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ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΑΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ! 

Η “Ώρα του Δημότη”
στο Δημαρχείο 

Μεγάρων την Δευτέρα 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου 

Ελευσίνας "Λεωνίδας
Κανελλόπουλος"

"Παρών" ο Σύλλογος κατά της 
εγκληματικότητας & ναρκωτικών  

στην περιοδεία του υπουργού 
Γ. Πανούση στο Μενίδι

Aλλάζει όψη το γήπεδο με
πόρους του δήμου Χαϊδαρίου

Θέμα χρόνου 
η αδειοδότηση του

γηπέδου 
«Τ. Χαραλαμπίδης»

Σελ: 3

Σελ: 2

Σελ: 3

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ-ΠΑΠ
Στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση δήμου Φυλής

Σελ: 6

Σελ: 6

Την επαναλειτουργία του 
δημοτικού σκοπευτηρίου Αχαρνών

Ζητεί από Ζητεί από 
τη δημοτική αρχή τη δημοτική αρχή 

ο Κυνηγετικός ο Κυνηγετικός 
Σύλλογος Αχαρνών Σύλλογος Αχαρνών 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΥΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
«Να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής 

Κατηγορίας ως ερασιτεχνικό σωματείο, αφού 
προβεί σε λύση της Κ.Α.Ε. ο Πανελευσινιακός»

Αποδέσμευση
πόρων ΕΣΠΑ 

για έργα 
των δήμων 

Επείγον αίτημα 
του προέδρου της ΚΕΔΕ
προς τον πρωθυπουργό 

Σελ: 7 Σελ: 8

Σελ: 2

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ...
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΗΒΑ - ΥΛΙΚΗ;

Τι προανήγγειλε για νέα φόρμουλα κατασκευής, ο αν. Υπουργός
Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση

Σελ: 3

δημοτών 

Σελ: 3

Σελ: 5
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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

Καμπόλης Παναγιώ-
της Α. Πλάτωνος 1, 

τηλέφωνο
2105572588

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44, 
τηλέφωνο

2105547707

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Σαμιώτης Ιωάννης

Ε. Λεωφόρος 
Φυλής 83, 
τηλέφωνο

2102484303
Μάνδρα

ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου

12 & Κοροπούλη
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο  Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις

833,42 μονάδες με άνοδο 0,55%
και αξία συναλλαγών στα 76,25 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 17 
έως 27 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλειος, 
Αχίλλειος,Παχούμιος, Πάχος
Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών 
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Επείγον αίτημα για να δοθεί
εντολή αποδέσμευσης των
πόρων που χρηματοδοτούν

τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
τρέχοντος ΕΣΠΑ και κατ΄ επέκταση
των έργων των δήμων, κατέθεσε με
επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Γιώργος Πατούλης, στον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα και τον
υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Στα-
θάκη.

Εάν στην παρούσα φάση  αυτό
είναι αδύνατο, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
προτείνει να ζητηθεί άμεσα από την
ΕΕ, παράταση της  ολοκλήρωσης
των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των, προκειμένου να αποφευχθεί η
αθέτηση των συμβατικών υποχρεώ-
σεων των Δήμων προς τους αναδόχους αλλά και το να ζητήσει
η Ε.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο την επιστροφή των ήδη κατα-
βληθέντων ποσών.

Πιο συγκεκριμένα και αναφερόμενος στα προβλήματα  που
έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της δέσμευσης των πόρων ο κ.
Πατούλης τονίζει ότι «έχει σταματήσει η εκτέλεση των έργων
των Δήμων και γενικότερα των έργων όλων των Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται η πιστοποίηση
των εκτελεσθεισών εργασιών των έργων, οι αρμόδιες Διαχειρι-
στικές Αρχές δεν δίνουν την εντολή πληρωμής αυτών ή δεν υλο-
ποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος οι εκδοθείσες εντολές,
με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι των έργων να αδυνατούν να συνε-
χίσουν την υλοποίηση των έργων. Λόγω της αδυναμίας αυτής
τα συλλογικά όργανα των εργοληπτικών εταιρειών αποφάσισαν
ότι τα μέλη τους θα διακόπτουν την εκτέλεση των έργων και ήδη
ανακοινώνονται διακοπές εκτελούμενων έργων σε πολλούς
Δήμους».

Περιγράφοντας δε τις συνέπειες ο
κ. Πατούλης υπογραμμίζει: «Η κατά-
σταση αυτή όχι μόνο δημιουργεί τον
κίνδυνο κατάπτωσης των ρητρών
λόγω της αθέτησης των συμβατικών
υποχρεώσεων των Δήμων προς
τους αναδόχους, τις οποίες θα χρει-
αστεί τελικά να καλύψει το Ελληνικό
Δημόσιο, αλλά και η περαιτέρω
καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων
θα οδηγήσει στην μη ολοκλήρωσή
τους μέχρι τις 31.12.2015 που λήγει
η χρονική διάρκεια εφαρμογής του
ΕΣΠΑ 2007–2013, με συνέπεια όχι
μόνο να μην αποπληρωθούν από
Κοινοτικούς πόρους τα έργα, αλλά
να ζητήσει η Ε.Ε. από το Ελληνικό
Δημόσιο την επιστροφή των ήδη
καταβληθέντων ποσών.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά «να δοθεί εντολή αποδέσμευσης
των πόρων που χρηματοδοτούν τα Επιχειρησιακά Προγράμμα-
τα του ΕΣΠΑ, γεγονός που θα βοηθήσει και στην αντιμετώπιση
της οικονομικής στενότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με την
εισροή των οφειλομένων από την Ε.Ε. ποσών για την ολοκλή-
ρωση της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007–2013» .

Στην περίπτωση που στην παρούσα φάση αυτό είναι αδύνα-
το, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τονίζει ότι  «είναι απαραίτητο να ζητη-
θεί άμεσα από την Ε.Ε. η παράταση της ολοκλήρωσης των Επι-
χειρησιακών Προγραμμάτων μέχρι το τέλος του 2016 και στη
συνέχεια η ανάληψη της αναγκαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας,
σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και τους συλλογικούς
φορείς των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την παράταση των
συναφθεισών συμβάσεων και τη ρύθμιση των προβλημάτων
που ενδεχόμενα θα δημιουργηθούν από την αναγκαστική
παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των έργων».

Αποδέσμευση πόρων ΕΣΠΑ 
για έργα των δήμων 

Επείγον αίτημα του προέδρου της ΚΕΔΕ προς τον πρωθυπουργό 

Στοίχημα ώστε να μπο-
ρέσει να εξασφαλισθεί
η άδεια λειτουργίας

του γηπέδου «Τ. Χαραλαμπί-
δης», φαίνεται να έχει βάλει ο
δήμος Χαϊδαρίου, ο οποίος
έχει ξεκινήσει εργασίες αποκα-
τάστασης των φθορών. 

Πιο συγκεκριμένα, τις τελευ-
ταίες ημέρες, έχουν γίνει ελαι-
οχρωματισμοί, ενώ ο δήμος
Χαϊδαρίου, με δικούς τους
πόρους έχει προγραμματίσει
να αντικαταστήσει σύντομα
ολόκληρο το ξύλινο κομμάτι
της εξέδρας με μεταλλική διά-
τρητη λαμαρίνα, πάνω στην
οποία θα τοποθετηθούν εκ
νέου τα πλαστικά καθίσματα.
Στη συνέχεια, θα τοποθετηθεί μεταλλικό στέγαστρο στο
κεντρικό σημείο της εξέδρας, ώστε να υπάρχει προστα-
σία από τη βροχή και τον ήλιο για ένα σημαντικό μέρος
της εξέδρας.

