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ΔΔηημμοοττιικκοοίί  σσύύμμββοουυ--
λλοοιι  ππιιάάσσττηηκκαανν  σστταα
χχέέρριιαα  ααφφοούύ  ααννττάάλλ--
λλααξξαανν  ββααρριιέέςς  εεκκφφ--
ρράάσσεειιςςσσττοο  ΔΔήήμμοο

ΑΑχχααρρννώώνν

““ΠΠεειιρρααγγμμέένναα””  ττααξξίί  σσττοο
ΧΧααϊϊδδάάρριιΈΈλλεεγγχχοοιι  κκααιι  

σσυυλλλλήήψψεειιςς
ααππόό

ττηηνν  ΤΤρροοχχααίίαα

ΤΤρριιαακκόόσσιιαα  ((330000))  ππααιιδδιιάά,,  ττοουυ
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ,,  εεξξεεττάάσσττηηκκαανν  

ΔΔωωρρεεάάνν      κκιι  ααππέέκκττηησσαανν
ΑΑττοομμιικκόό  ΔΔεελλττίίοο  ΥΥγγεείίααςς!!
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Αύξηση 13,5% στην
πιθανότητα καρκινο-
γένεσης προκάλεσε,

σύμφωνα με μετρήσεις επι-
στημόνων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, η πυρκαγιά στο
εργοστάσιο ανακύκλωσης
του Ασπροπύργου , αν και,
σύμφωνα με την Πυροσβε-
στική, κάηκε μόλις το 1/20
των συσσωρευμένων απο-
ρριμμάτων! Είναι προφανές
ότι οι δραματικές επιπτώσεις
της πυρκαγιάς που γέμισε
τον ουρανό ολόκληρης της
Αττικής με τοξικά αέρια δεν
έχουν ακόμη χαρτογραφηθ-
εί, καθώς οι ειδήμονες
συνεχίζουν τις μετρή-
σεις.

Το Εργαστήριο Περι-
βαλλοντικής Μηχανι-
κής (Τμήμα Χημικών
Μηχανικών-ΑΠΘ) με
επικεφαλής τον αναπ-
ληρωτή καθηγητή,
Δημοσθένη Σαρηγιάν-
νη, ο οποίος συμμε-
τέχει στις συνεχιζόμε-
νες έρευνες για τις επι-
πτώσεις της πυρκα-
γιάς στον πληθυσμό,
προχώρησε στην
εκπόνηση μιας μελέτ-
ης.

Σκοπός ήταν η
«Εκτίμηση κινδύνου
από την έκθεση σε
διοξίνες και φουρά-
νια λόγω της πυρκα-
γιάς στο κέντρο δια-
λογής ανακυκλώσι-
μων υλικών (ΚΔΑΥ)
στον Ασπρόπυργο».

Είχαν προηγηθεί οι
μετρήσεις του Δημο-
κρίτου για τις καρκι-
νογόνες διοξίνες και
τα φουράνια που
εκπέμφθηκαν από

“Πειραγμένα” ταξί στο Χαϊδάρι
Έλεγχοι και συλλήψεις από την Τροχαία

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί ταξί για επέμβαση στις ταμειακές μηχανές και στα ταξίμετρα των οχημάτων τους,
κάποιοι από τους οποίους και στο Χαϊδάρι. Εντύπωση προκαλούν οι “τεχνολογίες αιχμής” που χρησιμοποοι-
ούσαν κάποιοι από αυτούς για να εξα-

πατήσουν τους πελάτες τους.

Στο πλαίσιο διενέργειας τροχονομικών
ελέγχων σε ταξί, που πραγματοποιήθηκαν
στις 12/13 Ιουνίου από τις Ομάδες Ελέγχου
και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της
Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σε συνεργασία
με το Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών, συνελήφθη-
σαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής
(Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφι-
σού, Σταθμός Μετρό Ανθούπολης, Χαϊδάρι,
Πειραιάς, Δάφνη, Καλλιθέα, Διεθνής Αερολι-
μένας “Ελ. Βενιζέλος”) συνολικά 14 οδηγοί
ταξί.

Παρέμβαση στην ταμειακή μηχανή, μέσω
ειδικών συνδεσμολογιών και με χρήση αντι-
κειμένων

Παρέμβαση στην ταμειακή μηχανή, μέσω ειδικών συνδεσμολογιών και με χρήση αντικειμένων
Ειδικότερα :

Πέντε είχαν επέμβει σκόπιμα στην ταμειακή μηχανή, μέσω ειδικών συνδεσμολογιών και με χρήση αντικειμένων
(κατσαβίδι, ψαλίδι, λίμα κ.λπ.), προέβαιναν στην παρεμβολή της λειτουργίας αυτής.

Τρεις κατείχαν φορητούς πομποδέκτες και ένας είχε συνδέσει καλώδιο στην εξωτερική κεραία του πομποδέκτη οχή-
ματος, με την ενεργοποίηση των οποίων προκαλούσαν τη διακοπή λειτουργίας του ταξιμέτρου.

Τρεις είχαν θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία το ταξίμετρο.
Δύο δεν είχαν ενεργοποιήσει την λειτουργία « έναρξη βάρδιας » του ταξιμέτρου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με τις εις βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, στους

αρμόδιους Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών, ενώ ενημερώθηκαν και οι λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Οικο-
νομικών/ Δ-νση Ελέγχων, Δ.Ο.Υ., Γενική Δ-νση Ανάπτυξης/ Τμήμα Εμπορίου) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
 ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000  

 2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφ-
ονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν

κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

 Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015
Ασπρόπυργος

Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1,
2105572588

Ελευσίνα
Νατσιοπούλου Μάρθα Κ. Κουγιουμτζόγλου

1,  - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,
2105561131

Μάνδρα
Ροκας Δημήτριος Π. Σαλαμίνος 8,

2105541344

Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος Λεωφόρος

Φυλής 197, 2102474337

Αχαρνές
Βανδώρου Δήμητρα Μ. Εθνικής Αντιστά-

σεως 117, 2102442311

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου

Γεωργίου 4,  - Δάσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015
Βροχοπτώσεις
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 17
εως 24 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία: 54%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

 
Ζηνάς
Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία,
Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα *

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 10

Έρευνα ΑΠΘ: αύξηση καρκινογένεσης
κατά 13,5% λόγω της φωτιάς στο εργο-

στάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.



Αρχίζουν οι αιτήσεις
εγγραφών για τον Παι-
δικό Σταθμό Μάνδρας

Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφών για τον Παιδικό
Σταθμό Μάνδρας (πρώην ΠΙΚΠΑ) για το εκπαι-
δευτικό έτος 2015-2016

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από ΔΕΥΤΕΡΑ 22 Ιουνίου
2015 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Ιουλίου 2015, και ώρες
10.00 π.μ - 15:00 μ.μ. στον Παιδικό Σταθμό Μάνδρας
(στην κ. Ολυμπία Καραθάνου)

Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας
από 2,5 ετών, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν
αγωγή τουαλέτας, έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγω-
γείο, με χρονολογίες γέννησης από 01/01/2013

Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ -Τριήμερη εκδρομή στις
3, 4 & 5 Ιουλίου 2015 στην Λευκάδα.

Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ -Τριήμερη
εκδρομή στις 3, 4 &amp; 5 Ιουλίου 2015 στην Λευκάδα.

Σας προσκαλούμε στην ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ που θα
πραγματοποιηθεί στις 3, 4 & 5 Ιουλίου 2015 στην Λευκά-
δα.

Τιμή εισιτηρίου: 125 ευρώ
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν
02 διαν/σεις στο Ξενοδοχείο LYDIAS BEACH HOTEL
Πρωινό- και δείπνο σε μπουφέ,
Συνοδός του γραφείου
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-55.55.311 Ώρα Αναχώρησης:

06.45π.μ (από το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ )

Καθημερινό φαινόμενο τα
τροχαία στον κόμβο της
Ελευσίνας της ΠΕΟΑΚ

Οι πολίτες καλούν τις ιαρμόδιες αρχές να
επιληφθούν του θέματος

Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα στις 17 Ιουνίου, στον κόμβο
Ελευσίνας, πάνω από τα ναυπηγεία, μεταξύ δύο

οχημάτων που κινούνταν, το μεν στην Παλιά Εθνική Οδό
Αθηνών Κορίνθου και το δε στον κάθετο δρόμο που
οδηγεί στον παράλληλο της Εθνικής Οδού.

