλόγες ένα ημιφορτηγό κλει-
στού τύπου που ήταν σταθμευμένο στο Ζεφύρι. Στο
σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας με επτά άνδρες, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα 15 λεπτά πριν
από τη 1:00, φωτιά εκδηλώθηκε σε αντλιοστάσιο στον
Ασπρόπυργο. Επί τόπου βρέθηκε ένα όχημα της Πυρο-
σβεστικής με τρεις άνδρες, που αντιμετώπισαν άμεσα
τις φλόγες.

Τέλος, έκρηξη αυτοσχέδιου ωρολογιακού μηχανισμού
σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αυτοκίνη-
το στο Αιγάλεω.

Τον εμπρηστικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι
κάτω από υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Δασαρχείου, στην οδό Πλαστήρα 69, στο
Αιγάλεω.

Επτά πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στον τόπο της
πυρκαγιάς, η οποία κατασβέστηκε προτού να λάβει δια-
στάσεις.

Έρευνα και για τα τρία περιστατικά διενεργεί το Ανα-
κριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

ΜΠΑΡΑΖ
ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ 
Το τριήμερο σε

Ζεφύρι και
Ασπρόπυργο 

‘’Η υπομονή των κατοίκων
έχει φθάσει στα όριά της’’

Μετέφερε την αγωνία του για την έκρηξη βίας 
στην περιοχή ο δήμαρχος Αχαρνών στη σύσκεψη 

για την εγκληματικότητα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Δίωξη ασκήθηκε στον επιχειρηματία και πρώην
ποδοσφαιρικό παράγοντα που κατηγορείται για
μεταφορά δύο τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor1»

που είχε βρεθεί αγκυροβολημένο πέρυσι το καλοκαίρι  στην
παραλία της Ελευσίνας. 

Ο  πρώην ποδοσφαιρικός κλήθηκε εχθές για απολογία ,
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες,  δόθηκαν νέα επιβαρυντικά
στοιχεία για τον επιχειρηματία, καθώς η σύζυγος του πλοιο-
κτήτη του «Noor1» εμφανίζει τον πρώην παράγοντα ΠΑΕ
Αττικής να έχει όλη την ευθύνη για το ταξίδι της ηρωίνης από
τον Περσικό στην Ελευσίνα.

Συμπλήρωσε δε πως δεν έκανε νωρίτερα τέτοιες αποκα-
λύψεις γιατί πίστευε ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας θα τη βοη-
θούσε να απεμπλακεί.

Ανέφερε ακόμη ότι ο σύζυγός της είχε πέσει θύμα τροχαί-
ου ατυχήματος λίγο πριν από τη σύλληψή της και αυτό το συμ-
βάν θεωρεί ότι «δεν ήταν τυχαίο».

Στην απολογία της η σύζυγος του πλοιοκτήτη σημειώνει ότι ο
επιχειρηματίας αυτός που έχει κληθεί για κατάθεση (σε αυτήν
αρνήθηκε κάθε εμπλοκή) αλλά δεν έχει κατηγορηθεί για την

υπόθεση «έδειχνε ότι ήταν πάντα ενημερωμένος για τον πλου
του πλοίου (σ.σ. του "Noor 1")και έλεγε συνέχεια ότι το πλοίο
έρχεται στην Ελλάδα».

Πρόσθεσε, ότι «Ενα χρόνο πριν από την έλευση του "Noor 1"
στην Ελλάδα επικοινώνησε ο σύζυγός μου μαζί μου και μου είπε
ότι ο επιχειρηματίας ζήτησε τα τραπεζικά στοιχεία εταιρείας που

είχε συστήσει ο σύζυγός μου στο Ντουμπάι και τον
αριθμό λογαριασμού τραπέζης τα οποία και του απέ-
στειλε με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Σε ερώτη-
σή μου για ποιο λόγο τα ζήτησε, μου απάντησε ότι του
είπε πως ίσως έβαζε κάποια χρήματα για την αγορά
φορτίων».

Επιπλέον η σύζυγος του πλοιοκτήτη του «Noor1»
συμπλήρωσε ότι η έντονη εμπλοκή του επιχειρηματία
από την πρώτη στιγμή και η άτυπη συνεργασία του
με τον σύζυγό της ήταν και η αιτία που εκείνη (από τη

στιγμή που συνελήφθη) επικοινωνούσε μόνο με τον πρώην
ποδοσφαιρικό παράγοντα για να την βοηθήσει να απεμπλακεί.
«Μόνο εκείνος είχε πρόσβαση στον Μ.(σ.σ. άλλος κατηγορούμε-
νος) ποούτως ώστε να προσκομιστούν τα ανάλογα έγγραφα για να
απεμπλακώ από αυτήν την υπόθεση. Προς λύπη εμένα και του
συζύγου μου διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση»
σημειώνει στην κατάθεσή της. Σε βάρος του ίδιου πρώην στελέ-
χους της ΠΑΕ που είχε ασχοληθεί και με εμπορικές δραστηριότη-
τες είχαν βρεθεί στοιχεία ότι ήταν ιδρυτής εταιρείας στη Μέση Ανα-
τολή η οποία πιθανόν σχετιζόταν με τη χρηματοδότηση της αγοράς
της τεράστιας ποσότητας ηρωίνης με ποσό μεγαλύτερου των 15
εκατ. ευρώ.

Τα έγγραφα που αποκαλύπτονται τώρα από την έρευνα της
δικαστικής λειτουργού διαμορφώνουν νέο κύκλο υπόπτων για τη
μεταφορά των δύο τόνων ηρωίνης και πιθανολογείται ότι σύντομα
θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παράκτια ζώνη της Ελευσίνας
επικρατεί μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, καθώς τέτοιου είδους κρού-
σματα παραβατικότητας εμφανίζονται συχνά, όπως λαθρεμπόριο
τσιγάρων, καυσίμων και ναρκωτικών .  

ΑΠΟ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΟR 1 

Δίωξη σε πρώην ποδοσφαιρικό παράγοντα, 
που εμφανίζεται ως το πρόσωπο πίσω από το ταξίδι

της ηρωίνης από τον Περσικό στην Ελευσίνα.   



4 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 5 Μαΐου 2015

ΑΡΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ 

Στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο (Γούβα) του Δήμου Ελευσίνας  

Στην εκδήλωση το κοινό είχε
την ευκαιρία να απολαύσει διά-
φορα δείγματα τέχνης χορού,
από ιδιωτικές  αναγνωρισμένες
σχολές της περιοχής μας, της
κας Πάολα Κωτάκη (PAOLA
SHOW DANCE), της κας  Κατε-
ρίνας  Λίβα, της κας Στέλλας
Ανδρώνη, από τα  τμήματα
ρυθμικής γυμναστικής με χορο-
διδάσκαλο την κα Ζέτα Βαλαβά-
νη και παραδοσιακών χορών
του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.,με την κα
Μαρία Βαλαβάνη  και χορογρα-
φίες της κας ΄Ολγα Νόβα.
Σημαντική ήταν η
παρουσία, του
χορευτή, Ταξιάρχη
Βασιλάκου, σε ένα
σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ό
σόλο, η οποία μας
τίμησε ιδιαίτερα.  

Παρευρέθηκαν:
ο Δήμαρχος κ.
Γεώργιος Τσουκα-
λάς, η  αντιδήμαρχος κα Δέσποινα
Οικονόμου, ο Σύμβουλος της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής κ.
Ταξιάρχης Φαρμάκης, η  Δημοτικός
Σύμβουλος κα Παραδείση,  η Δημοτι-
κή Σύμβουλος Σ.Δ.Κ. κα Νεκταρία
Κυριαζή, τα μέλη του Δ.Σ. του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ. Τζαρτζούλης  Θεό-
δωρος,  κ.  Κολοβός Θωμάς, κα
Καρέλου Μαρία, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας κα
Σπυριδούλα Παναγοπούλου καθώς

και πλήθος κόσμου, μικροί και μεγά-
λοι, από το Δήμο μας και τους γειτονι-
κούς Δήμους, φίλοι του χορού.     