Επιπλέον μελετάται η δημιουργία και 2ης εξέδρας
στην ανατολική πλευρά του γηπέδου, ώστε να υπάρ-

χουν δυο είσοδοι στο γήπεδο και να εγκριθεί η αδειοδό-
τησή του, αφού αυτό ζητά επικτακτικά η Ελληνική Αστυ-
νομία. Με αυτήν την παρέμβαση όχι μόνο θα μεγαλώσει
η χωρητικότητα του «Τ. Χαραλαμπίδης» στους 1.000
περίπου καθήμενους, αλλά η αδειοδότηση του ιστορι-
κού «Τ. Χαραλαμπίδης» θα είναι πιο σίγουρη από ποτέ.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
17, 21, 25, 29

Aλλάζει όψη το γήπεδο με πόρους 
του δήμου Χαϊδαρίου

Θέμα χρόνου η αδειοδότηση 
του γηπέδου «Τ. Χαραλαμπίδης»
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Με μία αναφορά
στο υπό δημο-
πράτηση νέο

έργο παραχώρησης του
Ελευσίνα-Υλίκη απάντησε
σε ερώτηση στη Βουλή ο
αν.Υπουργός Υποδομών
Χρήστος Σπίρτζης, στο θέμα
των διοδίων, των αυτοκινη-
τόδρομων αλλά και των
παραχωρήσεων γενικότερα,
όπως έγραψε το
ypodomes.com.

Επί της ουσίας ο κος Σπίρ-
τζης, προανείγγηλε το
..τέλος αυτού του έργου και συγκεκριμένα είπε "με την
ευκαιρία της επίκαιρης ερώτησης σας θα ήταν καλό να
αναδείξουμε και για την ενημέρωση του Κοινοβουλίου,
αλλά και του ελληνικού λαού πως ήταν προγραμματι-
σμένη από την προηγούμενη Κυβέρνηση η αντιμετώπι-
ση του θέματος και κυρίως της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας με μία νέα παραχώρηση, ένα νέο αυτοκινητό-
δρομο από την Ελευσίνα στη Θήβα με κατάληξη στην
Υλίκη, με τα ίδια χαρακτηριστικά και με τα ίδια προβλή-
ματα που έχουν και οι υπάρχοντες αυτοκινητόδρομοι.

Αυτή η νέα παραχώρηση με άλλοθι το μεγάλο κυκλο-
φοριακό φόρτο στο επαρχιακό δίκτυο θα έδινε εναλλα-
κτική όδευση για τα διερχόμενα αυτοκίνητα από και
προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και
μεγάλο μέρος της Αττικής προς την Κεντρική και Βόρειο
Ελλάδα.

Η υλοποίηση του όμως θα είχε δύο συνέπειες:
-Η πρώτη είναι η ύπαρξη επίσης, μεγάλων διοδίων

όπως και στα υπάρχοντα έργα παραχώρησης.

-H δεύτερη θα ήταν η δημιουργία διεκδικήσεων από τη
Νέα Οδό, δηλαδή την Ιόνια, λόγω της μείωσης του
κυκλοφοριακού της φόρτου, θα κάναμε δηλαδή μία νέα
παραχώρηση και η προηγούμενη παραχώρηση θα
ζητούσε και νέα χρήματα και νέα αύξηση διοδίων γιατί θα
μειωνόταν ο κυκλοφοριακός φόρτος.

Επομένως, προγραμματιζόταν μία λύση που θα έφερ-
νε αύξηση των διοδίων στην ΠΑΘΕ, νέες διεκδικήσεις
των παραχωρησιούχων από το ελληνικό Δημόσιο και
επιδείνωση του προβλήματος."

Να θυμίσουμε ότι τόσο ο διαγωνισμός για το Ελευσίνα-
Υλίκη όσο και της Υποθαλάσσιας Σαλαμίνας είναι προ-
γραμματισμένοι για δημοπράτηση (μετά από επαναλαμ-
βανόμενες μεταθέσεις στην ημερομηνία έναρξης) στο
τέλος Ιουνίου. 

Ωστόσο όπως γίνεται αντιληπτό το πιθανότερο σενά-
ριο είναι να έχουμε επ` αόριστον αναβολή μέχρι εξεύρε-
σης μίας νέας φόρμουλας για την κατασκευή τους.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας ανακοινώνει ότι
η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του διμή-
νου Μαρτίου-Απριλίου 2015 έχει προγραμματιστεί να
γίνει σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Οι δικαιού-
χοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρε-
σία για να εξυπηρετηθούν. 

"Παρών"
ο Σύλλογος κατά της
εγκληματικότητας 

στην περιοδεία 
Πανούση στο Μενίδι

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ...
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΥΛΙΚΗ;
Τι προανήγγειλε για νέα φόρμουλα κατασκευής  ο αν. Υπουργός 
Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση

ΟΣύλλογος κατά της Εγκληματικότητας και των
Ναρκωτικών έδωσε το παρόν στη συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε στις 11/5/2015 στο

Δημαρχείο Αχαρνών με τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, κ. Γ. Πανούση, το Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Αναγνω-
στάκη, υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του
Υπουργείου και τοπικούς φορείς. 

Οι εκπρόσωποι του συλλόγου κατά την διάρκεια της
συνάντησης ανέλυσαν τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι περιοχές του Δήμου, πρότειναν λύσεις ενώ σε κατ'
ιδίαν συζητήσεις ενημερώθηκαν για τις σχετικές προγραμ-
ματισμένες ενέργειες του Υπουργείου.

Ο Υπουργός, μετά από πρόταση των μελών του Συλλό-
γου στις 24 Μαρτίου 2015, επισκέφτηκε το Γυμνάσιο της
Αυλίζας, το οποίο πρόκειται να διαμορφωθεί για την εγκα-
τάσταση πολυδύναμης Αστυνομικής Υπηρεσίας και δήλω-
σε ενθουσιασμένος για τη χωροθέτηση και την έκταση του
κτιριακού συγκροτήματος.

Η κίνηση αυτή του Υπουργού και της Δημοτικής Αρχής
καταδεικνύει την πολιτική βούληση ενάντια στην εγκλημα-
τικότητα και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των προσπα-
θειών και της δυναμικής του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου, ο Αντιπρόεδρος, 
η Γεν. Γραμματέας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

Την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, ώρα 8.30 μ.μ.
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτι-
κού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μεγάρων,

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος
Μιχάλαρος, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμε-
νους συμπολίτες στην διαδικασία της “Ώρας του
Δημότη”.

Εκεί θα βρίσκονται  ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταμούλης, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρό-
εδροι των Δημοτικών Νομικών Προσώπων
(ΔΗΚΕΔΗΜΕ και Ηρόδωρου), για να ακούσουν
τους πολίτες και 

να δοθούν απαντήσεις άμεσα στους ενδιαφερό-
μενους  αν αυτό είναι εφικτό κι αν όχι τα θέματα να
καταγραφούν και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέρ-
γειες και παράλληλα θα ενημερωθούν οι πολίτες.

Την  όλη διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί
για 5η συνεχή φορά στο Δημαρχείο Μεγάρων,  θα
συντονίσει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Γιώργος Μιχάλαρος.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΑΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ! 
Η “Ώρα του Δημότη”στο Δημαρχείο 
Μεγάρων την Δευτέρα 

δημοτών 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους και τους ανέργους ότι

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε πρόγραμμα παιδικών
κατασκηνώσεων που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, μετά από συμ-
φωνία της Συνομοσπονδίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις .

Το πρόγραμμα που γίνεται για δεύτερη χρονιά φέτος και άμεσα
ο ΟΑΕΔ θα δεχτεί τις σχετικές αιτήσεις,  υλοποιείται μετά από
συμφωνία των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις  συμμετοχής και επιλογής μπο-
ρούν να αναζητηθούν μετά τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) 

Μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού θα υποβάλλονται και οι
αιτήσεις συμμετοχής από τους δικαιούχους.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ

Το τμήμα της χειροτεχνίας 
στο Πνευματικό Κέντρο του Δάσους 
Χαιδαρίου εξακολουθεί να λειτουργεί

Μετά το κλείσιμο των ΚΟΙν.Σ.ΕΠ το τμήμα της χειροτεχνίας
στο Πνευματικό Κέντρο του Δάσους εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί, υπό την καθοδήγηση της κ. Άννας Σακελαριάδη- Λώντου
με πολλές μαθήτριες όλων των ηλικιών ελπίζοντας οτι την
επόμενη εκπαιδευτική χρονιά,

θα μπορέσουν να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα ενη-
λίκων και παιδιών.