Μαρτυρίες αναφέρουν, πως αυτό έχει γίνει πλέον
καθημερινό φαινόμενο και καλούν τις αρμόδιες αρχές να
επιληφθούν του θέματος. Τονίζουν επίσης την επιτακτική
ανάγκη να τοποθετηθούν στο σημείο αυτό φανάρια που
θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για το επεισόδιο
στη συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος
Αχαρνών χαρακτηρίζει καταδικαστέα
τη συμπεριφορά του Δημοτικού

Συμβούλου Π. Γρηγοριάδη και αναφέρει χαρ-
ακτηριστικά πως η βία δεν έχει καμία θέση στη
Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών. 

Παρακάτω δημοσιεύουμε την ανακοίνωση:

Δυστυχώς, κατά τη 11η τακτική συνεδρίαση
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχα-
ρνών γίναμε όλοι μας μάρτυρες μίας ανοίκειας
επίθεσης και μίας επαίσχυντης συμπεριφοράς
που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της πολιτι-
σμένης αντιπαράθεσης και του δημοκρατικού
διαλόγου, και σε καμία περίπτωση δεν αντιπρ-
οσωπεύει τον πολιτισμό, την ιστορία και το
σεβασμό στη Δημοκρατία της Αχαρναϊκής κοι-
νωνίας και του Αχαρναϊκού Λαού.

Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα την ανάρμοστη συμπεριφορά του επικεφαλής της Παράταξης "Νέα
Δύναμη" κ Παναγιώτη Γρηγοριάδη, ο οποίος ελλείψει άλλων επιχειρημάτων, επέλεξε, για άλλη μία φορά όπως είχε
πράξει και σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο, να επιτεθεί με ύβρεις στους συναδέλφους της συμπολίτευσης, προ-
βαίνοντας ακόμα και σε λεκτική επίθεση και χειροδικία εναντίον του Προέδρου του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγ-
κες ΑΡΩΓΗ κ Νίκου Γκασούκα.

Η περιφρούρηση της Δημοκρατίας, του δημόσιου δημοκρατικού διάλογου και της δημοκρατικής λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί την ύψιστη εντολή που μας ανέθεσε ο λαός των Αχαρνών, και την οποία σκοπεύουμε
να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε με κάθε νόμιμο μέσο. Η Δημοτική Αρχή Αχαρνών θα σταθεί σύσσωμη απέ-
ναντι σε όσους χρησιμοποιούν αήθεις επιθέσεις και τραμπουκισμούς, προκειμένου να καταλύσουν τη δημοκρατική λει-
τουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εφ' όλης της ύλης συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπο-
υργό Περιβάλλοντος είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη

και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου,
είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θανάσης
Κατσιγιάννης.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενημέρωσε τον κ. Υπο-
υργό για μια σειρά από θέματα περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος που απασχολούν τις Αχαρνές,
καθιστώντας σαφές ότι παρά την πληθυσμιακή
πυκνότητα, την τεράστια έκταση και τη θέση του
Δήμου, δεν έχει δοθεί έως σήμερα η πρέπουσα
προτεραιότητα από την επίσημη Πολιτεία, όπως
αρμόζει σε έναν ιστορικό και σημαντικό Δήμο
όπως είναι ο Δήμος Αχαρνών.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση
αφορούσαν, τη χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών δράσεων από το Πράσινο Ταμείο, το Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Απορριμμάτων για την Αττική καθώς και το θέμα των Παιδικών Χαρών και των χρηματοδοτήσεων που
απαιτούνται για τη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών.

Στον κ. Υπουργό τέθηκε επίσης το θέμα επέκτασης του Νεκροταφείου Αχαρνών αλλά και τα θέματα ένταξης στο Σχέ-
διο Πόλης περιοχών στις Αχαρνές που είναι εκτός σχεδίου.

Στο τραπέζι της συνάντησης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Κασσαβός ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης των
περιβαλλοντικών δράσεων του Δήμου Αχαρνών με μηχανήματα και οχήματα από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό και ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ειδικότερα
αυτή την εποχή που διανύουμε την αντιπυρική περίοδο και η προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας είναι σε
πρώτη προτεραιότητα.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης ανέφερε στον Δήμαρχο Αχαρνών τους ιδιαίτερους δεσμούς
που έχει με την  Πάρνηθα, όντας ο ίδιος ορειβάτης και διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι θα υποστηρίξει κάθε ενέργεια και
δράση που έχει σαν σκοπό την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Στο τέλος της συνάντησης οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους καθώς εκκρεμεί προγραμματισμένη συνάν-
τηση με μοναδικό θέμα συζήτησης το Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου – "Δεκέλεια".
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Διακήρυξη διαγωνισμού για εκτυπώσεις από την ΚΕΔΕ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια εκτυπώσεων -
εκδόσεων - βιβλιοδετήσεων του έτους 2015. Η προμήθεια αφορά εκτυπώσεις - εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις για τα
Αισχύλεια, το Χριστουγεννιάτικο χωριό και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στις 28.000 ευρώ. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Παγκάλου & Κίμωνος 11 - 1ος όροφος - Ελευ-

σίνα) στις 26 Ιουνίου 2015. Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 9:00 π.μ και λήξης η 12:00 μ.μ. της
26ης Ιουνίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210 55 65 606 - 607. 
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∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑ Σ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
Θέµα: «Πρόσκληση σε συνε-

δρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου».

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 καλείσθε στη δηµόσια συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθ-

ουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Μάν-
δρας την Τετάρτη 24.6.2015 και ώρα 19:30 για συζήτηση
και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέµατα:    

1. 
Εκ νέου υποβολή πρότασης του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για µετονοµασία
του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας σε ∆ήµο «ΜάνδραςΕιδ-
υλλίας-Ερυθρών». 

2. 
Ανάκληση των µε αριθµ. 165/2014 και 240/2014 αποφ-

άσεων των ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορ-
ισµό του κόστους προµήθειας ύδατος µε υδροφόρο

όχηµα στον οικισµό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» του ∆ήµου Μάνδρας-
Ειδυλλίας. 

3. 
Λήψη απόφασης ή µη κατάρτισης Τοπικού Σχεδίου

∆ιαχείρισης Απορριµµάτων. 
4. 
Λήψη απόφασης ή µη ανάληψης υποχρεώσεων του

ΝΠΙ∆ «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας» µε διακριτικό τίτλο ΚΕ∆ΗΜΕ. 

5. 
Εξουσιοδότηση στη ∆ήµαρχο Μάνδρας - Ειδυλλίας για

την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Κοι-
νωνικής Σύµπραξης "∆υτικής Αττικής" στο Εθνικό Ινστι-
τούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού  (ΕΙΕΑ∆) &
αποδοχή της χρηµατοδότησης του "Προγράµµατος Επι-
σιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΕΠ Ι - ΤΕΒΑ). 

6. 
Επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Μάνδρας-Ειδυλλίας  
7. 
Καταβολή επιχορήγησης στο ποδοσφαιρικό τµήµα του

Μανδραϊκού και ψήφιση αντίστοιχης πίστωσης. 
8. 
Καταβολή επιχορήγησης στο ανδρικό τµήµα Καλαθο-

σφαίρισης του Μανδραϊκού και ψήφιση αντίστοιχης
πίστωσης.     