Την εκδήλωση
χαιρέτησαν, ο
Δήμαρχός μας και η

Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α,
η οποία τόνισε ότι  στόχος  του
θεσμού  είναι να τιμηθεί η Τέχνη του
Χορού, να γιορταστεί η παγκοσμιότη-
τά του και να ενωθεί ο κόσμος του
Χορού πέρα από πολιτικά, πολιτιστι-
κά και εθνικά όρια, γύρω από μια
Τέχνη που χαρακτηρίζεται από την
οικουμενικότητά της.

Εξαιρετικές ήταν οι παρουσίες
όλων των χορευτών μικρών και μεγά-
λων που μετέδωσαν ενθουσιασμό,

κέφι και ευθυμία στους παρευρισκό-
μενους. Ιδιαίτερη ήταν  η συμμετοχή
της ορχήστρας με την επιμέλεια του
κου Νικολάου Καρέλου και τη  συμμε-
τοχή στο τραγούδι του Δάσκαλου
Παραδοσιακής μουσικής Εμμανουήλ
Σύριου.

Ο Δήμος ευχαριστεί ιδιαίτερα όλους
τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση,
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας.

Στόχος μας είναι η εκδήλωση του
εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας
Χορού να καθιερωθεί ως θεσμός
στην πόλη μας.

Την ενεργοποίηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους προβλέπει Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτη-

κε την Πέμπτη. Πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια
ύψους 135 εκατ. ευρώ (45 εκατ. για το 2014, τα
οποία έμειναν αδιάθετα, 45 εκατ. για το 2015 και 45
εκατ. για το 2016). 

Η απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υπουργός
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
Γιώργος Σταθάκης και η αναπληρώτρια υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, ρυθμίζει τις διαδικα-
σίες για την ενεργοποίηση των κονδυλίων, καθώς και

τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμ-
ματος.

Τα κονδύλια θα αξιοποιηθούν προκειμένου να δια-
νεμηθούν στους απόρους τρόφιμα και βασική υλική
συνδρομή που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων είδη
ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού καθαρισμού
και είδη προσωπικής υγιεινής.

Παράλληλα, θα παρέχονται και Συνοδευτικά Μέτρα,
με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών
των απόρων, όπως υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στή-
ριξης, νομική συνδρομή, κοινωνικά φροντιστήρια
κλπ.

135 εκ. ευρώ για τους απόρους 
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Άρτια οργανωμένη   ήταν η εκδήλωση   αφιέρωμα    στην  Παγκόσμια  Ημέρα  Χορού  της 29ης
Απριλίου     που    διοργάνωσε  -  για πρώτη  φορά  - το    Τμήμα     Πολιτισμού    του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  του Δήμου  Ελευσίνας  στο  2ο Κλειστό Γυμναστήριο (Γούβα ).
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Παρέμβαση στο Σιντρι-
βάνι των Άνω Λιο-
σίων, με σκοπό την

βελτίωση των όρων οδικής
ασφάλειας πραγματοποίησε ο
Δήμος Φυλής. Συνεργείο
τοποθέτησε σειρές με «μάτια
γάτας» γύρω από το Σιντριβά-
νι κι από τις εισόδους των
οδών Φυλής και Σκαλκώτα,
όπου έχει αποδειχθεί ότι τα
οχήματα αναπτύσσουν μεγά-
λες ταχύτητες. 

Τις εργασίες επέβλεψαν οι
Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχί-
ζας και Μαρίνος Σαρλάς, που 

δήλωσαν ότι είχαν προγραμματι-
σθεί πριν από το Πάσχα, αλλά
ματαιώθηκαν λόγω βροχής. 

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί λύση
ανάγκης, για την αποφυγή ατυχη-
μάτων, μέχρι να λυθεί συνολικά το
πρόβλημα του φωτισμού και της
λειτουργίας του Σιντριβανιού, το
οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς
για την πόλη των Άνω Λιοσίων. 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η σύντα-
ξη μελέτης, από την Τεχνική Υπη-
ρεσία που θα λύσει τα ηλεκτρολογι-
κά και υδραυλικά ζητήματα που
έχουν προκύψει. 

ΔΙΑΤΕΘΗΣΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
Παρελήφθησαν από το Δήμο Φυλής 5500 φυτά για 
τη δεντροφύτευση πλατειών και σχολικών αυλών 

Παρελήφθησαν από το Δήμο Φυλής 5500 φυτά και δέντρα για τη
δεντροφύτευση πλατειών, σχολικών αυλών και κοινοχρήστων χώρων. 

Τα φυτά διατέθηκαν, δωρεάν, στο Δήμο, από το φυτώριο Αμυγδαλέζας του
Δασαρχείου Πάρνηθας, μετά από συντονισμένες ενέργειες, που ξεκίνησαν τον
περασμένο Σεπτέμβριο, οι Αντιδήμαρχοι Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος,
Φυλής Σπύρος Μπρέμπος και Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης. 

Από το σύνολο των φυτών, 2750 προορίζονται για το Ζεφύρι, 1650 για τα
Άνω Λιόσια και 1100 για τη Φυλή. 

«Η φετινή προσπάθεια αποτελεί την πρώτη φάση ενός σχεδίου αύξησης του
πρασίνου που εκτείνεται σε βάθος πενταετίας», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Γιάν-
νης Μαυροειδάκος. 

«Η αύξηση του πρασίνου αποτελεί όρο επιβίωσης για τους κατοίκους του
Δήμου Φυλής, που ζουν σε συνθήκες περιβαλλοντικής υποβάθμισης» σημεί-
ωσε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης και πρόσθεσε ότι η προτεραιότη-
τα του Δήμου στο πράσινο φαίνεται κι από το γεγονός ότι η φετινή του πρότα-
ση για το «Πράσινο ταμείο» αφορούσε σε δεντροφυτεύσεις και στις τρεις δημο-
τικές ενότητες του Δήμου Φυλής. 

Παρέμβαση στο Σιντριβάνι των Άνω Λιοσίων 
Με σκοπό την βελτίωση των όρων οδικής ασφάλειας πραγματοποίησε ο Δήμος Φυλής. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

περιοχή του Θριασίου Πεδίου. περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου ΛυκείουΑπαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου

και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com mail@harris-security.com ή στο ή στο fax 210-5542151.fax 210-5542151.
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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

Την Πέμπτη 30/4 «άνοιξαν» τις πόρτες τους στα
δημαρχεία Χαϊδαρίου και Καισαριανής οι δύο
μεγάλες, παράλληλες και διαφορετικές εκθέσεις

πρωτότυπου αρχειακού υλικού, φωτογραφίας και
έργων Τέχνης που είναι αφιερωμένες στα 70 χρόνια
από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών. Στα εγκαίνια
παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, που με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον περιηγήθηκε και ξεναγήθηκε στις εκθέσεις.

Χαιρετισμός του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Δημήτρη Κουτσούμπα

«Εγκαινιάζουμε σήμερα την έκθεση της Κεντρικής
Επιτροπής για την Αντιφασιστική Νίκη, όχι μόνο σαν
ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές, τους ήρωες του

αντιφασιστικού αγώνα, αλλά κυρίως
για να γίνει το έναυσμα να αναπτυ-
χθεί η συζήτηση μέσα στο λαό μας,
ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Να έρθουν

σ’ αυτή την έκθεση μαζικά σχολεία, μαθητές, φοιτητές,
σπουδαστές, εργαζόμενοι, νέοι, διότι περιέχει πλούσιο
αρχειακό υλικό από παράνομες προκηρύξεις, εφημερί-
δες, περιέχει φωτογραφικό υλικό του αγώνα και βεβαί-
ως έργα σπουδαία. 