Λύση στο θέμα των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης και την αγωνία 6.500 εργα-
ζομένων σ' αυτά, δίνει ο Διευθύνων

Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία
Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Παναγιώτης
Μανούρης, σύμφωνα με επιστολή που απέ-
στειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος
Πατούλης, προς τους Δήμους και της ΠΕΔ
της Χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επιστολή, ο κ.
Παναγιώτης Μανούρης ενημέρωσε την ΚΕΔΕ
ότι, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε άμεσα και σε συνεργασία με
το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων τα Προγράμματα καταρχήν να
παραταθούν και στη συνέχεια να περάσουν
στο νέο στάδιο υλοποίησης, μετά την εξειδί

κευση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου. 

Επισημαίνεται ότι, η ΚΕΔΕ, με την από
27/3/2015 επιστολή της, είχε επισημάνει τον
άμεσο κίνδυνο, που απειλεί τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση των πολιτών και είχε ζητήσει τη
συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, για την παράταση
του έργου των Κ.Δ.Β.Μ.

Στα περισσότερα από 100 Προγράμματα
των Κ.Δ.Β.Μ, έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμε-
ρα 194.623 πολίτες και στα 12.349 Τμήματα
που έχουν δημιουργηθεί, μέχρι σήμερα σε
όλη τη Χώρα, οι απασχολούμενοι (στελέχη,
εκπαιδευτές, κ.λπ.) προσεγγίζουν τις 6.500,
διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα και εξειδι-
κευμένα προσόντα για την επίτευξη των στό-
χων του Προγράμματος.

ΛΥΣΗ στο θέμα των
Κ.Δ.Β.Μ. και την αγωνία

6.500 εργαζομένων
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ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΛΥΒΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM

ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 26 
& ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 6 - Τ.Κ. 10672
ΤΗΛ: 210 7258813 FAX: 210 3635952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ/FAX: 210 5580729
Email: kalivalaw@hol.gr

Eνόψει της πρόσφατης ανάρτησης
των Κτηματολογικών Στοιχείων Ακινήτων και
υποβολής τυχόν ενστάσεων έως 26.6.2015, 

το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές
διαδικασίες διεκπεραίωσης

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

Την επαναλειτουργία του δημοτικού σκο-
πευτηρίου Αχαρνών, ζητεί από τη δημοτική
αρχή ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών .

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου
Αχαρνών ενημερώνει τα μέλη του, ότι στις 8/5/15
επίδωσε στον Δήμαρχο Αχαρνών και με αριθ.
πρωτ. 29124 το ακόλουθο ψήφισμα που αφορά
την επαναλειτουργία του δημοτικού σκοπευτηρίου
Αχαρνών.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Κύριε Δήμαρχε,

ύστερα από αίτημα των μελών του συλλόγου

μας, στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής
συνέλευσής μας στις 26η Απριλίου 2015 τέθηκε
θέμα όσον αφορά την επαναλειτουργία του δημο-
τικού σκοπευτηρίου Αχαρνών.

Διέξοδος για πολλούς νέους 
η σκοποβολή πήλινου στόχου, 

που είναι και Ολυμπιακό άθλημα  

Με ομόφωνη απόφαση του σώματος ζητούμε,
βάσει της αγαστής μας συνεργασίας, την επί-
σπευση των διαδικασιών όσον αφορά τον Δήμο
μας και σε συνέχεια των προσωπικών θετικών
σας ενεργειών για το άνοιγμά του. 

Επίσης και την περαιτέρω στήριξή σας έως ότου
ικανοποιηθεί όχι μόνο ο κυνηγετικός κόσμος, αλλά
και πολλοί δημότες δικοί μας και όμορων Δήμων,
ιδιαιτέρως νέων ανθρώπων που βλέπουν την
σκοποβολή πήλινου στόχου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΑΘΛΗΜΑ», δραστηριότητα χρήσιμη και σαν άθλη-
μα και σαν διέξοδο πολλών προβλημάτων του
σήμερα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπι-
στούμε στην άμεση ανταπόκριση του αιτήματος.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Την επαναλειτουργία
του δημοτικού 

σκοπευτηρίου Αχαρνών
Ζητεί από τη δημοτική αρχή Ζητεί από τη δημοτική αρχή 

ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών 

Μειώνει τις δαπάνες της επιστολικής αλληλογραφίας του   
ο Δήμος Μεγαρέων 

Ζούμε στην εποχή της πληροφορικής και της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθεί η επιστολική αλληλογραφία.  Όμως ο Δήμος Μεγαρέων,  όπως
και κάθε Δήμος σχεδόν σε καθημερινή βάση,  επικοινωνεί με τους δημότες είτε για απλή ενημέρω-

ση είτε για προσκλήσεις σε διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις της Διοίκησης μέσω των υπηρεσιών των
Ελληνικών Ταχυδρομείων με αρκετά υπολογίσιμο κόστος.

Στο πλαίσιο Οικονομίας κλίμακος, η νέα Διοίκηση του Δήμου επιθυμεί να μειώσει τις δαπάνες που
ξοδεύονται για προσκλήσεις και διάφορες άλλες ανακοινώσεις (Τυπογραφικά,Ταχυδρομικά κλπ)  και για
το λόγο αυτό ανακοινώνει και γνωστοποιεί σε όλους τους φορείς που συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και
τη Διοίκηση του Δήμου και τα φυσικά πρόσωπα που το επιθυμούν,  να φροντίσουν να αποστείλουν στο
Γραφείο Επικοινωνίας του Δήμου Μεγαρέων τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας  τους, (Διεύθυν-
ση, Τηλέφωνα σταθερά και Κινητά και email) προκειμένου να ενημερωθεί σωστά και πλήρως το αρχείο
του Δήμου, έτσι ώστε άμεσα να υπάρξει ορατό και θετικό αποτέλεσμα που θα ωφελήσει οικονομικά το
δήμο και τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην ταχύτερη ενημέρωση και πρόσκληση στις διάφορες εκδηλώσεις. Οι πολίτες μπορούν να στείλουν με όποιο
τρόπο επιθυμούν τα στοιχεία τους στο Φαξ του Δήμου 22960 82374, στο τηλέφωνο 22963 20106 και στο email: pr.megara@gmail.com
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ΟΔήμος Ιλίου στο πλαίσιο
της κοινωνικής πολιτικής,
συνεχίζει τη λειτουργία  των

Κοινωνικών Φροντιστηρίων και
πρόκειται να λειτουργήσει από
22.06.2015 έως 24.07.2015 στο 1ο
Γενικό Λύκειο Ιλίου (Ιδομενέως και
Αγίας Βαρβάρας) θερινά τμήματα
προετοιμασίας μαθητών για τη Γ΄
Λυκείου, στα παρακάτω μαθήματα:

Μαθηματικά γενικής παιδείας
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Φυσική
Χημεία
Έκθεση
Για την εγγραφή των ενδιαφερόμε-

νων μαθητών απαιτείται η συμπλή-
ρωση σχετικής αίτησης από τον
κηδεμόνα τους και η συνέπεια στην
παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι υποχρεωτική.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υπο-
βάλλονται έως 12.06.2015

Για  πληροφορίες και αιτήσεις
εγγραφής, μπορείτε να απευθύνε-
στε στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101, 2ος
όροφος και συγκεκριμένα στην κα
Δέσποινα Χατζηχριστοδούλου, τηλ.
213 2030017 (Δευτέρα έως και
Παρασκευή 08.00-15.00), καθώς
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dxatzi@ilion.gr.

Θερινά τμήματα για τη Γ΄ Λυκείου 
στα Κοινωνικά Φροντιστήρια του Δήμου Ιλίου

Στο πλαίσιο της 3ης Παγκό-
σμιας Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας του Ο.Η.Ε. (4-10

Μαΐου) η εθελοντική ομάδα Μεγά-
ρων «Κούρος» προχώρησε σε μια
πρωτοποριακή για τα δεδομένα της
περιοχής κίνηση ανθρωπιάς για τα
παιδιά.