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με το
Δήμο Φυλής στο Περιστέρι

Πολιτιστικό εικο-
σαήμερο με τίτλο
ΓΙΟΡΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ διορ-
γανώνει από τις 20 Ιου-
νίου, μέχρι τις 13 Ιουλίου
στο Άλσος Περιστερίου, ο
Αναπτυξιακός Σύνδε-
σμος Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ), μέλος του ο-
ποίου είναι κι ο Δήμος
Φυλής. 
Μάλιστα στο Διοικητικό

Συμβούλιο του ΑΣΔΑ
(Πρόεδρος ο Δήμαρχος
Περιστερίου Ανδρέας
Παχατουρίδης), μετέχουν
οι Αντιδήμαρχοι Θανάσης
Σχίζας και Γιάννης Μαυρ-
οειδάκος. 
Ο Δήμος Φυλής, μέσω

του Πολιτιστικού και Αθλ-
ητικού Οργανισμού, θα
προβάλει την Τετάρτη, 24
Ιουνίου 2015, την τοπική
παράδοση με τραγούδι
από την ορχήστρα του
Σπύρου Μπρέμπου και
χορό από το συγκρότημα
του Συλλόγου Αρβανίτι-
κου Πολιτισμού Η ΓΡΙΖΑ. 
Στο πολιτιστικό εικοσαή-

μερο μετέχουν επίσης τα
εικαστικά εργαστήρια του
Πολιτιστικού και Αθλητι-
κού Οργανισμού του Δή-
μου Φυλής, με εικαστική
έκθεση, την οποία ορ-
γανώνουν οι καθηγητές
Άγγελος Ζάβαλης,
Δημήτρης Ξυδιάς και
Δημήτρης Βάθης. 
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος
εγγραφών των παιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.  

Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή  08.00 - 14.00
και

Δευτέρα και Τετάρτη  16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".

Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθο-
ρίζει και συνιστά το σεβασμό των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Έκλεισε τις πύλες του το 21ο Παι-
δικό Φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών

Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια, και μία παράσταση αφιέρωμα στον
Τσάρλι Τσάπλιν από το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων έκλει-
σε η αυλαία του

21ου Παιδικού Φεστιβάλ του
Δήμου Αχαρνών.

Στην ετήσια γιορτή του Παι-
δικού Φεστιβάλ συμμετείχαν
Δημοτικά Σχολεία και Πολιτι-
στικοί Σύλλογοι της Πόλης
μας, χαρίζοντας πλούσιο
θέαμα και ψυχαγωγία στους
μικρούς και μεγάλους επισκέ-
πτες του. Στη φετινή διοργά-
νωση συμμετείχαν Δημοτικά
Σχολεία των Αχαρνών και των
Θρακομακεδόνων, τα Μον-
τεσσοριανά Σχολεία του
Δήμου Αχαρνών, ο Παιδικός Σταθμός «Ο Κόκκινος Μύλος», τα χορευτικά και καλλι-
τεχνικά τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α., καθώς και Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου Αχαρνών

(Λύκειο Ελληνίδων, Παράρτ-
ημα Αχαρνών, Χορευτικό
Πελοποννησίων, Σύλλογος
Ποντίων «Ο Καπετάν
Ευκλείδης», Χορευτικό Ηπειρ-
ωτών, Εκπολιτιστικός Σύλλο-
γος «Παραδοσιακή Αναβίωση,
Σύλλογος Κρητών, Λαογραφ-
ικός Σύλλογος «Ο Κόκκινος
Μύλος»).

Ο Δήμαρχος Αχαρνών
έδωσε πολλά συγχαρητήρια
στους πολιτιστικούς συλλόγο-
υς της πόλης μας, στα καλλι-
τεχνικά τμήματα της

ΔΗ.ΚΕ.Α., στους μαθητές και τους δασκάλους των δημοτικών σχολείων που συμμε-
τείχαν, για τις όμορφες γεμάτες φαντασία παραστάσεις που ετοίμασαν. Επίσης, ευχα-
ρίστησε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ Στάθη
Τοπαλίδη και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών που εργάστηκαν για την πολύ
καλή διοργάνωση του 21ου Παιδικού Φεστιβάλ.

Στη διάρκεια του Παιδικού Φεστιβάλ στρώθηκε τραπέζι αλληλεγγύης όπου συγκεν-
τρώθηκαν τρόφιμα μακράς διάρκειας για την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
της πόλης μας, τα οποία διανεμήθηκαν στις 17/6/2015 σε 40 οικογένειες (περίπου 160
ωφελούμενοι).

Τέλος, στον μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής που πραγματοποιήθηκε, βραβεύθηκαν
οι μαθητές και οι μαθήτριες των δημοτικών σχολείων:

• 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΓΚΕΕΒ του ΣΕΡΓΚΕΙ , ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

• 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΜΑΡΑΓΙΑ ΜΠΕΡΚΕΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

• 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΛΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Β1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

• 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, Β1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Καθολική αποδοχή απο
τους νέους του Τουρνουά

Μπασκετ 3x3 στην Ελευσία

Ως κοιτίδα της ενασχόλησης των νέων με το μπασκετ αναγνωρίζεται για ακόμη
μια φορά ο Δημος Ελευσίνας. Αναφερόμαστε στο τουρνουα μπάσκετ FIBA 3x3
που έγινε απο τις 19 εως τις 21 Ιουνίου στο Δημοτικό Γυμναστήριο “Δασκα-

λάκης”.
Η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη που άφησε παρακαταθήκη για επόμενες διορ-

γανώσεις. Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές (FIBA - Δήμος Ελευσίνας -
ΠΑΚΚΠΑ - ΕΛ.ΠΕ)  και όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια.
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Δημοτικοί σύμβουλοι πιάστηκαν
στα χέρια αφού αντάλλαξαν βαρι-
ές εκφράσειςστο Δήμο Αχαρνών

Στα χέρια πιάστηκαν δημοτικοί σύμβουλοικατά τη
συνεδρίαση στο Δήμο Αχαρνών. «Πρωταγωνι-
στές» του επεισοδίου ο επικεφαλής της παράταξ-

ης «Νέα Δύναμη» Παναγιώτης Γρηγοριάδης και ο πρόε-
δρος της «Αρωγής» Νίκος Γκασούκας.

Οι δύο άντρες είχαν έντονο φραστικό επεισόδιο, με
βαριές κουβέντες εκατέρωθεν, το οποίο κατέληξ σε μπου-
νιές και γενίκευση της σύρραξης. Η κατάσταση λίγο έλει-

ψε να βγει εκτός ελέγχου αλλά οι πιο ψύχραιμοι κατάφε-
ραν να συγκρατήσουν τους πιο θερμόαιμους.

Το επεισόδιο προκλήθηκε λόγω της αντιδικίας που είχε
ο κ. Γρηγοριάδης με μερίδα συμβούλων της συμπολίτευ-
σης σχετικά με το θέμα της πληρωμής για την τοποθέτ-
ηση των αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή του Μεσον-
υχίου. Η τοποθέτηση του επικεφαλής της «Νέας Δύναμ-
ης» ο οποίος συνηθίζει να χρησιμοποιεί «κοφτερή
γλώσσα», με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και εκφρά-
σεις, προκάλεσε την έντονη αντίδραση δημοτικών
συμβούλων και συνέτεινε στη όξυνση του κλίματος που
εκδηλώθηκε με τον καυγά και τη χειροδικία των δύο
αντρών όπως κατέγραψε ο φακός και σύμφωνα με το
ρεπορτάζ. Αμέσως μετά ο κ.Γρηγοριάδης αποχώρησε
από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο
συνέχισε αποφασίζοντας την αποβολή του από τη διαδι-
κασία για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ενώ στηλίτευσε
τέτοιου είδους συμπεριφορές, διαχωρίζοντας την πολιτι-
κή τοποθέτηση από τον τραμπουκισμό και τη λεκτική βία.

Διάρρηξη στη Δημοτική Κοι-
νωφελή Επιχείρηση Αχαρνών

Στόχος διαρρηκτών έγινε η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αχαρνών, απ’ όπου και κατάφεραν να
αφαιρέσουν χρηματικό ποσό.

Ειδικότερα, λίγα λεπτά μετά τις 08.30 το πρωί της Πέμ-
πτης, άγνωστοι δράστες μπήκαν στο κτίριο όπου στεγά-

ζεται η Δημοτική Επιχείρηση και από γραφείο του λογι-
στηρίου, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν χωρίς να γίνουν
αντιληπτοί και αναζητούνται.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «Πρόσ-
κληση σε συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής»      
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.