Έργα τέχνης αντιστασιακών, που δημιούργησαν για
αυτή τη μεγάλη ιστορική νίκη, την Αντιφασιστική Νίκη
των Λαών ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ: «Εδώ η Ιστορία ζωντανεύει, οι εικό-
νες παίρνουν χρώμα και "μιλάνε" αποτυπώνουν

το μεγαλείο της  Αντίστασης»

Στα εγκαίνια στο Χαϊδάρι απηύθυνε χαιρετισμό ο
δήμαρχος, Μιχάλης Σελέκος και μίλησε ο Βασίλης

Βούλγαρης, Γραμματέας της ΤΕ
Νοτιοδυτικών Συνοικιών της ΚΟ Αττι-
κής, ο οποίος, ανάμεσα στα άλλα,
τόνισε τα εξής:«Εδώ η Ιστορία
ζωντανεύει, οι εικόνες παίρνουν
χρώμα και "μιλάνε", αποτυπώνουν
το μεγαλείο της δράσης του ΕΑΜ,
του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και άλλων
οργανώσεων της Αντίστασης. Απο-
τυπώνουν το μέγεθος της προσφο-
ράς και της θυσίας της Σοβιετικής
Ενωσης. Δείχνουν τον ανυπέρβλητο
ηρωισμό, το μέγεθος της δράσης και

των δεσμών, δεσμών αίματος που εδώ και 96 χρόνια
οικοδομεί το ΚΚΕ με το λαό μας.

Εδώ η αλήθεια δίνεται με ντοκουμέντα και με αποδεί-
ξεις!

Καλούμε ακόμα όλους εκείνους που θέλουν και ανα-
ζητούν να μάθουν την ιστορική αλήθεια για την αντιφα-
σιστική πάλη των λαών, τα πραγματικά γεγονότα και
τις αιτίες που οδήγησαν στους παγκόσμιους και τους
τοπικούς πολέμους, στην άνοδο του φασισμού - ναζι-
σμού να επισκεφθούν τις Εκθέσεις του Κόμματος σε
Χαϊδάρι και Καισαριανή».

Να σημειωθεί ότι στο Χαϊδάρι φιλοξενούνται για
πρώτη φορά φωτογραφίες απ' τη συλλογή του Κώστα
Μπαλάφα. Σπάνια ντοκουμέντα από την περιοχή της
Ηπείρου που δρούσε το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ. Είναι
χαρακτηριστική η φωτογραφία από χωριό της Ηπείρου,
το 1943, που αποτυπώνει σε μια μάντρα γραμμένο το
ΕΑΜίτικο σύνθημα - υπενθύμιση: «Αλτ! Τι έκανες σήμε-
ρα πατριώτη για τον αγώνα;».

Τη διαβεβαίωση ότι «η Πολιτεία
εγγυάται στο ακέραιο τους
πόρους σας και την οικονομική

σας αυτοτέλεια, όπως ακριβώς απαιτεί
το Σύνταγμα και αυτή την υποχρέωση
θα την φέρει σε πέρας με οιοδήποτε
κόστος» έδωσε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Προκόπης Παυλόπουλος υπο-

δεχόμενος  στο Προε-
δρικό Μέγαρο την
Ένωση Περιφερειών
Ελλάδος.

Όπως τόνισε ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας
«καθένας αναγνωρίζει
σήμερα τον καταλυτικό

ρόλο της Περιφέρειας ως θεσμού, πρώ-
τον στην πορεία ανάπτυξης που πρέπει
να λάβει η ελληνική οικονομία ύστερα
από τη βαθιά κρίση που έχει περάσει.
Θα πρέπει να αναδείξει κανείς και τον
ρόλο της Περιφέρειας στην αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία
τείνει να πλήξει τον ίδιον τον κοινωνικό

ιστό».
Ο κ. Παυλόπουλος συνεχάρη τους

Περιφερειάρχες για την υπεύθυνη στάση
τους, ως προς τη συμπαράσταση της
Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης, μια συμπαράσταση
που, όπως είπε, την είδαμε πρόσφατα.

Διαμαρτυρία περιφερειαρχών
για την τροπολογία άρσης 

ασυμβίβαστου

Την έντονη διαμαρτυρία των περιφερει-
αρχών έχει προκαλέσει η απόφαση
ενεργοποίησης της διάταξης σχετικά με
το ασυμβίβαστο των νεοεκλεγέντων

περιφερειαρχών. Σε σχετική ανακοίνω-
ση που εξέδωσαν επισημαίνουν:

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε δια
του τύπου ότι κατατέθηκε τροπολογία
στη Βουλή σχετικά με την προσωρινή
άρση του επαγγελματικού ασυμβίβα-
στου των νεοεκλεγέντων Περιφερειαρ-
χών. 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας δηλώ-
νει κατηγορηματικά ότι συλλογικά ως
όργανο δεν έχει καμία εμπλοκή στην
κατάθεση της τροπολογίας αυτής στη
Βουλή. Θεωρούμε αυτονόητη την θεσμι-
κή υποχρέωση του Υπουργείου σε ανά-
λογες περιπτώσεις να υπάρχει προη-
γούμενη διαβούλευση με την ΕΝΠΕ».

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Διαβεβαίωσε τους περιφερειάρχες ο ΠτΔ  
«H Πολιτεία εγγυάται στο ακέραιο τους πόρους 
σας και την οικονομική σας αυτοτέλεια»



Τρίτη 5 Μαΐου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Ελάτε για 
διακανονισμό 

μέχρι 100 δόσεις 
Παρακινεί τους οφειλέτες

ο Δήμος Φυλής

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο
Φυλής έως 100 δόσεις.

Σε εφαρμογή του Νόμου 4321/2015 «Ρυθμίσεις για
την επανεκκίνηση της οικονομίας» και σύμφωνα με το
άρθρο 1 παρ. 4, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής προχωρά σε ρύθμιση του συνόλου
των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξι-
πρόθεσμες έως και την 01.03.2015, καθώς και του
συνόλου των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις
26.05.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που
προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή
εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη
ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τον N.
1337/1983. 

Στις οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν συμπερι-
λαμβάνονται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές έως και την 01.03.2015, οι οποίες
κατά την ημερομηνία της αίτησης είτε τελούν σε ανα-
στολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου, είτε έχουν
υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβο-
λής, η οποία είναι σε ισχύ. 

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με το νόμο
προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρό-
στιμα σε ποσοστό από 30% έως και 100% ανάλογα με
τον αριθμό των δόσεων. 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπα-
γωγή στη ρύθμιση ορίζεται από το νόμο η 26.05.2015. 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν.
4321/2015 η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
αίτησης υπαγωγής σε αυτήν και οι επόμενες δόσεις
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης. 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπη-
ρεσία του Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00 (τηλ.
2132042700)

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

Από την Τρίτη 28
Απριλίου, παρουσία
της Δημάρχου Μάν-

δρας – Ειδυλλίας κας Κριε-
κούκη Ιωάννας άρχισαν οι
εργασίες καθαρισμού, καλλω-
πισμού και βελτίωσης κοινό-
χρηστων χώρων. Οι παρεμ-
βάσεις έδωσαν χρώμα αφού
φυτεύτηκαν καλλωπιστικά
φυτά και διάφορα είδη δέν-
δρων σε οδούς του Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας. Επί-
σης, έγιναν εργασίες αποψί-
λωσης δένδρων όπου χρεια-
ζόταν, ενώ οι κάτοικοι δήλω-
σαν ικανοποιημένοι για τις
εργασίες.