Συγκεκριμένα στο τριήμερο εκδη-
λώσεων που διοργάνωσε με εκπαι-
δευτικά προγράμματα, ποδηλασία
και παιχνίδια αποφάσισε να χαρίσει
σε 500 παιδιά της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, προστατευτικά κράνη
ποδηλάτου. Την Παρασκευή 8
Μαΐου τα μέλη του συλλόγου παρέ-
δωσαν το πολύ όμορφο δώρο στα
μικρά παιδιά προκειμένου να τα
ευαισθητοποιήσουν τόσο τα ίδια
όσο και τους γονείς τους.

Για τον «Κούρο» όμως και τα μέλη
του που αγγίζουν τα 100, ήταν ένα
μεγάλο στοίχημα καθώς οι ίδιοι με
την δράση τους βοηθούν σε θέματα
οδηγικής παιδίας. Η δράση βέβαια
του συλλόγου, επεκτείνεται σε,
δασοπροστασία, ανακύκλωση,
αιμοδοσίες, πράσινο και περιβάλ-
λον κ.ά. κινήσεις που σκοπό έχουν
να βοηθήσουν την κοινωνική ζωή
της πόλης.

Εθελοντική ομάδα Μεγάρων «Κούρος»
Χάρισαν 500 προστατευτικά κράνη 
στους μαθητές Δημοτικών της πόλης 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ-ΠΑΠ
Στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση δήμου Φυλής 
Το γυναικολογικό τμήμα του ΠΙΚΠΑ Ζεφυρίου σε συνεργασία

με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φυλής ΚΕΔΗΦ, στα
πλαίσια πρόληψης και αγωγής Υγείας διοργανώνει στο κτίριο
της Κοινωφελής Επιχείρησης (Φυλής 91) 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 
2015
Το πρόγραμμα απευθύνε-

ται σε γυναίκες – δημότες
άνω των 18 ετών.

Παρακαλούνται όσες
γυναίκες ενδιαφέρονται να εξεταστούν να επικοινωνήσουν
με την κα Κουτρουλή

ΩΡΕΣ 8:30-13:30, τηλ. 210 2486776

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                           
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΦ
ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: Μείωση πλεονάσματος 
- αύξηση ληξιπρόθεσμων χρεών

Συνεχίζει να καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα αν και
μειούμενα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενι-

κής Κυβέρνησης, Μαρτίου 2015, του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους / Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παρατηρείται μείωση των εσόδων
της Τ.Α. (-10,1%), συγκράτηση των δαπανών της (-5,1%), αλλά
και αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της (+21,2%).
Ειδικότερα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση εμφανίζει (σε εκ. €): 

- πλεόνασμα, 176 εκ. € τον Μάρτιο του 2015, από 202 εκ. € τον
Φεβρουάριο του 2015 και 266 εκ. € τον Μάρτιο του 2014. 

- έσοδα, 1.350 εκ. € το α' τρίμηνο του 2015, έναντι 1.501 εκ. € κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το 2014 και
ειδικότερα 1.092 εκ. € για τους Δήμους, 166 εκ. € για τις Περιφέρειες και 158 εκ. € για τα Νομικά Πρόσωπα
των Ο.Τ.Α. 

- δαπάνες, 1.188 εκ. € το α' τρίμηνο του 2015, έναντι 1.252 εκ. € κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το 2014 και
ειδικότερα 937 εκ. € για τους Δήμους, 160 εκ. € για τις Περιφέρειες και 156 εκ. € για τα Νομικά Πρόσωπα των
Ο.Τ.Α. 

Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Μάρτιο του 2015, εμφανίζο-
νται αυξημένες (319 εκ. €), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (263 εκ. €). Επισημαίνεται, ότι στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.
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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.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Ελευσίνας "Λεωνίδας Κανελλόπουλος" 

Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης 
Εκδήλωση με πηγή έμπνευσης τον Καλλιτέχνη Θωμά Μώλο
και σημείο αναφοράς την πόλη των Μεγάρων 

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 13 Μαΐου
2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Ελευσίνας "Λεωνίδας

Κανελλόπουλος" (Δραγούμη 37 - παρα-
λία Ελευσίνας) οι εκδηλώσεις που είναι
αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα
Μουσείων. 

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από τον
Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας "Το
Αδράχτι" με την αρωγή του ΠΑΚΠΠΑ και
του Δήμου Ελευσίνας. 

Με την εκδήλωση των εγκαινίων ξεκί-
νησε η έκθεση αντικειμένων, παλαιών
φωτογραφιών και βίντεο, που συλλέγει
το "Αδράχτι". 

Με τον ευφάνταστο τίτλο "Ελευσίς -
Λεψίνα - Ελευσίνα - Eleusis" σηματοδο-
τείται η πορεία από την δημιουργία της
πόλης τα πανάρχαια χρόνια έως την
σύγχρονη και την μελλοντική πόλη.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι
την Τρίτη 19 Μαΐου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

- Τετάρτη 13 Μαΐου - ώρα 8:00 μ.μ.
" Έναρξη εκδηλώσεων"

- Τετάρτη 13/5 - Τρίτη 19/5 (10:00 -
13:00 & 17:00 - 20:00)

" Έκθεση αντικειμένων"

- Τετάρτη 13/5 - Τρίτη 19/5 (10:00 -
13:00 & 17:00 - 20:00)

"Ταξίδι στο χρόνο"

- Σάββατο 16 Μαΐου - ώρα 9:00 π.μ. 
- Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 

Ημερίδα: Ελευσίς, Λεψίνα, Ελευσίνα,
Eleusis"

- Πέμπτη 14/5 - Παρασκευή 15/5 -
Κυριακή 17/5

(10:00 - 13:00) "Εκπαιδευτικά Προ-
γράμματα" για τα σχολεία

- Κυριακή 17/5: (10:00 - 13:00)
"Εκπαιδευτικά Προγράμματα" για όλα 

τα παιδιά της πόλης
- Δευτέρα 18 Μαΐου: "Παρουσίαση

παραδοσιακών χορών και τραγουδιών
της Ελευσίνας"

- Τρίτη 19 Μαΐου - ώρα 8:00 μ.μ. 
"Λήξη εκδηλώσεων"

ΟΠολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας
Σμύρνης και ο Σύλλογος Ιμβρίων διοργάνω-
σαν εκδήλωση – αφιέρωμα στη ζωή και στο

έργο του αείμνηστου συμπολίτη Ζωγράφου, Γλύπτη και
Χαράκτη Θωμά Μώλου, την Τρίτη 12 Μαϊου το βράδυ,
στον Εκθεσιακό χώρο του Δημοτικού Πολυχώρου Πολι-
τισμού  “Γαλαξίας”, στην πλατεία Νέας Σμύρνης και
στην αίθουσα του Συλλόγου Ιμβρίων όπου εκτίθενται
για μία εβδομάδα τα «Λαογραφικά των Μεγάρων».

Πρόκειται για μία συλλογή 62 πινάκων (ακουαρέλες)
με θέματα από τα ήθη και τα έθιμα και την κοινωνική
ζωή των Μεγάρων και ένα γλυπτό,  που ο αείμνηστος
Θωμάς Μώλος τα έχει δωρήσει στο Δήμο Μεγαρέων
από το έτος 2000 για να τοποθετηθούν στη Δημοτική
Πινακοθήκη.

Για τη ζωή και το έργο του Καλλιτέχνη μίλησε η Κα
Αθηνά Σχινά, Κριτικός και Ιστορικός Τέχνης στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, η Κα Εύα Μελά, Ζωγράφος, Πρόε-

δρος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
και ο κ. Ιωακείμ Μπουτάρας, Εκπαιδευτικός και Συγ-
γραφέας.

Επίσης μίλησαν οι συμπολίτες Κα Πόλυ Κολλιαλή,
Συμβολαιογράφος και ο κ. Γιάννης Γκίκας, Δικηγόρος.