3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση την  Τρίτη 23 Ιουνίου
2015 και ώρα 8:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευ-
σίνας, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε
απόφαση στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξ-
ης:

1. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος διαγωνισμού
για την ασφάλιση των οχημάτων της υπηρεσίας.

2. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος διαγωνισμού
για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της
υπηρεσίας.

3. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος διαγωνισμού
για την προμήθεια Φυτοπαθολογικού υλικού.

4. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης που
αφορά στην ένσταση της Ένωσης Antipollution – Total
Green κατά της υπ’ αριθμ. 227/15 απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής.

5. Απόδοση υπολόγου ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή
αυτού.

6. Απόδοση υπολόγου για δαπάνη συμβολαιογρα-
φικών εξόδων και απαλλαγή αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Δωρεά 2 φορητων αινιδωτών απο τον Θανάση
Μαρτίνο στα στάδια Μεγάρων και Ν. Περάμου

Οι απινιδωτές θα χρησιμοποιηθούν στα δημοτικά στάδια “Αλέκος
Σάλτας” και “Γιώργος Τσαλδάρης” των Μεγάρων και της Νέας
Περάμου

Δύο φορητοί απινιδωτές για χρήση στα δημοτικά στάδια Αλέκος Σάλτας
και Γιώργος Τσαλδάρης των Μεγάρων και της Νέας Περάμου χορήγησε
ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος

Τον εξαιρετικά χρήσιμο εξοπλισμό παρουσίασε την προηγούμενη Δευ-
τέρα στο προσωπικό των αθλητικών χώρων και εκπροσώπους αθλ-
ητικών σωματείων τεχνικός της προμηθεύτριας εταιρείας. Τις ευχαριστίες
της προς τον δωρητή εξέφρασε η πρόεδρος του Ηροδώρου, νομικό πρό-
σωπο του Δήμου Μεγαρέων, Γιάννα Ρήγα, καθηγήτρια σωματικής αγω-
γής.

Η κ. Ρήγα δήλωσε σχετικά:

«Από την ημέρα που ως νέα διοίκηση αναλάβαμε τα καθήκοντά μας,
θέλαμε να συμπληρώσουμε τα κενά που υπήρχαν στους χώρους άθλ-
ησης, όσον αφορά κυρίως την ασφάλεια των αθλουμένων. Γνωρίζοντας
πως αρκετοί δήμοι έχουν πάρει πρωτοβουλία και έχουν τοποθετήσει
αυτόματους απινιδωτές σε κλειστά γυμναστήρια, βαδίσαμε στα χνάρια
τους. Έτσι από σήμερα και με την αρωγή του κ. Αθ. Μαρτίνου – τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω δημόσια για την προ-
σφορά του – δυο μηχανήματα ζωτικής σημασίας για μια απρόσμενη περίπτωση, τίθενται στην διάθεσή των ανθρώπων
των σταδίων μας σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Μου δίνεται η ευκαιρία να αναφέρω, πως στις προθέσεις μας είναι, –
εφόσον το επιτρέψουν τα οικονομικά μας – να αγοράσουμε άλλους δυο απινιδωτές που θα καλύψουν και τον Δημο-
τικό Στάδιο, αλλά και το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Νέα Πέραμο. Εύχομαι όμως να μην μας χρειαστούν ποτέ».

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΕ
ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. την 27-07-2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11.00 π.μ. διενεργεί στα γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην Ελευσίνα,
Κανελλοπούλου 6, Τ.Κ. 19200, επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό
διαγωνισμό για την απομάκρυνση και διάθεση των επικίνδυνων και
επιβλαβών (ημι) και βυθισμένων πλοίων Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ε/Γ -0/Γ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Ε/Γ CITY OF HYDRA, Δ/Ξ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ε/Γ CITY OF
MYKONOS,  Ε/Γ –Ο/Γ MEDITERRANEAN SKY, Θ/Γ THELE, ZOE OF
LONDON, Φ/Γ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, Ε/Γ –Τ/Ρ ΚΑΜΕΛΙΑ Γ΄, Δ/Ξ ΑΛΦΑ 1, Ε/Γ
–Τ/Ρ ΣΗ ΦΛΑΟΥΕΡ, Ε/Γ –Δ/Ρ ΒΙΟΛΕΤΑ, DORIAN SKY, E/Γ –Τ/Ρ  ΩΡΑΙΑ
ΕΛΕΝΗ, Φ/Γ SOLMEGHNIY, Φ/Γ ΔΡΕΠΑΝΟ και Ε/Γ –Τ/Ρ ΔΙΟΝ, που
βρίσκονται στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με
αριθμό διακήρυξης 1/2015.

Η διακήρυξη με τους όρους συμμετοχής καθώς και  η απόφαση
προκήρυξης του διαγωνισμού είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.life-ole.gr, ενώ η
διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-14.00 από
τη Γραμματεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.- Κανελλοπούλου 6  Ελευσίνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε
στο  τηλ. 210 55 43755 και στο e-mail : grammatia@olesa.gr.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΕ ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ .ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας 
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Δεν έχει ληφθεί κανένα
ουσιαστικό μέτρο 

για την προστασία από
τις πυρκαγιές

Κανένα συγκεκριμένο και ουσιαστικό σχέδιο δεν
παρουσιάστηκε ούτε και μέτρα ή στοιχεία που να
επιβεβαιώνουν ότι έχουν γίνει τα στοιχειώδη

(αποψιλώσεις, διανοίξεις δρόμων κλπ). Καμία απόφαση
για διεκ-
δίκηση από
την κυβέρν-
ηση να δοθ-
ούν κον-
δύλια και
προσωπικό
έ γ κ α ι ρ α
ώστε η
π υ ρ ο σ β ε -
στική και η
δ α σ ι κ ή
υ π η ρ ε σ ί α
να καταφ-
έρουν να
ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους. Καμία πρόθεση
να αυξηθούν τα κονδύλια από την Περιφέρεια στο να
καθαριστούν Άλση που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρει-
ας.

Το συμπέρασμα από τη συζήτηση για την πυροπρο-
στασία που έθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση στη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη18-06-2015,
στην Περιφέρεια Αττικής είναι ότι όλα εκκρεμούν νομότ-
υπα!!!!

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αρκείται στο ότι
μέχρι σήμερα έχει κάνει τις απαραίτητες διαχειριστικές
ενέργειες δηλ, επιστολές, συσκέψεις, ομάδες εργασίας,
υλικά για τους εθελοντές κλπ. Για να καλύψει τις τερά-
στιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης, επικαλείται
τους μνημονιακούς νόμους για την έλλειψη προσωπικού,
διαπιστώνει τις ελλείψεις στην πυροσβεστική και δασική
υπηρεσία που δημιούργησε η προηγούμενη κυβερνητική
πολιτική, συνεχίζει το μπαλάκι ποιος έχει την αρμοδιότ-
ητα ποιος έχει τους πόρους. Γι αυτό και σε αυτή τη συζήτ-
ηση είχε την αμέριστη συμπαράσταση της προηγούμεν-
ης διοίκησης Σγουρού.

Η κατάσταση που δημιουργείται είναι επικίνδυνη τόσο
για όσους εμπλέκονται στο έργο της πυρόσβεσης (πυρο-
σβέστες, εθελοντές) όσο και για όλο το λαό. Η αντι-
μετώπιση των τελευταίων πυρκαγιών δημιουργούν
μεγάλη ανησυχία για την ετοιμότητα και την ικανότητα της
Περιφερειακής αρχής.

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτεί από την κυβέρνηση
άμεσα μέτρα, κονδύλια και προσωπικό για την πυροσβε-
στική υπηρεσία, για να αντιστραφεί η υπολειτουργία των
υπηρεσιών, η αποδιάρθρωση υποδομών και εγκαταστά-
σεων καθώς και η πλήρης υποβάθμιση της συντήρησης
και της επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού, που
πλήττει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, με αποτέλεσμα
την αναγκαστική εκχώρηση αρμοδιοτήτων πυρόσβεσης
σε ιδιώτες.