Τέλος, η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κα
Κριεκούκη Ιωάννα τόνισε ότι οι πόλεις μας
πρέπει να είναι καθαρές και φιλικές για τους
δημότες μας και ότι όλες οι υπηρεσίες του
Δήμου προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες και δράσεις για να το επιτύχουν.

Εντατικοποιείται το έργο 
της καθαριότητας και οδοκαθαρισμού

στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Η Περιφέρεια Αττικής στο 6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει με δικό της Περίπτερο στο «6ο AGRO QUALITY FESTIVAL (Ποιοτικά Αγροτι-

κά Προϊόντα) και στο 6ο Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς που θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Μαΐου του
2015, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 

Τα εν λόγω Φεστιβάλ διοργανώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΟΣΣ) και την
οργάνωση του Περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής επιμελείται η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος της Περιφέρειας, μέσω του 6ου AGRO QUALITY FESTIVAL και του 6ου Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς,
είναι η προβολή και η ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων της Αττικής γης και των επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται εντός της Περιφέρειας μέσα από μια σειρά δράσεων που θα λάβουν χώρα στο τριήμερο.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής των Φεστιβάλ:   Παρασκευή : 08/05      16:00-21:00       
Σάββατο:  09/05      10:00-21:00        Κυριακή :  10/05  10:00-21:00
Εγκαίνια Φεστιβάλ:   Παρασκευή   08/05      19:00 
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Νέο διοικητικό
συμβούλιο στα

Ελληνικά Πετρέλαια

Νέο διοικητικό συμβούλιο στα
Ελληνικά Πετρέλαια ανακοινώ-
θηκε έπειτα από απόφαση των

υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πανα-
γιώτη Λαφαζάνη και Οικονομικών Γιάνη
Βαρουφάκη, καθώς και του Αναπληρωτή
υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη
Τσιρώνη.

Με επιστολή τους προς την εταιρεία 

αναφέρουν ότι με βάση τις προβλέψεις 
του καταστατικού της εταιρείας εξέδω-

σαν απόφαση με την οποία το Ελληνικό
Δημόσιο ορίζει ως μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας τους εξής:

Τον Ευστάθιο Τσοτσορό (Μηχανολόγο
Ηλεκτρολόγο – Οικονομολόγο) για τη
θέση του Προέδρου..

Τον Γρηγόριο Στεργιούλη (Χημικό
Μηχανικό) για τη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου..

Και ως μέλη του Δ.Σ. τους:
Γεώργιο Γρηγορίου (Χημικό Μηχανικό)
Στρατή Ζαφείρη (Χημικό Μηχανικό)
Ανδρέα Σιάμισιη (Οικονομολόγο)
Σωτήρη Κοντονάσιο (Δικηγόρο)
Γεώργιο Μαλόγλου (Οικονομολόγο).

Ενημέρωση "πριν τη λήψη αποφάσεων"
για το Επισιτιστικό Πρόγραμμα ζητά η ΚΕΔΕ

Την ενημέρωση του
Δ.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλά-

δας (Κ.Ε.Δ.Ε.), σχετικά με τις
προθέσεις του αρμόδιου
Υπουργείου, ως προς την
υλοποίηση του Προγράμμα-
τος «Επισιτιστική και Βασική
υλική συνδρομή για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Άπορους ΤΕΒΑ/FEAD»
2014-2020, ζητεί με επιστολή

του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Γιώργος Πατούλης, από την αναπληρώτρια
Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. 

Στην επιστολή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι, η ΚΕΔΕ αναμένει τη σχετι-
κή ενημέρωση «πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων». 

Η επιστολή καταλήγει: «Θεωρώ αυτονόητο, ύστερα και από την τελευταία
συνάντησή μας, ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιαστικές αποφάσεις και ενέργει-
ες και ελπίζω να μας δοθεί η απαραίτητη δυνατότητα μιας τελικής διαβού-
λευσης».

Ξεκίνησε το Σάββατο 2 Μαΐου, η
ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, η
οποία θα διαρκέσει έως το Σάβ-

βατο 9 Μαΐου.Σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο και την ενημέρωση από την ΕΣΕΕ,
ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορί-
ζονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και
το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. 

Οι 10 ημέρες των ενδιάμεσων εκπτωτι-
κών περιόδων, όπως αναφέρονται στο
νόμο είναι ημερολογιακές και όχι εργάσι-
μες.  

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων,
πέραν της αναγραφής της παλαιάς και
της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρε-
σιών που πωλούνται με έκπτωση, επι-
τρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική
επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της κάθε
εμπορικής επιχείρησης στην διενέργεια
εκπτώσεων είναι προαιρετική και όχι
υποχρεωτική.

Ποινές για τους παραβάτες εμπόρους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
(άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις
διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται

πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ. 

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτε-
ρη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση
μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το
πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου
κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επι-
χείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι
εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλα-
νητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως

προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων
τιμών ή ως προς την ποσότητα των προ-
σφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή
ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυ-
ψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή,
επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το
1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και
πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. 

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτε-
ρη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση
μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το
πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου

κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επι-
χείρησης. 

Οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές 

Αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές σύμφωνα με
το νόμο είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματεί-
ας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.

β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματεί-
ας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας.

γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματεί-
ας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας.

δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περι-
φερειών.

στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώμα-
τος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προ-
στίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπι-
στώνεται η παράβαση.  

Οι Αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή
τόσο της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις
και προσφορές όσο και αυτής που αφορά
στις Κυριακές.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο
Ποιές οι παγίδες και ποιές οι ποινές για τους παραβάτες εμπόρουςΠοιές οι παγίδες και ποιές οι ποινές για τους παραβάτες εμπόρους
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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 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

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 κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

μίας.                  
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 πρό-

στιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησι-
μοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του αυθαιρέτου. 

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

Ερώτηση προς τον  Υπουργό
Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, υπέβαλε ο

βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. κ.
Βασίλης Οικονόμου, σχετικά με τη
μη λειτουργία ΚΑΕ στην Α2 Μπά-
σκετ, φέρνοντας το παράδειγμα του
Πανελευσινιακού. Ολόκληρη η ερώ-
τηση του κ. Οικονόμου ακολουθεί:

«Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή την πιθανή περίπτωση

υποβιβασμού της ομάδας μπάσκετ
του Πανελευσινιακού από την Α1
Μπάσκετ, θα ήθελα να σας επιστή-
σω την προσοχή στη νομοθετική
εκκρεμότητα που προκύπτει.

Ο σύλλογος υποβιβάζεται στην Α2
και με βάση το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο η ομάδα του χρόνου πρέπει
να παραμείνει επαγγελματική (ΚΑΕ).
Αυτό πρακτικά σημαίνει αθέμιτο
ανταγωνισμό σε σχέση με τις άλλες
ομάδες που συμμετέχουν στο πρω-
τάθλημα καθώς αυτές παραμένουν
ερασιτεχνικά σωματεία με χαμηλότε-
ρο λειτουργικό κόστος.