Παρόντες ύστερα από ιδιαίτερη πρόσκληση του γιού
του Καλλιτέχνη κ. Σπύρου Μώλου, ο Δήμαρχος Μεγα-
ρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης  συνοδευόμενος από τη
σύζυγό του και η Αντιδήμαρχος αρμόδια για Πολιτιστικά
του Δήμου Μεγαρέων  Κα Βανέσσα Μαυροειδή.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων  δεσμεύτηκε ότι σύντομα
ο Δήμος θα διαμορφώσει κατάλληλο χώρο και τα
έργα του Δωρητή θα έλθουν στα Μέγαρα, όπως
ακριβώς ήθελε και ο αείμνηστος Καλλιτέχνης.

Χαιρετίζοντας την σπουδαία αυτή εκδήλωση ο Δήμαρ-
χος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, αφού αναφέρ

θηκε στην προσωπικότητα και στην αξία του έργου
του Θωμά Μώλου,  δεσμεύτηκε ότι σύντομα ο Δήμος
Μεγαρέων θα διαμορφώσει κατάλληλο χώρο και τα
έργα αυτά του Δωρητή θα έλθουν στα Μέγαρα, όπως
ακριβώς ήθελε και ο αείμνηστος Καλλιτέχνης.

Ηταν μία πολύ ζεστή εκδήλωση σε κλίμα έντονης
συγκινησιακής φόρτισης με σημείο αναφοράς την πόλη
των Μεγάρων που ήταν και η πηγή έμπνευσης για τον
Καλλιτέχνη Θωμά Μώλο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό
Πολιτισμού , Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Συμμετοχή Κ.Α.Ε.
στην Α2 Εθνική Κατηγορία», κατέθε-
σε η βουλευτής Αττικής ΠΑΣΟΚ Εύη
Χριστοφιλοπούλου.

Σε αυτήν αναφέρει τα ακόλουθα: 
Κύριε Υπουργέ, 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-

σία στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρι-
σης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
δύναται να συμμετάσχουν ερασιτε-
χνικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομέ

νων Καλαθοσφαιριστών και Καλα-
θοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες
(άρθρο 115 παρ. 1 ν. 2725/1999).
Για λόγους ίσης μεταχείρισης, είναι
κρίσιμο να δοθεί η δυνατότητα στις
ομάδες που υποβιβάζονται από την
Α1 Εθνική Κατηγορία – και οι οποίες
αναγκαστικά συμμετέχουν στην Α1
ως Κ.Α.Ε.- να συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατη-
γορίας ως ερασιτεχνικά σωματεία
και να προβούν στη λύση της Κ.Α.Ε.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στις 

εν λόγω ομάδες
να μειώσουν το
λειτουργικό τους
κόστος, να είναι
ανταγωνιστικές
ως προς τα υπό-
λοιπα ερασιτεχνι-
κά σωματεία που
σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν
στην Α2 Εθνική
Κατηγορία και, εν
τέλει, να παραμεί-
νουν βιώσιμες
προς όφελος της
ελληνικής καλα-
θοσφαίρισης.  

Κατόπιν αυτών,
ερωτάσθε:

-Προτίθεσθε να
αναλάβετε νομο-
θετική πρωτοβου-
λία προκειμένου οι Κ.Α.Ε. οι οποίες
δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτά-
θλημα της Α2 Εθνι

κής Κατηγορίας να δύνανται με
απόφαση των μετόχων τους κατά

τον ν. 2190/1920, και σύμφωνη
γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
ερασιτεχνικού σωματείου,  να λύο-
νται και να συμμετέχουν στο πρωτά-
θλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας 

ως ερασιτεχνικά αθλητικά σωμα-
τεία (Τμήματα Ερασιτεχνών Καλα-
θοσφαιριστών);

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΥΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

«Να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής 
Κατηγορίας ως ερασιτεχνικό σωματείο, αφού προβεί 
σε λύση της Κ.Α.Ε. ο Πανελευσινιακός»

HΕλληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσι-
κλέτας διοργανώνει το διάστημα 23-24
Μαΐου το 22ο Classic Trophy. Πρόκειται

για ένα κλασικό ράλι που διοργανώνεται κάθε
άνοιξη και ταξιδεύει τους φίλους που συμμετέχουν
από μαγευτικές διαδρομές.

Η φετινή εκδήλωση θα κινηθεί στην ιστορική δια-
δρομή που ενώνει δύο από τις πιο σημαντικές
πόλεις της Αρχαίας Ελλάδας, την Ελευσίνα και
την Αρχαία Ολυμπία. 

Οι αναβάτες θα ξεκινήσουν από την Πλατεία
Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας, και αφού περά-
σουν από μοναδικές διαδρομές θα καταλήξουν
στην Αρχαία Ολυμπία όπου και θα διανυκτερεύ-
σουν.

Πάνω από 500 χιλιόμετρα...
Η Κυριακή περιλαμβάνει περιήγηση

στα βουνά της δυτικής και κεντρικής
Πελοποννήσου, με τελικό προορισμό
και πάλι στην Πλατεία Ηρώων στην
Ελευσίνα. Η συνολική απόσταση καθ'
όλη τη διάρκεια του διημέρου είναι 565
χιλιόμετρα.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν
θα πρέπει να απευθυνθούν στην
γραμματεία της λέσχης, Δευτέρα και
Πέμπτη από 21:00 έως 23:00 και στα
τηλέφωνα 2103221831 – 2103221821.
Οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν την
Δεύτερα 18 Μαΐου.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μαγευτικές διαδρομές 
με κλασικές μοτοσικλέτες
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Πρόσκληση - Εκδρομή 
στην Ιερά Μονή του Όσιου Ιωάννη 

του Ρώσου από το ΔΟΚΑΠ 
Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας σας προσκαλεί στην ημερήσια εκδρομή

που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 στο Προκόπι στη Βόρεια
Εύβοια, όπου και θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Όσιου  Ιωάννη

του Ρώσου.  Επίσκεψη-προσκύνημα. 
Στη συνέχεια θα γευματίσουμε (προαιρετικό) 

σε ταβέρνα της περιοχής.
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-555.1314 

Ώρα Αναχώρησης: 8.00 π.μ (από το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο 

του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 220τμ σε
κεντρικό σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων Πολυτεχνείου
πλησίον πιάτσας Ταξι). Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της Εθνικής Αντιστάσεως
πλησίον ΙΝ Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου (δε διό-
ροφη πολυκατοικία). 105 τμ. WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδω-
μάτια. Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκο-
βαμμένο. Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού

«Ηρόδωρος»
Ομιλία με θέμα: 

«Η γλωσσική ανάπτυξη 
σε παιδιά ηλικίας 

2 έως 5 ετών»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου
Μεγαρέων, σας προσκαλεί το Σάββατο
16/5/2015 και ώρα 18:00, στον χώρο του
Α’ Δημ. Παιδικού Σταθμού Μεγάρων, σε 

ομιλία-συζήτηση με θέμα: «Η γλωσσική
ανάπτυξη σε παιδιά ηλικίας 2 έως 5
ετών», με προσκεκλημένη ομιλήτρια την
Ευαγγελία Γάτα - Λογοθεραπεύτρια [BSc
ΤΕΙ Πατρών].

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, οι γονείς
θα έχουν την δυνατότητα να θέσουν τα
ερωτήματα και τους προβληματισμούς
τους.