Απαιτεί την ενίσχυση με προσωπικό της δασικής υπηρ-
εσίας

Απαιτεί από την περιφέρεια αντί να δίνει τα αποθεματι-
κά στην Τρ. της Ελλάδος για τους δανειστές, να διατεθ-
ούν ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.

Απαιτεί την κατάργηση όλων αυτών των νόμων που
εμπορευματοποιούν τη γη και αποτελούν τον κυριότερο
εμπρηστικό μηχανισμό. 

Σε αυτή την κατεύθυνση η Διοίκηση της Περιφέρειας
«ποιεί την νήσσαν».

Στηρίζει την πολιτική της εμπορευματοποίησης των
δασών, των περικοπών, της μείωσης προσωπικού, των
ιδιωτικοποιήσεων, την πολιτική της ΕΕ, που υλοποίησαν
όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται
αμείωτη και από τη σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ.

Ο λαός όμως δεν μπορεί ούτε να ματώνει, ούτε να
πνίγεται, ούτε να καίγεται.

Έχει δικαίωμα να απαιτήσει όσα παράγει και όσα του
αρπάζουν να τα πάρει πίσω σε ασφάλεια και ευημερία γι’
αυτόν και τα παιδιά του.

Τριακόσια (300) παιδιά, του Ασπρόπυργου, εξετάστηκαν 
Δωρεάν   κι απέκτησαν Ατομικό Δελτίο Υγείας!

Σε χρόνο ρεκόρ, και παρακάμ-
πτοντας κάθε οργανωτικό ή
γραφειοκρατικό εμπόδιο, ο

Δήμος Ασπροπύργου και οι Ιατροί
του Υπουργείου Υγείας, που
ορίστηκαν από τη 2η ΔΥΠΕ, Πειρ-
αιώς και Νήσων, έφεραν σε πέρας
ένα πρόγραμμα που ωφέλησε πολ-
λαπλά, την κοινωνία της πόλης.
Μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς ότι,
για αρκετά παιδιά, η εξονυχιστική-
ιατρική εξέτασή τους, έγινε για
πρώτη φορά, και συνοδεύτηκε με
την έκδοση του Ατομικού του
Δελτίου Υγείας, αντιλαμβάνεται
πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός
ότι, τα συγκεκριμένα παιδιά, με υπο-
δειγματική τάξη και εντελώς δωρε-
άν, έτυχαν ολοκληρωμένης εξέτα-
σης και –σε κάποιες περιπτώσεις-
και υπεύθυνης, ιατρικής φροντίδας.

Αναφερόμενος, στην πρωτοβουλία που ανακούφισε οικονομικά τις οικογένειες εκατοντάδων παιδιών του Ασπρ-
όπυργου, ο Δήμαρχος της πόλης, και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου,
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, Δήμος και 2η ΔΥΠΕ, φέραμε σε πέρας ένα σημαντικό έργο. Εξετάστηκαν τριακόσια (300)
παιδιά, εντελώς δωρεάν, και εκδόθηκαν τα Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας που είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στα
Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία. Κι αυτή είναι μια δράση, που εκδηλώθηκε πιλοτικά, για πρώτη φορά σε Δήμο
της Χώρας!

Αποδείξαμε, μαζί με την ηγεσία της 2ης ΔΥΠΕ, τον Διοικητή, κ. Καρβούνη, και την Υποδιοικητή κ. Τσιαπαρίκου, πως
όταν υπάρχει διάθεση προσφοράς, σχέδιο, συντονισμός και υπευθυνότητα, κανένας στόχος δεν είναι ακατόρθωτος!
Σχεδόν επί ένα μήνα οι Γιατροί που όρισε η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, κ.κ. Κηπουρίδης Δημήτριος  και
Μεγρέμη Αμαλία, καθώς και η νοσηλεύτρια κ. Φασούλη Βασιλική, εξέτασαν –με μεγάλη επιμέλεια- όλους τους μικρούς
μαθητές της πόλης. Εκτός απ’ τους συνεργάτες μου στο Δήμο, απευθύνω ευχαριστίες και συγχαρητήρια, όχι μόνο στην
ηγεσία της 2ης ΔΥΠΕ, αλλά και στην ομάδα εργασίας, της Υποδιοικητού, κυρίας Τσιαπαρίκου, και συγκεκριμένα στα
στελέχη της 2ης ΔΥΠΕ, κ.κ. Αχιλλέα Γαβρά, Αθηνά Κανακίδου, Ευαγγελία Καρεγλά, και στο στέλεχος της Παιδικής
Πολυκλινικής κ. Ιωάννη Ντουρακόπουλο.

Το γεγονός ότι ήδη, επεξεργαζόμαστε πληθώρα νέων πρωτοβουλιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας [είκοσι (20)
περίπου], που θα εκδηλωθούν στην πόλη μας, από το Σεπτέμβριο και πέρα, δίνει το μέτρο μιας συνεργασίας, που
καλύπτει το σύνολο των αναγκών υγείας των πολιτών του Ασπρόπυργου.

Με την ευκαιρία, αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχαρώ δημόσια, τη Διοίκηση της 2ης ΔΥΠΕ, και για την άμεση
και αποτελεσματική συνδρομή της, στο αίτημα που της υποβάλαμε, για ενίσχυση του Περιφερειακού Ιατρείου Ασπρ-
οπύργου, κατά τις ημέρες της πρόσφατης, μεγάλης πυρκαγιάς, σε εργοστάσιο της συνοικίας Νέα Ζωή Ασπροπύργου.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κάλυψε όλες τις ανάγκες μας, και συνέβαλε στην εμπέδωση της βεβαιότητας ότι, από
ιατρικής πλευράς και πολιτικής προστασίας, Δήμος και Υγειονομικές Αρχές είναι στο πλευρό τους. Και τούτο, διότι,
εκτός της ιατρικής συνδρομής, ο Δήμος διένειμε μάσκες ενεργού άνθρακα, σε κατοικίες, δίπλα από το χώρο της πυρ-
καγιάς, και μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού, ενώ ήταν έτοιμος για την εκκένωση της περιοχής, και τη μεταφορά
πολιτών σε Ξενοδοχεία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι συνθήκες το  επέ-
βαλαν».
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Την Τετάρτη το βράδυ 17 Ιουνίου 2015, στην Πλα-
τεία Ηρώων στην Ελευσίνα, παρουσιάστηκε, στα
πλαίσια του Μήνα Λαογραφίας 2015, που διορ-

γανώνουν απο κοινού ο ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας και
οι αποδημικοί και εθιμοτοπικοί σύλλογοι της περιοχής με
θέμα "Λαογραφία & Παράδοση στον αστικό χώρο", η
μουσικοχορευτική ηθογραφική και κοινωνική καταγραφή-
παράσταση, για τους Ηπειρώτες του Θριασίου Πεδίου,
''Ο Βαγγέλης Λιάπης και εμείς οι Ηπειρώτες του
Θριασίου Πεδίου''.

Η παρουσίαση έγινε από την θεατρική ομάδα και το
χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου
Πεδίου, υπό την επιμέλεια της Ελένης Γκόγκου, πλαι-
σιωμένα από την εξαίρετη ηπειρώτικη κομπανία του
κλαρινίστα Θοδωρή Γεωργόπουλου, με τον Μιχάλη
Ζάμπα, στο τραγούδι και λαούτο, τον Παναγιώτη Ξυδέα
στο βιολί και τον Σάκη Κάκκο στο ντέφι.

Πράγματι, μιά καταπληκτική παράσταση, μπορώ να
πω, που κατευχαριστηθήκα-
με όλοι, όσοι την απολαύσα-
με... Μιά παράσταση που
εξέπεμψε καλαισθησία,
φινέτσα και γούστο και αυτό
κατά κύριο λόγο οφείλεται
στην σπουδαία δουλειά και
το πάθος της χοροδιδασκά-
λισσας Ελένης Γκόγκου,
που υπηρετεί  τον Σύλλογο
αυτό με αυταπάρνηση και
ανιδιοτέλεια πολλά χρόνια
τώρα, από διάφορες θέσεις
και τον έχει κάνει δεύτερο
σπίτι της. Δικαίως οι θεατές
καταχειροκρότησαν την
παράσταση και τη δουλειά
της Ελένης Γκόγκου.