Διαχρονικά, η ομοσπονδία μπά-
σκετ ζητάει το αυτονόητο, να υπάρξει

άρση αυτού του περιορισμού ώστε
να μπορεί να υπάρξει λύση της ΚΑΕ
και να αγωνίζεται ως ερασιτεχνικό
σωματείο στην κατηγορία της Α2. Σε

διαφορετική περίπτωση, ο σύλλογος
είναι αναγκασμένος να αγωνιστεί
στην Β Εθνική.Κατόπιν όλων αυτών,
ερωτάστε: Προτίθεστε να καταθέσετε

σχετική τροπολογία στον νέο αθλητι-
κό νόμο που επίκειται να έρθει στη
Βουλή, ώστε να υπάρξει διευθέτηση
του συγκεκριμένου ζητήματος;

Η μή λειτουργία ΚΑΕ στην Α2 Μπάσκετ 
Τι θα γίνει με την περίπτωση του Πανελευσινιακού, 

ρωτά τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου 



10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 5 Μαΐου 2015ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ

Εξετάζεται μείωση διοδίων
με επέκταση 

του χρόνου παραχώρησης
Την επέκταση του χρόνου παραχώρησης από 5 έως

10 χρόνια προκειμένου να μειωθεί η τιμή των διοδίων
μελετά το αρμόδιο υπουργείο. Την σχετική απόφαση
προαναγγέλλει σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των
Συντακτών ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας,
αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης.
Όπως εξηγεί ο υπουργός, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
την επέκταση του χρόνου παραχώρησης που σήμερα
είναι σταθερός στα 35 χρόνια, και να φτάσει στα 40 με
45 χρόνια.

«Θεωρούμε ότι ο χρόνος παραχώρησης δεν μπορεί
να είναι σταθερός. Αυτό θα αλλάξει και θα παρακολου-
θεί την οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα πάμε σε
χαμηλά διόδια για όλους και όταν έχουμε χαμηλό φόρτο
θα αυξάνεται η διάρκεια της σύμβασης, αλλά θα μειώνε-
ται όταν θα ανεβαίνει η κυκλοφορία, διασφαλίζοντας και
τα κέρδη των εταιρειών» τονίζει. «Δεν μπορεί να φτά-
σουμε στα 100 χρόνια, αλλά μπορούμε από τα σημερι-
νά 35 να πάμε στα 40 με 45. Είναι λογικές προτάσεις»
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη, είναι παράλογο οι τράπε-
ζες να θέλουν να πάρουν πίσω τα κεφάλαιά τους μέσα
σε 10 χρόνια, να έχουμε υψηλά διόδια και να μην μπο-
ρούν οι πολίτες να μετακινηθούν. Ο υπουργός δηλώνει,
επίσης, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η Κορίνθου –
Πατρών θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2016.

Σε νησιά που έχουν ΧΥΤΑΣε νησιά που έχουν ΧΥΤΑ
τα απορρίμματα αυτών πουτα απορρίμματα αυτών που

δεν διαθέτουνδεν διαθέτουν

Ηθαλάσσια
μεταφορά
των απορ-

ριμμάτων από
νησιά που δεν δια-
θέτουν ΧΥΤΑ, σε
αυτά όπου λειτουρ-
γούν τέτοιοι χώροι,
επελέγη ως άμεση
λύση για την άρση του αδιεξόδου σε νησιά του Αιγαίου.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτε-
ρικών, υπό τον υπουργό Νίκο Βούτση με τη συμμετοχή
δημάρχων των νησιών που διοικητικά ανήκουν στις περι-
φέρειες Νότιου και Βόρειου Αιγαίου.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε οι ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων) που διαχειρίζονται ΧΥΤΑ και οι
δήμαρχοι στους Δήμους των οποίων υπάρχουν ΧΥΤΑ να
δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους εξυπηρετώντας,
προσωρινά, δήμους που δεν διαθέτουν τέτοιους χώρους.

Aποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, εντός 1,5 μήνα να διαμορ-
φωθεί με τη συνεργασία των δήμων και της περιφέρειας
σχέδιο δράσης επί της μεταφοράς, προεπεξεργασίας, και
ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο νότιο Αιγαίο
χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων λειτουργούν σε
Ρόδο, Καστελόριζο, Τήλο, Αγαθονήσι, Λειψούς, Κάρπαθο,
Κω, Αστυπάλαια, Φολέγανδρο, Πάρο, Μύκονο, Αμοργό,
Κίμωλο, Ανάφη, Κύθνο, Σέριφο, Ίο και Σύρο. Στο βόρειο
Αιγαίο ΧΥΤΑ διαθέτουν η Λέσβος, η Χίος, η Λήμνος, οι
Φούρνοι και δύο η Σάμος.

Ο Νίκος Βούτσης τόνισε ότι η χώρα δεν αντέχει και δεν
πρέπει να πληρώνει πρόστιμα λόγω της αδιαφορίας, της
ανεπάρκειας, και όποιων άλλων λόγων που διαιώνισαν την
απαράδεκτη και ατελέσφορη επί δεκαετίες κατάσταση που
επικρατεί στα περισσότερα νησιά, κυρίως του Νότιου Αιγαί-
ου, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η σύσκεψη δεν έγινε για να συζη-
τηθούν μια ακόμα φορά τα προβλήματα, αλλά για να δρο-
μολογηθούν και μάλιστα άμεσα λύσεις, που θα στοχεύουν
στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, στην ανά-
κτηση υλικών στην πηγή παραγωγής τους και εν συνεχεία
είτε στην επαναχρησιμοποίησή τους, είτε στην ανακύκλω-
σή τους και ειδικότερα για το οργανικό υλικό την κομπο-
στοποίησή του.

Φρίκη προκαλεί η στυγερή δολοφονία
της 4χρονης Αννυς από τον πατέρα 

«Ο πατέρας της τετράχρονης μού διηγήθηκε ότι όταν
συνήλθε από τη χρήση ναρκωτικών, βρήκε την κόρη του
νεκρή. Μόλις είδε άψυχο το κορμί της στο πάτωμα, άρχι-
σε να την τεμαχίζει σε πολλά κομμάτια και ύστερα μου
διηγήθηκε ότι έβρασε τα κομμάτια του παιδιού του. Στη
συνέχεια, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, πέταξε τα
κομμάτια της σε κάδους απορριμμάτων κοντά στο σπίτι
του. Μου είχε πει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα χτυ-
πούσε αρκετές φορές το παιδί. Στη συνέχεια ενημέρωσε
και τη γυναίκα του και συμφώνησαν να καταγγείλουν
την... εξαφάνισή της».

Αυτή την απίστευτη, φρικαλέα περιγραφή για τις συν-
θήκες θανάτου και «εξαφάνισης» της 4χρονης Άννυ που
ήταν υπό αναζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες από την
ΕΛ.ΑΣ. έδωσε ένας ομοεθνής φίλος των γονιών του
κοριτσιού σε κλιμάκιο της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στη
Βουλγαρία. Σε αυτό τον φίλο του ο 27χρονος πατέρας
αφηγήθηκε τι ακριβώς συνέβη με την τετράχρονη. 

Οι αξιωματικοί έχουν επιβεβαιώσει τη μαρτυρία του εν
λόγω ατόμου και από ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο
διαμέρισμα των γονιών της μικρής. Εκτιμούν ότι ο θάνα-
τος του κοριτσιού προήλθε είτε από στραγγαλισμό είτε
από χτύπημα του πατέρα της, ο οποίος προχώρησε
μετά στις προαναφερόμενες φρικαλεότητες. 

Ο βασικός μάρτυρας έμενε μαζί τους στο διαμέρισμα
της Μιχ. Βόδα, με τον οποίο συναντήθηκαν όταν πήγαν
στη Βουλγαρία στις 22-23 Απριλίου 2015 για να επι-
στρέψουν την επόμενη μέρα, στις 24, και να δηλώσουν
την εξαφάνιση του παιδιού στο Αστυνομικό Τμήμα Ομο-
νοίας.

Έρευνες στις φυλακές Κορυδαλλού 
μετά την αιματηρή συμπλοκή

Παρασκευόπουλος: Ο υπερπληθυσμός και 
η έλλειψη προσωπικού οδήγησαν στα επεισόδια

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την
άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με
αποτέλεσμα τον θάνατο δύο κρατούμενων και τον τραυματι-
σμό άλλων 18.

Μετά την αιματηρή σύρραξη, σωφρονιστικοί και άντρες των
ΕΚΑΜ μπήκαν στους χώρους των φυλακών κάνοντας έρευ-
να, η οποία συνεχίζεται και σήμερα, Δευτέρα, στα κελιά της
Γ' Πτέρυγας και σε άλλους χώρους.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το τμήμα
Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής.