Η Πρόεδρος
Ιωάννα Ρήγα                                                                                                  

Η Προϊσταμένη του Α’ Δ.Π.Σ.
Δέσποινα Πάσχου

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.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

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

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

210 5545507, 210 7227483
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Ευνοϊκές αλλαγές 
στα επιδόματα 

για μακροχρόνια ανέργους
και εποχικούς

ΗΔιοίκηση του ΟΑΕΔ σύμφωνα με
πληροφορίες του dikaiologitika.gr,
ετοιμάζει δέσμη κοστολογημένων

προτάσεων προς το υπουργείο Εργασίας,
για να βελτιωθούν αφενός οι όροι χορήγη-
σης για το επίδομα μακροχρόνια ανέργων,
αλλά και να αλλάξει προς το καλύτερο το
όριο των 400 ημερών ασφάλισης ανά τετρα-
ετία που έχει τεθεί για τους εποχικά απα-
σχολούμενους
Έτσι, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι πολύ

σύντομα θα μπορέσει ο ΟΑΕΔ να απευθυν-
θεί σε περισσότερους ανέργους, οι οποίοι
θα μπορούν έτσι να καρπώνονται τις παρο-
χές που τους αναλογούν και όχι απλώς να
καταγράφονται στα μητρώα του.
Η εύρεση των κονδυλίων που απαιτούνται

για τη βελτίωση των παραπάνω παροχών,
εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψει από τον
συνολικό επανακαθορισμό των πόρων που
προκύπτουν από το νέο ΕΣΠΑ. Ο λόγος είναι
ότι ο αρχικός καθορισμός των πόρων πραγ-
ματοποιήθηκε το 2007, σε σχέση με το κατά
κεφαλήν εισόδημα των πολιτών, που υπήρ-
χε τότε. Η κρίση που μεσολάβησε όμως έχει
αλλάξει το συγκεκριμένο ποσό προς το χει-
ρότερο, συνεπώς αναμένεται να υπάρξει
επανακαθορισμός των κονδυλίων σε νέα
βάση. Η διοίκηση του ΟΑΕΔ εκτιμά ότι μπο-
ρεί έτσι να προκύψουν έως 2 δισ. ευρώ
περισσότερα σε σχέση με το αρχικό ποσό.
Η διαδικασία βελτίωσης των όρων που

ισχύουν για το επίδομα μακροχρόνιας ανερ-
γίας ειδικά, είναι άμεσα συνυφασμένη με
την επανεξέταση που πραγματοποιείται από
τις υπηρεσίες πρόνοιας, τόσο σε ό,τι αφορά
τα κοινωνικά επιδόματα, όσο και για το ελά-
χιστο εγγυημένο εισόδημα. Ειδικά για το
τελευταίο η επανεξέταση αφορά το εάν θα
συνεχιστεί ή εάν θα καταργηθεί.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου  &  ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη διάλεξη που θα δώσει,

ο  Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών, Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊ-
κών, για τη Μελέτη των Γενοκτονιών,   η οποία -το 2007- αναγνώρισε, μετά από
ψηφοφορία -μεταξύ των μελών της- τη Γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων

και των Ασσυρίων,κ. Θεοφάνης Μαλκίδης, με θέμα : "Το εθνικό και διεθνές αίτημα
για τη Γενοκτονία", τη  Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015, ώρα 20:00, στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου («Δ. Καλλιέρης»),   Αλ. Παναγούλη

13,  στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μελέτιος  Ι.  Μπουραντάς                              Νικόλαος  Ι.  Μελετίου

Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου                    Δήμαρχος Ασπροπύργου   
Δημοτικός Σύμβουλος                                       Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.                                             

ΓΑΜΟΣ
O  DUHANXIU OLGERT TOY PLLUMB KAI THΣ

REMZIE ΤΟ ΓΕΝΟΣ AGOLLI, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΙ Η

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΚΑΛΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΛΑΧΟΒΑ,

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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Υπηρεσία Ασύλου: 
Αντικειμενική η δυσκολία εξυπηρέτησης 
όλων των αιτούντων

Για «αντικειμενική δυσκολία εξυπηρέτησης όλων
όσων προσέρχονται στην Υπηρεσία Ασύλου με την
παρούσα στελέχωσή της, παρά το ότι έχει καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώσει τους χρόνους
αναμονής» κάνει λόγο η Υπηρεσία σε ανακοίνωση που
εξέδωσε μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αιτού-
ντων άσυλο έξω από τα γραφεία της, στην Κατεχάκη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στις συναντή-
σεις που κάνει η Υπηρεσία με φορείς και κοινότητες
μεταναστών και προσφύγων, τούς ενημερώνει για τις
προσπάθειες που κάνει για την κατά το δυνατό διευκό-
λυνση των εξυπηρετούμενων, «συμπεριλαμβανομένης
της σειράς προτεραιότητας που δίνεται μέσω τηλεφω-
νικής απόδοσης ραντεβού για την καταγραφή των αιτη-
μάτων ασύλου, η οποία δεν μπορεί να παρακαμφθεί».

Παράλληλα, εκφράζεται η ανησυχία ότι «η κλιμάκωση
των διαμαρτυριών με το κλείσιμο της Λ. Κανελλοπού-
λου ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη σωματική ακε-
ραιότητα των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων υπάρ-
χουν και μικρά παιδιά, και δημιουργεί σοβαρές καθυ-
στερήσεις και δυσκολίες στο έργο της Υπηρεσίας, με
αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η δυνα-
τότητα εξυπηρέτησης των προσερχομένων».

Σημειώνεται ακόμη ότι η χώρα έχει ζητήσει έκτακτη
βοήθεια και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, προκειμένου να αναβαθμιστεί η Υπηρεσία
μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρωί αιτούντες άσυλο, Σύροι ως επί το πλείστον,
πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία
της Υπηρεσίας Ασύλου διαμαρτυρόμενοι ότι καθυστε-
ρεί η διαδικασία υποβολής της αίτησής τους.

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων μέλος του δικτύου εθελοντών «Καμπάνια για
την πρόσβαση στο άσυλο», η Υπηρεσία έχει τη δυνα-
τότητα να εξυπηρετήσει μόλις λίγα άτομα κάθε ημέρα,
και μπορεί να περάσουν ακόμα και δύο μήνες μέχρι να
καταφέρει να καταθέσει ένας πρόσφυγας την αίτηση
ασύλου στην Υπηρεσία.

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

Βαρουφάκης: Καμιά αλλαγή στον 
ΦΠΑ στα νησιά μέχρι τον Σεπτέμβριο

Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά
μέχρι τον Σεπτέμβριο, δεσμεύτηκε από την Βουλή ο
υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, επισημαί-
νοντας ταυτοχρόνως πως όποιο φορολογικό καθεστώς
και να ισχύει μετά τον Σεπτέμβριο θα δίνει την δυνατό-
τητα επιστροφής του ΦΠΑ στους μόνιμους κατοίκους
των νησιών και θα λαμβάνει υπόψη του τους «ευάλω-
τους» του τουριστικού κλάδου.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βου-
λευτή της ΝΔ, Μάνου Κόνσολα, είπε με κατηγορηματικό
τρόπο: «Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή μέχρι τον
Σεπτέμβριο» αλλά αποκάλυψε πως έχει δεχθεί ιδιαίτε-
ρα ισχυρές πιέσεις να υπάρξουν αυξήσεις στον ΦΠΑ
των νήσων, μάλιστα «σε βαθμό που πρέπει να αναχθεί
σε θέμα της ψυχιατρικής», όπως είπε.

«Δεν είναι λογικό να σου βάζουν αυτό το θέμα στην
Ουάσιγκτον όπου έχεις τόσο σοβαρά θέματα να συζη-
τήσεις. Υπάρχουν ιδεολογήματα, ιδεοληψίες των
θεσμών», ανέφερε χαρακτηριστικά διαβεβαιώνοντας
πως ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας «ξόδεψε πολύ
καιρό για να εξηγεί στην κα Μέρκελ ποιο είναι το νόημα
του ΦΠΑ στα νησιά».

Ο κ. Βαρουφάκης πάντως χαρακτήρισε «σκάνδαλο»
το γεγονός ότι πέρσι υπήρξε μείωση των εσόδων από
ΦΠΑ αν και σημειώθηκε αύξηση της τουριστικής κίνη-
σης στην Μύκονο και την Σαντορίνη. Σε κάθε περίπτω-
ση είπε πως δεν είναι κακό να υπάρξει εξορθολογισμός

του ΦΠΑ, ωστόσο γνωστοποίησε πως μέσω μιας
απλής ηλεκτρονικής διαδικασίας και χωρίς να πηγαί-
νουν στις εφορίες οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να
εισπράττουν την διαφορά καταχωρώντας την απόδειξη.
«Οι νησιώτες δεν θα πληρώσουν περισσότερο ΦΠΑ»
δήλωσε κατηγορηματικά.