Την Πανηπειρωτική Συνο-
μοσπονδία Ελλάδος, εκπρ-
οσώπησε ο Αντιπρόεδρος Κώστας Κωνής, συνοδευόμε-
νος από τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων Κώστα Ζηκό-
πουλο, τον Αναπληρωτή Ταμία Χριστόφορο Τζαρζούλη
και το μέλος του Δ.Σ.  Χριστόφορο Ευθυμίου. Ακόμη
στην εκδήλωση έδωσαν το παρών πολλοί δημοτικοί
σύμβουλοι του Δήμου Ελευσίνας καθώς και εκπρόσωποι
όλων των αποδημικών οργανώσεων που δραστηροποι-
ούνται στον συγκεκριμμένο Δήμο και εκπρόσωποι πολι-
τιστικών φορέων της περιοχής. Την Περιφερειάρχη Αττι-
κής Ρένα Δούρου εκπροσώπησε η Ηπειρώτισσα Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος  Παναγιώτα Παππά.

Ανοίγοντας την εκδήλωση  το μέλος του Δ.Σ. του
ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας Αθανάσιος Διαλέτης, μίλησε
για τον Βαγγέλη Λιάπη και την προσφορά του, για την
καταγραφή  και διατήρηση της παράδοσης στο Θριάσιο
Πεδίο. Στην συνέχεια η χοροδιδασκάλισα Ελένη Γκόγ-

κου, παρουσίασε την σχέση που
είχε ο Βαγγέλης Λιάπης με τους
Ηπειρώτες της περιοχής και την
συνεργασία του, με τον Σύλλογο
Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου.
Ακόμη αναφέρθηκε στα ήθη και
τα έθιμα της Ηπείρου που έχουν
καταγραφεί από αυτόν και
διασώζονται εξ αιτίας του ενδιαφ-
έροντος του.

Στη συνέχεια  το λόγο έλαβε ο
Αντιπρόεδρος της ΠΣΕ Κώστας
Κωνής, που αφού αναφέρθηκε
στο ρόλο και τη δράση της Ηπει-
ρώτικης απδημίας, από τον 16ο
Αιώνα μέχρι σήμερα, το έργο και
την προσφορά των αποδήμων
Ηπειρωτών, την Ηπειρώτικη
ευποιία και ευεργεσία, ανά τους

αιώνες, κατέληξε με την
σημαντική προσφορά των
ηπειρώτικων αποδημικών
οργανώσεων για την δια-
τήρηση της παράδοσης και
τη σύνδεση των μελών τους,
με την ηπειρώτικη γη, την
εύανδρο ΄Ηπειρο.

Ακολούθησε η παράσταση
που κράτησε αμείωτο το
ενδιαφέρον των παρευρισ-
κομένων και που καταχειρο-
κρότησαν πολλές φορές. Με
την ολοκλήρωση της
οποίας,   σηκώθηκαν  και
συμμετείχαν όλοι στο χορό

που ακολούθησε υπό τους πληθωρικούς ήχους της κομ-
πανίας του Θοδωρή Γεωργόπουλου και την φωνή του
καλλίπυγου Μιχάλη Ζάμπα.

Θερμά συγγχαρητήρια σους συντελεστές της εκδήλω-
σης.

Βαγγέλης Λιάπης. Σύντομο βιογραφικό.

Ο Βαγγέλης Λιάπης γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου
1914 στην Ελευσίνα. Το 1932 εισήλθε στην Νομική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών . Από το 1938-1940 υπηρέτησε τη στρατιωτική
του θητεία ως γραμματέας στο ελληνικό στρατό και
πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο . Μετά τον πόλε-
μο, από τον Ιαν-Μαρ 1945 φυλακίστηκε για τις δραστηρ-
ιότητες που σχετίζονται με τοκομμουνισμό κόμμα. Έζησε

το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Ελευ-
σίνα, ασκώντας το επάγγελμα του δικηγόρου και
ασχολούμενος με την παράδοση και τη λαογρα-
φία, όπου και πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου του
2008. 

Έργα του.
Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Βαγγέλης

Λιάπης έγραψε 39 βιβλία, όσον αφορά κυρίως
τη λαογραφία της περιοχής καταγωγής του, την
Ελευσίνα, την  Ήπειρο  και τους Αρβανίτες
γενικότερα. Ένα από τα έργα του γραμμένο στα
αρβανίτικα περιλαμβάνει  την αλβανική παράδο-
ση στην Αλβανία και και  την αρβανίτικη στην
Ελλάδα. Το 1995  ο Σαλί Μπερίσα , πρωθυπο-
υργός ών στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Αλβανι-
κής Δημοκρατίας, τον  βράβευσε για την προσφ-
ορά του, για τη διατήρηση της παράδοσης, με το
βραβείο Ναΐμ Φρασέρι , πρώτης τάξης, της
Αλβανικής Ακαδημίας Επιστημών και ιδιαίτερα
για τις  Albanological μελέτες του. Το 1997 έγινε
επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της
Αλβανίας .

''Ο Βαγγέλης Λιάπης και εμείς οι Ηπειρώτες του Θριασίου
Πεδίου''.  Μουσικοχορευτική ηθογραφική και κοινωνική καταγρ-

αφή-παράσταση του Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Προσωρινή τροποποίηση 
Λεωφορειακών γραμμών

Προσωρινή τροποποίηση της Διαδρομής των Λεωφορειακών
γραμμών 721, 729, 537, 740, Α10, Β10, 728, 733, 878, 879,
712, 753 λόγω των Εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν

στην οδό Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος) την Τετάρτη 24 Ιουνίου
από τις 11:00 έως 22:30.

Στις 24 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη
διοργανώνεται από τον Δήμο Αχα-
ρνών και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ  ο 4ος

Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχα-
ρνών, στον οποίο σας προσκαλούμε να
συμμετάσχετε. 

Η εκκίνηση  θα γίνει στις 5.30 μ.μ.  από
το Αρχαίο Θέατρο Διονύσου στην Ακρό-
πολη με ενδιάμεσες στάσεις στα σημαν-
τικότερα μνημεία των Αχαρνών  και ο τερ-
ματισμός  στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. 

Η ποδηλατική διαδρομή θα συνδέσει τα
θέατρα των δύο μεγαλύτερων δήμων της
Αττικής κατά την κλασική περίοδο της
αρχαιότητας, Αθηνών και Αχαρνών. Η
ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρ-
ονομιάς των Αχαρνών  είναι επιτακτική,
ειδικά στην παρούσα περίοδο, κατά την
οποία οι δυσχερείς οικονομικά συνθήκες
έχουν αναστείλει τις διαδικασίες πλήρους
αποκάλυψης του θεάτρου.  Σε κάθε στάση
εθελοντές του Επισκηνίου θα ενημε-
ρώνουν τους ποδηλάτες για την ιστορία
και τη σημασία του μνημείου. 

Η δράση  αυτή, επικουρείται  από την
Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων κατά
την έναρξη της διαδρομής στη οδό Διον-
υσίου Αρεοπαγίτου και το Μουσικό Σύνο-
λο των Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου
Αχαρνών στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών
που, μαζί με την παρουσία σας, θα ξανα-
ζωντανεύσει μουσικά τον ιερό χώρο του
θεάτρου στις 9.30 μ.μ.  