Η άγρια συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ αλλοδαπών κρατουμέ-
νων γύρω στις 8 το βράδυ της Κυριακής. 

Αλβανοί και Αραβες -μεταξύ των οποίων Αλγερινοί- 

συγκρούστηκαν με ομάδα Πακιστανών στην Γ' πτέρυγα
των φυλακών. Οι συγκρούσεις άρχισαν από το ισόγειο και
γρήγορα επεκτάθηκαν σε όλους τους ορόφους και τους δια-
δρόμους της πτέρυγας.

Στη διάρκεια της άγριας συμπλοκής δύο Πακιστανοί (35 και
30 ετών) έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 18 κρατούμενοι -και
από τα δύο "στρατόπεδα"- τραυματίστηκαν.

Πηγές από τις φυλακές αναφέρουν ότι αιτία της σύγκρου-
σης είναι ο έλεγχος της πτέρυγας.

Από τους 18 τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκο-
μεία, οι 15 οδηγήθηκαν και πάλι στα κελιά τους, καθώς η
κατάστασή τους δεν κρίθηκε σοβαρή,

Οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ένας νοση-
λεύεται στο Σωτηρία και φέρει τραύμα από μαχαίρι στον
πνευμονοθώρακα και δύο στο Τζάνειο. Ο ένας είναι χτυπη-
μένος στο κεφάλι και ο άλλος φέρει τραύμα από μαχαίρι στην
κοιλιακή χώρα. Η κατάσταση και των τριών δεν εμπνέει ανη-
συχία.

Ανησυχούν οι κάτοικοι

Το αιματηρό περιστατικό προκάλεσε τις έντονες αντιδρά-
σεις των κατοίκων του Κορυδαλλού, δεδομένου ότι τα παρά-
θυρα της Γ' Πτέρυγας «βλέπουν» σε αυλές σχολείων.

Οι πολίτες θέτουν για μια ακόμα φορά το χρόνιο αίτημα της
οριστικής απομάκρυνσης των φυλακών από τον Δήμο τους. 

Παρασκευόπουλος: Αφορμή ο υπερπληθυσμός 
και η έλλειψη προσωπικού

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, ο
οποίος επισκέφθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής τις φυλα-
κές, απέδωσε τα άγρια επεισόδια στον υπερπληθυσμό των
φυλακών και στην έλλειψη προσωπικού.

Ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό
συμβάν και σημείωσε ότι διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα για να
εξακριβωθούν τα αίτια της άγριας συμπλοκής.

«Όπως είναι φανερό, σημασία δεν έχει μόνο η συγκεκρι-
μένη αιτία αλλά και οι συνθήκες που οδήγησαν σε ένα τέτοιο
συμβάν: ο υπερπληθυσμός των κρατουμένων σε συνδυα-
σμό με τις ελλείψεις προσωπικού στις φυλακές πολλαπλα-
σιάζουν τις εντάσεις. Σχετικές επισημάνσεις έκανε πριν λίγες
μόλις μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστη-
ρίων (CPT), τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα
μέτρα.

»Ο νόμος 4322/2015, που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη
Βουλή, ελπίζω να συμβάλει το ταχύτερο σε μια βελτίωση των
συνθηκών εγκλεισμού, με την απόλυση των κρατουμένων
που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του. Κάθε απώλεια ανθρώπι-
νης ζωής και κάθε βίαιο συμβάν στις φυλακές μας επιβάλλει
το μέγιστο της εγρήγορσης. 

»Γι' αυτό με τον ίδιο νόμο ορίστηκε ότι οι ποινές για εγκλή-
ματα βίας που τελούνται στο πλαίσιο του σωφρονιστικού
συστήματος θα εκτίονται ολόκληρες σωρευτικά. Η ταχεία
προώθηση του συγκεκριμένου νόμου άλλωστε από την
Πολιτεία δείχνει ότι η χώρα έχει συνειδητοποιήσει την οξύτη-
τα και τον επείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων και προ-
χωρεί σθεναρά στην επίλυσή τους»

Κρήτη: Γερμανικά πολεμικάΚρήτη: Γερμανικά πολεμικά
πλοία για επιχειρήσεις πλοία για επιχειρήσεις 
διάσωσης μεταναστώνδιάσωσης μεταναστών

Αρωγή στις επιχειρήσεις της Αρωγή στις επιχειρήσεις της FrontexFrontex

Στις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών αναμένεται
να συμμετέχουν δύο σκάφη του γερμανικού Πολεμικού
Ναυτικού, που κατέφθασαν τη Δευτέρα στην Κρήτη,
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε εκπρόσωπος του γερμα-
νικού υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο.

«Τα δύο σκάφη που προορίζονται για την αρωγή
προς τους μετανάστες είναι το πλοίο επιμελητειακής
υποστήριξης "Berlin" και η φρεγάτα "Hessen" που βρί-
σκονται τώρα στην Κρήτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος 

στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.
«Χρειάζεται ακόμη λίγος συντονισμός» μεταξύ των

διαφόρων γερμανικών υπουργείων και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τις αποστολές οι οποίες θα ανατεθούν
στα δύο σκάφη τα οποία αναμένεται να «βρίσκονται
στην περιοχή επέμβασής τους μεταξύ της 6ης και της
8ης Μαΐου», εξήγησε.

«Χρειάζεται ακόμη λίγος συντονισμός» μεταξύ των
διαφόρων γερμανικών υπουργείων και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τις αποστολές οι οποίες θα ανατεθούν
στα δύο σκάφη τα οποία αναμένεται να «βρίσκονται
στην περιοχή επέμβασής τους μεταξύ της 6ης και της
8ης Μαΐου», εξήγησε, προσθέτοντας πως τα δύο
σκάφη ενδεχομένως να ενσωματωθούν στον μηχανι-
σμό της Frontex.

Σημειώνεται ότι μόνο τον Απρίλιο, περισσότεροι από
1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ναυάγια,
με την παρούσα ευρωπαϊκή δράση να περιστρέφεται
γύρω από τις επιχειρήσεις της Frontex «Τρίτων» και
«Ποσειδών», δίνοντας περισσότερο βάρος στη φύλαξη
των θαλάσσιων συνόρων.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν, στη διάρκεια μίας
έκτακτης συνόδου κορυφής που διεξήγαγαν στις 23
Απριλίου, να ενισχύσουν την παρουσία της ΕΕ στη
θάλασσα τριπλασιάζοντας τον προϋπολογισμό της
ευρωπαϊκής επιχείρησης «Τρίτων», ο οποίος μέχρι
τότε ανερχόταν στα 3 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα.
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Θέμα 1ο : Παραγραφή και τη Διαγραφή απαιτήσεων κατά του
Δήμου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης επί της υπ'αριθμ. 6790/11-3-
2015 αιτήσεως του κου Σαλαχίδη Ρουστάνμπεκ του Ζαινουντίν
για τη ρύθμιση οφειλής του.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπ'αριθμ. 7038/13-3-
2015 αιτήσεως της κα Καραμπούλα – Χατζή Πολυτίμης για τη
ρύθμιση οφειλής της.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης επί της υπ'αριθμ. 5115/25-2-
2015 αιτήσεως της εταιρείας «ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη ρύθμιση οφειλής της.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (απο-
λυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
εργασίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ κ.λ.π.»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 10o :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
δαπάνης με τίτλο : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΥΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΜΟΥΓΓΟ ΒΙΛΛΙΩΝ»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 12ο : Συμψηφισμός επι-
κειμένων για την ιδιοκτησία του
κ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
του ΛΑΖΑΡΟΥ στην περιοχή
ΡΟΥΠΑΚΙ.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 13ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Ασκιανάκη – Γκιώνη Ευτυχία του Δημητρίου (Ο.Τ. :
Ρ39-04)