Απαντώντας ο κ. Βαρουφάκης σχετικά με τον λεγόμε-
νο φόρο διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία, απέκλεισε κάθε
ενδεχόμενο οριζόντιας επιβολή του, επισημαίνοντας
πως στο σκεπτικό της κυβέρνησης έχει υπάρξει (χωρίς
να είναι τίποτα δεδομένο) μία πιθανή προοδευτική κλί-
μακα επιβολής που όμως να αφορά ξενοδοχεία πολ-
λών αστέρων και πάντως όχι νοικιαζόμενα δωμάτια ή
ξενοδοχεία ενός ή δύο αστέρων. «Δεν θα αφορά τους
ευάλωτους ανθρώπους του τουριστικού κλάδου»,
δήλωσε ο κ. Βαρουφάκης.

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών αναφορικά με το
ζήτημα «της καθυστέρησης της διαπραγμάτευσης»,
όπως το έθεσε ο ερωτών βουλευτής, είπε πως η κυβέρ-
νηση επιθυμεί να κλείσει όσο πιο γρήγορα γίνεται η δια-
πραγμάτευση, όμως «όταν έχουμε τέτοια αγκάθια είναι
πιο δύσκολο». «Και δεν είναι μόνο ο ΦΠΑ είναι άλλα
100 αγκάθια», είπε.

ΣτΕ: Πολίτες μπορούν ναΣτΕ: Πολίτες μπορούν να
κατάσχουν χρήματα από ΔΟΥκατάσχουν χρήματα από ΔΟΥ

για οφειλές του Δημοσίουγια οφειλές του Δημοσίου
Ανοίγει ο δρόμος σε ιδιώτες για κατασχέσεις χρημάτων

του Δημοσίου που υπάρχουν στα ταμεία των ΔΟΥ, σύμ-
φωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
την προϋπόθεση όμως, η κίνηση αυτή να μην δημιουρ-
γεί κίνδυνο ανατροπής της εκτέλεσης του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δικαίωσε πολίτη
δίνοντας το πράσινο φως για να προχωρήσει στην κατά-
σχεση από το ταμείο της ΔΟΥ Ενσήμων Αθηνών του
ποσού των 22.800 ευρώ που του είχε επιδικαστεί από
το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, λόγω τραυματι-
σμού του από στρατιωτικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τους Συμβούλους, στην υπ’ αριθμόν
819/2015 απόφασή τους, «από το άρθρο 95 παράγρα-
φος 5 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει τη συμμόρ-
φωση προς τις δικαστικές αποφάσεις, σε περίπτωση
εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως η οποία, υποχρεώνει
το Δημόσιο σε συμμόρφωση και εφ’ όσον η υποχρέωση
αυτή συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού, ο
ιδιώτης διάδικος δύναται, για την ικανοποίηση της απαι-
τήσεως του, να χρησιμοποιήσει τα μέσα αναγκαστικής
εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και, ειδικότερα, να προ

βεί στην αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσί-
μων, χρημάτων δηλαδή του Δημοσίου, στην οικεία οικο-
νομική υπηρεσία».

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(νόμος 3068/2002) «στην περιουσία του Δημοσίου,
στην οποία και μόνον επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική
κατάσχεση, περιλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσι-
μα του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την πηγή από την
οποία προέρχονται».

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας επικύρωσαν το σκέ-
λος εκείνο της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσ-
σαλονίκης που αναφέρει ότι δεν είναι ακατάσχετο το
σύνολο των χρημάτων που βρίσκονται στα ταμεία των
ΔΟΥ, επειδή αποσκοπούν στην πληρωμή των εγγε-
γραμμένων στον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών.

Και μάλιστα, την στιγμή που από την άλλη πλευρά
υπάρχει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δικα-
στικής προστασίας το οποίο εμφανίζεται με την μορφή
αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής περιουσίας του
Δημοσίου.

Για να υπερκαμφθεί το συνταγματικά προστατευμένο
συνταγματικό δικαίωμα της δικαστικής προστασίας
«απαιτείται επιπλέον να δημιουργείται κίνδυνος ανατρο-
πής της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού ως
προς την εκπλήρωση των δαπανών».

Όμως, καταλήγει το ΣτΕ, τον τελευταίο αυτό ισχυρισμό
δεν τον πρόβαλε το Δημόσιο.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατρακύλα χωρίς τέλος στα ακίνητα, 
ακόμη 3,9% έχασαν το α΄ τρίμηνο
Συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2015 η υπο-

χώρηση στις τιμές των ακινήτων, καθώς με βάση τα στοι-
χεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα, εκτιμάται ότι το α΄ τρίμηνο του 2015 οι τιμές των δια-
μερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο
όρο μειωμένες κατά 3,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2014.

Κατρακύλα χωρίς τέλος στα ακίνητα, ακόμη 3,9% έχα-
σαν το α΄ τρίμηνο

Για το σύνολο του 2014, με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο
ετήσιο ρυθμό 7,5% (-9,1%, -8,0%, -7,2% και -5,4% το
α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2014 αντίστοιχα), έναντι μεί-
ωσης κατά 10,9% το 2013.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική
περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερι-
σμάτων το α΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοι-
χο τρίμηνο του 2014 ήταν 3,8% στην Αθήνα, 5,9% στη
Θεσσαλονίκη, 4,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,0%
στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης:Σε ένα μήνα ν/σ για αξιολόγηση στο Δημόσιο
Στόχος η βελτίωση της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης

Σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση του δημόσιου τομέα, γνωστοποίησε ο αναπληρω-
τής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος, από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου του
Economist, την Πέμπτη.

Ο Γ. Κατρούγκαλος εξήγησε ότι στόχος της αξιολόγησης θα είναι η βελτίωση της απόδοσης των δημοσίων υπαλ-
λήλων και δεν θα λειτουργεί ως τιμωρητικό μέτρο εναντίον τους και ανέφερε ότι έχει υπογράψει δύο μνημόνια
συνεργασίας με τη Γαλλία και τη Σουηδία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο θέμα της αξιολόγησης προσωπικού.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι προγραμματίζεται, και θα είναι έτοιμο το επόμενο διάστημα, ένα πρόγραμμα κινητικότη-
τας δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Πρόνοιας και προανήγγειλε την
κατάθεση νομοσχεδίου για την επιλογή προϊσταμένων. 

«Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει το κράτος με εχθρικότητα και με έλλειψη εμπιστοσύνης. Οι αλλαγές, που δρο-
μολογούνται αποσκοπούν αφενός να βελτιώσει την απόδοση της δημόσιας διοίκησης και αφετέρου να αποκατα-
σταθεί η εικόνα της στη συνείδηση των πολιτών», τόνισε ο κ. Κατρούγκαλος, συμπληρώνοντας ότι τα προηγούμε-
να χρόνια έγιναν «ψευδομεταρρυθμίσεις», διότι δεν δρομολογήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της
δημόσιας διοίκησης, αλλά για να περάσουν τους ελέγχους της τρόικας.
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Την ανεπάρκεια της
διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων, τόσο στο

δήμο Τριπόλεως, όσο και
γενικότερα στην περιφέρεια
Πελοποννήσου  διαπιστώνει
με πόρισμά του ο Συνήγορος
του Πολίτη.  Κάτοικοι του
Δήμου Τρίπολης προσέφυ-
γαν στον Συνήγορο του Πολί-
τη διαμαρτυρόμενοι για τη
συσσώρευση απορριμμάτων
στους δρόμους του Δήμου, με
αποτέλεσμα την πρόκληση
σοβαρής και συστηματικής
ρύπανσης του περιβάλλο-
ντος και των φυσικών πόρων
και επαπειλούμενο κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία.

Η Αρχή διαπίστωσε ότι η κατά-
σταση διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων, τόσο στο Δήμο Τρί-
πολης, όσο και συνολικά στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν
είναι συμβατή με τα προβλεπό-
μενα στην εθνική και ευρωπαϊ-
κή νομοθεσία και ενέχει τερά-
στιες επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον και τη δημόσια υγεία.