Οι  πολιτιστικοί φορείς των Αχαρνών θα
είναι παρόντες  στον τερματισμό στην οδό
Αρχαίου Θεάτρου, για να σας υποδεχθ-
ούν, να σας γνωρίσουν τους στόχους και
το έργο τους και να απολαύσουμε όλοι
μαζί , ποδηλάτες και μή ,τη συναυλία.  Σας
ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή
σας κάθε χρόνο στην εκδήλωση αυτή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε διευκρίνηση (info@episkinion.org,
politismos@acharnes.gr) 

Με  εκτίμηση
ο Δήμαρχος Αχαρνών 

Γιάννης Κασσαβός 

το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ
Κίνηση πολιτών για την ανάδειξη του

Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών

Συμμετέχουν: ● Φιλαρμονική του Δήμου
Αθηναίων ● ΔΙΑΖΩΜA ● MONUMENTA ●
EOΣ Αχαρνών ● Π.Ε.Π.Α ● Acharnai Ride
●Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ● Ι.Λ.Ε.Α ●
Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών & Πολιτιστικοί
Φορείς Αχαρνών

Ποδηλατική - αρχαιολογική - πολιτιστική
διαδρομή: • Εκκίνηση: Αρχαίο Θέατρο
Διονύσου (οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου,
Αθήνα, 5.30 μ.μ.)  • Μουσικό πρόγραμμα
με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων •
1η Στάση: Αχαρνικές Πύλες- Αχαρνική
οδός  (Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα) • 2η Στάση:
Θολωτός Τάφος Αχαρνών (Κόκκινος
Μύλος , οδός Φιλαδελφείας, Αχαρνές) • 3η
Στάση: Τύμβος του Σοφοκλή (Βαρυμπόμ-
πη, Αχαρνές) • Τερματισμός: Αρχαίο Θέα-
τρο Αχαρνών

(οδός Αρχαίο Θεάτρου (πρώην
Σαλαμίνος), Αχαρνές, 9- 9.30μ.μ. • Συναυ-
λία του Μουσικού Συνόλου των Καθη-
γητών του Ωδείου Αχαρνών (9.30 μμ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΑΡΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- Διονυσίου Αρεο-
παγίτου (Ακρόπολη) - Αποστόλου Παύλου
(Θησείο) - Ερμού - Αθηνάς- ΑΧΑΡΝΙΚΕΣ
ΠΥΛΕΣ (Πλ. Κοτζιά) - [ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ] - Αθηνάς - Ομόνοια - Πανε-
πιστημίου - 3ης Σεπτεμβρίου - Ιουλιανού -
ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - [ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ] -
Δεκελείας - Πίνδου - [ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ]
- Φιλαδελφείας - ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ (Κόκκινος Μύλος) Φιλαδελφ-
είας - Οδυσσέως - Αγ. Κων/νου - Λ. Αθη-
νών - Φ. Δέδε - Αρχαίου Θεάτρου - Παγ-
κάλου - Πάρνηθος - Θρακομακεδόνων -
[ΑΝΑΠΑΥΛΑ] - Αρχελάου - Π. Μελά -
Νεάρχου - Αντίοχου - Μίχα - Ορφέως -
Βαρυμπόμπης - Τύμβου Σοφοκλή -
ΤΥΜΒΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ (ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ) -
Τύμβου Σοφοκλή - Βαρυμπόμπης -
Δαμάσκου - Πυρακάνθων - Χλόης (Πλ.
Βαρυμπόμπης) - Τατοϊου - Δεκελείας -
Πάρνηθος - Παγκάλου - Αρχαίου Θεάτρου
- ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  Συναυλία
του Μουσικού Συνόλου των Καθηγητών
του Ωδείου Αχαρνών

Όροι συμμετοχής

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα
υπάρχει συνοδεία Τροχαίας , διασώστης,
τεχνική υποστήριξη , παροχή φιαλιδίων
νερού και σνακς και βαν μεταφοράς ποδ-
ηλάτων.  Για να μπορείτε να συμμετέχετε
στον 4ο ποδηλατικό – αρχαιολογικό γύρο
Αχαρνών  θα πρέπει να:

● Είστε ενήλικος η ανήλικος με συνοδό-
κηδεμόνα.

● Έχετε επίγνωση των πράξεών σας για
τις οποίες είστε υπεύθυνοι σε όλη την
διάρκεια που πραγματοποιείται ο 4ος
ποδηλατικός-αρχαιολογικός  γύρος.

● Κάθε ένας που συμμετέχει είναι
υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της
δραστηριότητας σε θέματα ασφάλειας και
συμπεριφοράς.      Δεν προσπερνάμε τον
οδηγό και ακολουθούμε πιστά τις υπο-
δείξεις ή συστάσεις των διοργανωτών.

● Είναι απαραίτητα και επιβάλλονται
κράνος, φώτα εμπρός πίσω ή γιλέκο
φωσφοριζέ δεν θα μπορείτε να συμμε-
τέχετε χωρίς αυτά,     είναι θέμα ασφάλει-
ας ατομικό και ομαδικό.

● Ευθύνη των διαχειριστών δεν υπάρχει
σε καμία περίπτωση. O κάθε ένας έχει την
πλήρη ευθύνη του εαυτού του χωρίς αυτό
βέβαια     να σημαίνει ότι σε περιπτώσεις
τεχνικών προβλημάτων αλλά και τραυμα-
τισμών δεν θα υπάρξει η υποστήριξη όταν
αυτό είναι εφικτό 

● Είμαστε όλοι μια ομάδα και θα παρα-
μείνουμε έτσι μέχρι και την λήξη της εκδή-
λωσης.

● Επιπλέον σημαίνει ότι γνωρίζει τις
απαιτήσεις της όποιας επικινδυνότητας
που μπορεί να προκύψει και αναλαμβάνει
ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του
αλλά αποδεχόμενος τους κινδύνους που
ενέχει η ποδηλατοβόλτα καθώς και την
ευθύνη για την ασφάλεια του και παραι-
τείται από κάθε απαίτηση κατά των διαχει-
ριστών – διοργανωτών  του 4ου ποδηλα-
τικού αρχαιολογικού γύρου Αχαρνών και η
συμμετοχή  σας σε αυτόν σημαίνει ταυ-
τόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων
συμμετοχής αλλά και των παρακάτω
κανόνων ποδηλατικής συμπεριφοράς. 

4ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός
Γύρος Αχαρνών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΕΛ. 12



10-θριάσιο Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

22η Συνεδρίαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριά-
σει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:30 στο αμφιθ-
έατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης επισυνάπτονται.
Ηµερήσια ∆ιάταξη  
1. Συµπλήρωση της αριθµ. 387/2014 απόφασης του Περιφερει-

ακού Συµβουλίου  περί πρόσληψης 139 µόνιµων υπαλλήλων δια-
φόρων κλάδων και κατηγοριών στην Περιφέρεια Αττικής. 

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Τασούλη - Γεωργιάδου) 
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος πρόσληψης προ-

σωπικού 127 ατόµων (8µηνα) µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για το έτος 2015 και έγκριση σχετικής
δαπάνης.  

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Τασούλη - Γεωργιάδου) 
3. Κλείσιµο µη κινούµενων τραπεζικών λογαριασµών που τηρ-

ούνται στην EUROBANK βάσει της υπ’ αριθµ. 1245/2015 απόφα-
σης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος) 
4. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για προµήθειες οικονοµι-

κού έτους 2015 της Περιφέρειας Αττικής. 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραµάνος) 
5. Ορισµός νέων µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρµογής της Προγρ-
αµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Μεταµόρφωσης για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο:
«Βελτίωση τµηµάτων οδοστρώµατος διαφόρων δρόµων του
∆ήµου Μεταµόρφωσης». 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραµέρος) 
6. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 4.166 € για τη

συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρου στην υποβολή
πρότασης στο Eυρωπαϊκό πρόγραµµα  COS-TOUR-2015-3-04:
Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism
Sector, (COSME) και στη Θεµατική 3: Eνίσχυση της τουριστικής
προσβασιµότητας-βελτίωση των υπηρεσιών για τουρίστες µε ειδι-
κές ανάγκες πρόσβασης, µε τίτλο « Καινοτόµοι  προορισµοί στην
Προσβάσιµη «Ευρώπη για Όλους» (IDEA)» και επικεφαλής
εταίρο το Παν/µιο Πατρών-Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και
Ταλαντώσεων.  

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Α. Θανοπούλου) 
2

7. Έγκριση σκοπιµότητας δαπάνης ποσού 6.000€ (πλέον ΦΠΑ)
για µετακινήσεις εντεταλµένων Περιφερειακών Συµβούλων, υπαλ-
λήλων και του επιστηµονικού συµβούλου της ∆/νσης Τουρισµού
στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής. 