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 14ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Ασκιανάκη – Γκιώνη Ευτυχία του Δημητρίου (Ο.Τ. :
Ρ28-09)

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 15ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Ασκιανάκη – Γκιώνη Ευτυχία του Δημητρίου (Ο.Τ. :
Ρ28-07)

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 16ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για τον κο Καραμαλίκη Διονύσιο του Σπυρίδωνα

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 17ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για τον κο Καραμαλίκη Νικόλαο του Σπυρίδωνα

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 18ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Χατζηγεωργίου - Καραμαλίκη Ελένη του Νικολάου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 19ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Λιάκου Παρασκευή του Ευαγγέλου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 20ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για τον κο Γκιώνη Ευάγγελο του Αθανασίου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα21o :Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Γκελντή – Μαρινέλη Χριστίνα του Γεωργίου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 22ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Μαυράκη – Πανταζή Αθανασία του Δημητρίου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 23ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε

χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για τον κο Λιάκο Στυλιανό του Ευαγγέλου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 24ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Μαυράκη – Στέρπη Ιφιγένεια του Δημητρίου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 25ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Ηλία – Ρόδη Μαρία του Γεωργίου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 26ο : Διαγραφή του ΧΚ 216/2014 (Α.Χ.Κ. 12) ποσού
75,25€ για εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης
στην περιοχή Ρουπάκι για την κα Ηλία – Κόλλια Αικατερίνη

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 27ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Ντάρδα – Ανυφαντή Αναστασία του Γεωργίου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 28ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Ντάρδα – Φίλη Αθηνά του Γεωργίου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 29ο: Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για την κα Μαυράκη – Αβραάμ Μαρία του Αλέξανδρου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 30ο: Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για τον κο Ντάρδα Εμμανουήλ του Γεωργίου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 31ο: Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Ρουπάκι
για τον κο Μαυράκη Δημήτριο του Αλέξανδρου

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 32ο:Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην περιοχή Νεόκτι-
στα για την κα Δαφνά – Ξιφαρά Αγγελική

Θέμα 33ο: Διαγραφή ποσού 120,00€ που αφορά Τέλη Λαϊκής
Αγοράς έτους 2013 στον κο Νίκο Παναγιώτη του Αχιλλέα

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής κος Αντώνιος Καραμπούλας

Θέμα 34ο: Διαγραφή ποσού 200,00€ του υπ'αριθμ.
120700056602 προστίμου Κ.Ο.Κ. επ΄ονόματι του κου TEROL-
LI ELMAS TOY ANDREA

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 35ο: Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια
ελέγχου, καταγραφής πράξης αυτοψίας των παράνομων υπαί-
θριων διαφημίσεων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπη-
ρεσιών κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Σήμερα και ώρα 19:00 μ.μ. θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου , το οποίο καλείται να εξετάσει περισσότερα από
τριάντα θέματα , μεταξύ των οποίων η μεταφορά μαθητών στις

παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου στα Βίλλια , οι εισφορές σε χρήμα
λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης , καθώς και ο ορισμός τριμελούς Επι-
τροπής για τη διενέργεια ελέγχου, καταγραφής πράξης αυτοψίας των
παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
Κυριαρχούν στη σημερινή συζήτηση του Δ.Σ. Ασπροπύργου 
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Συμμετοχή στο πρόγραμμα Open
Malls που πιλοτικά έχει τρέξει σε έξι
δήμους στη χώρα μας όπου αφορά την
οπτική αναβάθμιση του εμπορικού
κέντρου και την σήμανση πινακίδων
προορισμών στην πόλη μας. Στο ίδιο
πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί και η
αναβάθμιση του παλαιού σταθμού
ΟΣΕ.

Προτάθηκε στον Δήμαρχο η ανάδειξη
των δύο λόφων μας σε παραδοσια-
κούς οικισμούς με μικρή αύξηση συντε-
λεστή εάν επιτρέπεται από τις αρμό-
διες υπηρεσίες για να πάρουν μία
μορφή που μέχρι τώρα δεν είχαν.

Ολοκλήρωση έργων στους περιφερι-
κούς εμπορικούς δρόμους (πεζοδρό-
μια-φωτισμός σήμανση), ΠΕΟΑΚ – Λ.
Αλεποχωρίου όπως στην οδό Βυζαντί-
ου, τουλάχιστον όπου υπάρχουν επι-
χειρήσεις.

Ο Ε.Σ.Μ. μετέχει ενεργά σε όλες τις
εκθέσεις  που διοργανώνει η
ΔΗΚΕΔΗΜΕ όπως και στο Χριστου-
γεννιάτικο χωριό και συγχαίρει τον
Δήμο μας για την πρωτοβουλία διορ-
γάνωσης Μεγάρων Γη εκτός της πόλης
μας.

Στην συνέχεια συζητήθηκαν εκτενέ-
στερα θέματα όπως καθαριότητα –
ανακύκλωση – δεντροφυτεύεις αλλά
και το πολύ σημαντικό θέμα της ασφά

λειας  στην πόλη , έλεγχος νομιμότη-
τας  παζαριών και λαϊκών αγορών και
ίδρυση δημοτικής αστυνομίας.  Επι-
πλέον εάν υπάρχει θέμα στέγασης
Μεταναστών ή μεταφορά άλλων Τσιγ-
γάνων στην περιοχή μας.

Αναπτύχθηκε η θέση του Ε.Σ.Μ. για
την ίδρυση φορέα Επιχειρηματικού
Πάρκου Μεγάρων για την συνέχιση και
ολοκλήρωση έργων υποδομής στην
ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων.

Τέλος ο Ε.Σ.Μ. - όπως αναφέρει στην
ανακοίνωσή του - πιστεύει ότι με την
ίδρυση δημοτικής συγκοινωνίας που
θα ενώνει τις γύρω περιοχές με την
μητρόπολη του δήμου θα ωφελήσει τα
μέγιστα την αγορά μας.

Διεκδικούμε  την κατάργηση διοδίων
από και προς Κινέττα- Μέγαρα-Ν.
Πέραμος αλλά και την μείωση 50% του
εισιτηρίου του προαστιακού από και
προς Κινέττα-Μέγαρα-Ν. Πέραμος για
τους κατοίκους τις περιοχής.

Στην συνάντηση υπήρξε απόλυτη
ταύτιση απόψεων και γνωρίζοντας την
οικονομική δυσχέρεια που βρίσκεται ο
δήμος μας , ο Ε.Σ.Μ. είναι διαθέσιμος
να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις
και να στηρίξει το έργο της δημοτικής
αρχής, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 2
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΕΡΒΕΝΗ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΝΤΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΛΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ. 

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗ

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΙ Η ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΡΙΚΙΔΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του

Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη 
πελατεία. Τηλέφωνο 6934840172.

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
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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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό σημείο
(μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων Πολυτε-
χνείου πλησίον πιάτσας Ταξι). Τηλέφω-
νο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 65τμ. με πατάρι 25τμ. Άνω
Ελευσίνα, επι της Εθνικής Αντιστάσεως
(πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου). Τηλέ-
φωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ Αγ.
Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου
(δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ. WC,
Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια. Αυτό-
νομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα,
φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο επικοιω-
νίας 6972 649610.

To EYZHN ταξιδεύει εκτός Αττικής… με τη βοήθεια ενός 
δικτύου εθελοντών σε περιοχές όλης της Ελλάδας!