Ωστόσο, ο Δήμος Τρίπολης
ενημέρωσε το Συνήγορο του
πολίτη ότι ξεκίνησε μεν τη διαδι-

κασία για την ενίσχυση της ανα-
κύκλωσης, ωστόσο επέλεξε και
να μισθώσει χώρο για την προ-
σωρινή, όπως αναφέρει, διάθε-
ση των απορριμμάτων.

Ακολουθεί σύνοψη του 
πορίσματος

Εξαιτίας των καθυστερήσεων
που ανέκυψαν διαχρονικά στη
χωροθέτηση των έργων ασφα-
λούς διάθεσης που προβλέπο-
νταν από το εγκεκριμένο Περι-
φερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), κανέ-
νας Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) δε λει-
τουργεί στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, με αποτέλεσμα η
διάθεση των απορριμμάτων να
γίνεται σε Χώρους Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

Ο Δήμος Τρίπολης έχει πολ-
λές φορές αντιμετωπίσει πρό-
βλημα συσσώρευσης απορριμ-
μάτων στους δρόμους, με απο-
κορύφωμα τους τελευταίους
μήνες, όταν μετά από δικαστική
απόφαση έκλεισε ο ΧΑΔΑ στη
θέση Πλάτωμα που χρησιμο-

ποιούσε ο Δήμος, οπότε τόνοι
απορριμμάτων συσσωρεύτη-
καν μέσα στην πόλη, με αποτέ-
λεσμα να κηρυχτεί η πόλη σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Το συγκεκριμένο μέτρο έχει κατ’
επανάληψη χρησιμοποιηθεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι: ¾ το έκτα-
κτο μέτρο της κήρυξης της
πόλης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης που δίνει τη δυνατότη-
τα μεταφοράς των απορριμμά-
των σε άλλο ΧΥΤΑ, τείνει να
γίνει μόνιμο και να αποτελέσει
μια στρεβλή μέθοδο διαχείρισης
των απορριμμάτων της περιο-
χής κατά παράβαση των διατά-
ξεων της ευρωπαϊκής και εθνι-
κής νομοθεσίας, ¾ ο Δήμος
ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν
έλαβε όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα, ώστε να αυξήσει τα
ποσοστά ανακύκλωσης και ως
εκ τούτου, να μειώσει την ποσό-
τητα των προς διάθεση απορ-
ριμμάτων, ¾ η Περιφέρεια
Πελοποννήσου είναι υπεύθυνη
για το γεγονός ότι δεν έχει ολο-
κληρώσει ακόμη τα προβλεπό-
μενα έργα από το ΠΕΣΔΑ του
2010, η πρώτη φάση των οποί-

ων έπρεπε να βρίσκεται σε
λειτουργία, και συνεκτιμώ-
ντας ότι: α) ο υφιστάμενος
εγκεκριμένος σχεδιασμός, ο
οποίος παρέχει το αναγκαίο
διαχειριστικό πλαίσιο, ουδό-
λως έχει εφαρμοστεί μέχρι
σήμερα, 

β) η εφαρμογή ενός
ΠΕΣΔΑ απαιτεί χρόνο για
να καταλήξει σε ώριμες και
βιώσιμες λύσεις, 

γ) η προώθηση ενός νέου
σχεδιασμού θα πρέπει να
λάβει σοβαρά υπόψη το
διαθέσιμο χρόνο, σε συνδυα-
σμό με τον ενδεχόμενο κίνδυνο
των επιπτώσεων από τις νέες
καθυστερήσεις που τυχόν προ-
κύψουν και εμποδίσουν τη δια-
χείριση των απορριμμάτων σε
τοπικό επίπεδο για μία ακόμη
φορά, έκρινε αναγκαία: 

1. την άμεση εξυγίανση των
υφιστάμενων χώρων απόθεσης
του Δήμου Τρίπολης, και τη
λήψη μέτρων για την αποκατά-
σταση της προκληθείσης
ζημίας, 

2. την ενίσχυση των συστημά-
των διαλογής στην πηγή, εκ
μέρους του Δήμου, ώστε να επι-

τευχθεί μείωση των προς δια-
χείριση απορριμμάτων, 

3. την επίσπευση των διαδικα-
σιών για την ολοκλήρωση του
ΠΕΣΔΑ, ώστε να λειτουργή-
σουν άμεσα οι χώροι που προ-
βλέπονται για την προσωρινή
διαχείριση των απορριμμάτων
της Περιφέρειας.

Παρά ταύτα ο Δήμος Τρίπολης
ενημέρωσε την Αρχή ότι ξεκίνη-
σε μεν τη διαδικασία για την ενί-
σχυση της ανακύκλωσης,
ωστόσο επέλεξε και να μισθώ-
σει χώρο για την προσωρινή,
όπως αναφέρει, διάθεση των
απορριμμάτων.

Συνήγορος του Πολίτη: 
Ανεπαρκής η διαχείριση απορριμμάτων 
σε Τρίπολη και Πελοπόννησο συνολικά

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ "Η ΜΗΤΕΡΑ"

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγίων Αναργύρων-Καμα-
τερού της 12ης Μάη θέσαμε εκτός ημερήσιας διάταξης τα σοβαρά
προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Προστασίας Παιδιού  « Η

Μητέρα».
Την ίδια στιγμή που αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που έχουν ανάγκη

προστασίας, το Κέντρο υποβαθμίζεται συνεχώς και η λειτουργία του οφεί-
λεται στο φιλότιμο και στην ευαισθησία των εργαζομένων.

Ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να συμπεριληφθεί  το  θέμα στην ημερή-
σια διάταξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης έτσι ώστε να παρθεί από-
φαση που να στηρίζει τους εργαζόμενους και τη λειτουργία του Κέντρου και
να διεκδικεί:

•       Στελέχωση του Κέντρου με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό
•       Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση με βάση τις ανάγκες
•       Αναβάθμιση του Κέντρου. Να λειτουργήσουν οι κλειστές πτέρυγες,

πλήρως στελεχωμένες.
•       Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζομένους.
H δημοτική αρχή δεσμεύτηκε να συμπεριλάβει το θέμα στην ημερήσια

διάταξη του αμέσως επόμενου δημοτικού συμβουλίου.
Αμέσως μόλις καθοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης, θα καλέσουμε το

σωματείο και τους εργαζόμενους του Κέντρου να παραβρεθούν και να ενη-
μερώσουν το δημοτικό συμβούλιο.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Σύλλογος της
Αγίας Τριάδας

Μεγάρων
Εθελοντικός καθαρισμός

στον υγροβιότοπο Βουρκάρι
και το ιστορικό Τείχος

Την τακτική ετήσια δράση του για καθα-
ρισμό της παραλίας του υγροβιοτόπου

Βουρκάρι και του παρακειμένου 
ιστορικού τείχους διοργανώνει ο Σύλλο-
γος της Αγίας Τριάδας Μεγάρων, την

Κυριακή 24 Μαΐου, ώρα 09:30
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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

Γενική Συνέλευση και Εκλογές στον Σύλλογο Τριτέκνων
Φυλής την Κυριακή 17 Μαΐου

''Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ” ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ , ΣΤΑ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ, ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 18
την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ
2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 πμ.

ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

(Έκθεση δραστηριότητας του Δ.Σ. -Οικο

νομικός Απολογισμός - Έκθεση Ελε-
γκτι

κής Επιτροπής – Απαλλαγή του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη). 

2. Προκήρυξη Εκλογών για νέο Διοικη

τικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή 
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ.
ΤΟ Δ.Σ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΔΩΝΙΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΟΥΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΟΥΛΑΒΤΣΕΒΑ,
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ

ΤΑΣΚΕΝΔΗ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ,

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΚΑΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΤΕΛΙΔΟΥ,
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ,
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 
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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 

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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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 προε-
λεύσεων.

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

5.12.14

ΙΒΙΣΚΟΣΑΛΦΑ-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.  
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