Το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ εγκαινιάζει μια νέα δράση που αφορά τη διεξαγωγή παρουσιάσεων με θέματα
σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την ανάπτυξη των παιδιών σε πολλά
σχολεία εκτός του νομού Αττικής. Μέχρι προσφάτως, το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ είχε τη δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης των παρουσιάσεων σε όσα σχολεία ενδιαφέρονται, είτε στον χώρο του Χαροκοπείου

Πανεπιστημίου ή μέσω τηλεδιάσκεψης για σχολεία εκτός Αττικής. Η νέα δράση του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ περι-
λαμβάνει την υλοποίηση των παρουσιάσεων στον χώρο του σχολείου σε σχολεία της επαρχίας. Οι παρουσιάσεις
θα πραγματοποιούνται από εθελοντές, συνεργάτες - διαιτολόγους του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ, οι οποίοι θα επι-
σκέπτονται σχολεία κοντά στον τόπο διαμονής τους. 

Για τη σχολική χρονιά 2014-15 μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή παρουσίασης στο σχο-
λείο τους σχολεία που βρίσκονται στους εξής δήμους: Χαλκίδα, Άργος, Καλαμάτα, Βόλος, Τρίκαλα, Άρτα, Λάρισα,
Ρόδος, Ηράκλειο, Κεφαλονιά. Ο αριθμός των περιοχών θα διευρυνθεί από το επόμενο σχολικό έτος, καθώς ο
αριθμός των συνεργατών του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ σταδιακά αυξάνεται. 

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απλή και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική συμπλήρωση μιας φόρ-
μας στην ιστοσελίδα του ΕΥΖΗΝ. 

Σε αυτή ο εκπαιδευτικός δηλώνει την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η επίσκεψη, τον αριθμό των παιδιών
που θα παρακολουθήσουν, πιθανές λοιπές πληροφορίες και επιλέγει το θέμα της παρουσίασης. Να σημειωθεί
ότι για τα σχολεία που βρίσκονται εκτός Αττικής και δεν ανήκουν στις περιοχές που προαναφέρθηκαν υπάρχει η
δυνατότητα διεξαγωγής της παρουσίασης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υπενθυμίζεται πως το EYZHN είναι ένα πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τα
Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού. Το πρόγραμμα Αξιολόγησης, που αποτελεί
μια από τις σημαντικότερες δράσεις του ΕΥΖΗΝ, διενεργείται στα σχολεία με την ευγενική χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Οι υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τη
Nestlé Ελλάς.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστότοπος: http://eyzin.minedu.gov.gr/
Ε-mail: media@eyzhn.edu.gr
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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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ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΞΑΡΧΑΚΟ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 

Σε μια  μουσική βραδιά είχαν την ευκαιρία να ταξι-
δέψουν οι μουσικόφιλοι στο Δημοτικό Θέατρο
Μάνδρας την Πέμπτη 30 Απριλίου. 

Το Γυμνάσιο Μάνδρας, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση
με την συμμετοχή των μαθητών, τίμησαν με αφιέρωμά 

τους, τον μουσικοσυνθέτη και ενορχηστρωτή  Σταύρο
Ξαρχάκο. Η Συναυλία υπήρξε λαμπρή και άρτια οργα-
νωμένη εξαιτίας της συνεργασίας του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας με το Γυμνάσιο Μάνδρας, όπου παρείχε
τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ: 
‘’Η  Διοίκηση του Δήμου βρίσκεται κοντά στα σχολεία
και θα είναι αρωγός σε παρόμοιες δραστηριότητες’’ 

Στην μουσική παράσταση η Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας κα Κριεκούκη Ιωάννα απηύθυνε χαιρετισμό
και έδωσε τα συγχαρητήριά της, στην Διευθύντρια του
Γυμνασίου Μάνδρας κα  Μαρούγκα Αιμιλία  για την
άψογη παρουσίαση του σχολείου καθώς και για την
ανάληψη της πρωτοβουλίας, επίσης τόνισε ότι η Διοί-
κηση του Δήμου βρίσκεται κοντά στα σχολεία και βρί-
σκεται αρωγός σε παρόμοιες δραστηριότητες. 

Στην εκδήλωση εκτός από την Δήμαρχο Μάνδρας –
Ειδυλλίας παραβρέθηκαν, η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ κα
Νερούτσου Λιάσκου Αλεξία, οι Πρόεδροι των Σχολικών
Επιτροπών κα Αδάμ Ιωάννα και ο κος Παπακωνστα-
ντής Μελέτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γρίβας
Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μάν-
δρας Παχής Νίκος, Διευθυντές Σχολείων και εκπρόσω-
ποι Συλλόγων Γονέων.   

AΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ‘’ΤΡΕΞΕΙ’’ 
ΤΟ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 8.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

Σε λίγες μέρες αναμένεται η ανα-
κοίνωση του ΣΕΤΕ για την έναρ-
ξη του προγράμματος voucher

στον τουρισμό για 8.000 ανέργους ηλι-
κίας 25 – 29 ετών απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα προβλέπει το 63%
της επιδοτούμενης δαπάνης (προϋπο-
λογισμού) ότι λαμβάνεται από τους ανέρ-
γους και το 27% από τους παρόχους
κατάρτισης.

Οι αποδοχές με το τέλος του προγράμ-
ματος voucher θα κυμανθούν από 2.180
ευρώ έως 2.390 καθαρά. Το προηγούμε-
νο πρόγραμμα voucher προέβλεπε
αποδοχές 1.600 ευρώ για τους ανέργους
καταρτιζόμενους

Ειδικότερα, οι αποδοχές για τους ανέρ-
γους –ωφελούμενους διαμορφώνονται
ως εξής:

-Ωφελούμενος δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης(100 ώρες θεωρία + 420 ώρες
πρακτική): 2.320 ευρώ μεικτά, 2.180
ευρώ καθαρά.

-Ωφελούμενος τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (100 ώρες θεωρία + 420 ώρες πρα-
κτική): 2.544 ευρώ μεικτά, 2.390 ευρώ
καθαρά.

-Πάροχος (θεωρητική κατάρτιση, συμ-
βουλευτική, υποστήριξη πρακτικής
άσκησης, επόπτες, διεκπεραίωση διοι-
κητικών διαδικασιών πιστοποίησης):

1.006 ευρώ για
τρ ι τοβάθμ ιους
και 1.020 ευρώ
για δευτεροβάθ-
μιους.

Οι αιτήσεις από
τους ανέργους
θα γίνουν ηλε-
κτρονικά από την
ιστοσελίδα sete-
voucher.gr και οι
προθεσμίες θα
ανακοινωθούν με
την προκήρυξη
του προγράμμα-
τος.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη
μιας δομημένης πορείας εισόδου των
ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η
οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει
στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απα-
σχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών
καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης
τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις
συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις
εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γρα-
φεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επι-
χειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχει-
ρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχει-
ρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγ-
γελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρι-

νών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτη-
σης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρή-
σεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή
μη του ΣΕΤΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να
έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

Κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευ-
σης της Ελλάδας ή του εξωτερικού ανα-
γνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίω-
σης περί αναγνωρισμένων επαγγελματι-
κών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή
το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας

του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας ή όχι.

Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθ-
μιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.

Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβά-
νουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο
Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται μια
προσωπική επιταγή εισόδου για από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας με την
οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης
(θεωρία και πρακτική), καθώς και υπη-
ρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και
καθοδήγησης.

Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επι-
λέξει τον πάροχο κατάρτισης, το πρό-
γραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα που επιθυμεί.

Μέσω της Επιταγής, ο πάροχος κατάρ-
τισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες
που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. Το
αργότερο δύο μήνες μετά την εγγραφή
στο Μητρώο Ωφελούμενων, θα πρέπει
να ενεργοποιηθεί η επιταγή εισόδου.

Αυτό θα γίνει με την ηλεκτρονική υπο-
βολή της υπογεγραμμένης σύμβασης
μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου
κατάρτισης και της επιχείρησης για πρα-
κτική άσκηση.