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύµβουλος κα Ε. ∆ηµοπούλου) 
8. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ) του έργου «Ολοκλήρωση ηµιδιανοιχθέντος τµήµατος ∆υτι-
κής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (∆ΠΛΑ)», στην περιοχή
Σκαραµαγκά, στους πρόποδες του υψώµατος Καψαλώνα, στο
∆ήµο Ασπροπύργου, στην Π.Ε. ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Α. Αναγνωστόπου-
λος) 

9. Ορισµός µέλους του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τον αναπ-
ληρωτή του για τη γνωµοδοτική επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3
παρ. 2 του ν. 2734/1999, για τα εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Α. Μαντάς)   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   ΣΧΙΝΑΣ   

Διαβεβαιώσεις για κανονική πληρωμή μισθών - συντά-
ξεων στο τέλος Ιουνίου

Οι μισθοί και οι συντάξεις, αλλά και οι άλλες υποχρεώσεων του κράτους στο τέλος Ιουνίου, θα καταβ-
ληθούν κανονικά, διαβεβαίωσε ο αναπ-
ληρωτής υπουργός Οικονομικών

Δημήτρης Μάρδας, διαψεύδοντας δημοσίευμα
της FAZ που κάνει λόγο για μειωμένη καταβολή
συντάξεων και μισθών στο τέλος του μήνα.

«Eμείς με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια
μας επιδιώκουμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις
μας στο χρόνο που πρέπει και σύμφωνα με αυτά
οι υποχρεώσεις μας καλύπτονται στο τέλος του
μήνα» δήλωσε ο κ. Μάρδας στο Mega. Σε ό,τι
αφορά την πληρωμή του ΔΝΤ επισήμανε ότι
«είναι και θέμα πολιτικής απόφασης».

Αλλά και ο διοικητής του ΙΚΑ Γιάννης Θεωνάς, σε δηλώσεις του στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, διέψευσε το
γερμανικό δημοσίευμα. «Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο», είπε. «Οι συντάξεις είναι εξασφαλισμένες ότι θα
πληρωθούν την ημέρα που πρέπει να πληρωθούν», διαβεβαίωσε.

την πυρκαγιά, οι οποίες έδειξαν συγκέντρωση 1.797 fg (υποδιαίρεση του
γραμμαρίου) ανά κυβικό μέτρο σε απόσταση 100 μέτρων από το φλεγόμε-

νο εργοστάσιο.

Σε μια εξοχική περιοχή μακριά από πόλη έχουν μετρηθεί 4-12 fg, ενώ στο κέντρο της Αθήνας 42 fg και σε
βιομηχανική ζώνη 110 (όλα τα παραπάνω χωρίς να υπάρχει πυρκαγιά σε εξέλιξη). Όμως το Εργαστήριο
ήθελε να μετρήσει πόσο αυξήθηκε η καρκινογένεση στον πληθυσμό και για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε
τα δεδομένα μελέτης βιοπαρακολούθησης διοξινών που έγινε στην Αθήνα το 2006.

Ακολουθώντας τα απαραίτητα μαθηματικά μοντέλα προέκυψε ότι πριν από την πυρκαγιά οι πιθανότητες
καρκινογένεσης ήταν 2,57 στα 10 εκατομμύρια και μετά ανέβηκαν στο 2,92, οπότε προκύπτει αύξηση 13,5%.
Σημειώνεται ότι:

Αυτή η πιθανότητα αφορά χρονικό βάθος 30ετίας, με δεδομένο ότι οι τοξικές αυτές ουσίες μεταβολίζονται
πάρα πολύ αργά και χρειάζονται 7,5 χρόνια για να μειωθούν στο μισό.

Η αύξηση αφορά πληθυσμό που εκτέθηκε τις 6 ημέρες της πυρκαγιάς στο μετρημένο επίπεδο διοξινών-
φουρανίων, χωρίς όμως να είναι γνωστό εάν σε άλλες περιοχές ήταν υψηλότερη ή χαμηλότερη (μέτρηση την
περίοδο της πυρκαγιάς έγινε την 4η μέρα και μόνο κοντά στο εργοστάσιο) ανάλογα με τη φορά και την έντα-
ση του ανέμου.

Η επίπτωση που μετρήθηκε αφορά μόνο την εισπνοή και κατάποση καπνού της πυρκαγιάς. Όμως, διοξίνες
προσροφώνται κυρίως από τρόφιμα που έχουν μολυνθεί και βασικά εκείνα τα ζωικής προέλευσης (κρέας,
αβγά, γαλακτοκομικά, ψάρια κ.λπ.). Εκφράζονται λοιπόν φόβοι ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας, οι
διοξίνες που δεν αποικοδομούνται θα περάσουν μέσω της τροφικής αλυσίδας και θα πλήξουν ακόμη περισ-
σότερο τον πληθυσμό σε άγνωστη έκταση. Σημειώνεται στην έκθεση των επιστημόνων ότι τα επίπεδα μακρ-
οχρόνιας έκθεσης στις διοξίνες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω εάν αξιολογηθεί και η συμβολή «άλλων
οδών έκθεσης», όπως «αέρας εσωτερικών χώρων και οικιακή σκόνη, νερό, έδαφος, φυτά και τροφική
αλυσίδα».

Βολές κατά της Περιφέρειας από τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις

Ευθείες βολές κατά του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, αλλά και κατά της Περιφέρειας Αττικής,
για αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών τους να κάνουν συστηματικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους εξα-
πολύουν, με αφορμή τη ρυπογόνο πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις (Οικο-
λογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, Δίκτυο Μεσόγειος SOS).

Παράλληλα, θεωρούν τις μετρήσεις των ρύπων ανεπαρκείς, καθώς -όπως επισημαίνουν- θα έπρεπε να
αφορούν πρωτίστως τους ρύπους εκείνους που μπορούν να περάσουν στην τροφική αλυσίδα και συνεπώς
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Ειδικά για τις διοξίνες, υπογραμμίζουν ότι δεν είναι τόσο
η πρόσληψή τους μέσω εισπνοής ή επιμολυσμένου νερού που ενέχει κινδύνους όσο το πέρασμά τους σε
τροφές (κυρίως πλούσιες σε λιπαρά).

Θα πρέπει άμεσα, σημειώνουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, να γίνουν επιπλέον μετρήσεις διο-
ξινών και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και ιδιαίτερα στη στάχτη και σε αγροτοκτηνοτροφι-
κά προϊόντα, σε επαρκή απόσταση από τη μονάδα και στη βασική κατεύθυνση διασποράς των καυσαερίων
Από τα αποτελέσματα, όπως αναφέρουν θα κριθεί αν είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για ενδεχόμενα ρυπα-
σμένα αγροτικά προϊόντα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 2
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    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
Ακόμα και χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ
Προσκλητήριο Σαμαρά
για εθνική συνεννόηση

Πρόσκληση και προς τον ΣΥΡΙΖΑ για «μεγάλη
εθνική συνεννόηση» απευθύνει, μέσω άρθρου
στην Καθημερινή της Κυριακής, ο πρόεδρος της

Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, σημειώνοντας ότι
στην περίπτωση που
ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν μπορ-
εί ή δεν το θέλει»,
τότε «η πρόταση
ισχύει για όλους τους
άλλους».

«Τα ψέματα τελείω-
σαν, τα παίγνια
τελείωσαν, ο τζόγος
με το μέλλον της
χώρας τελείωσε, η
ώρα της ευθύνης
έφτασε. Με την ευρω-
παϊκή πορεία της
Ελλάδας δεν μπορεί
να παίζει κανείς»,
τονίζει ο κ. Σαμαράς,
σημειώνοντας ότι «η
πρώτη φορά Αριστε-
ρά μας έφερε μέσα σε πέντε μήνες πολύ κοντά στην χρε-
οκοπία και πολύ κοντά στην έξοδο από το ευρώ. Δηλαδή
πολύ κοντά στη μεγαλύτερη καταστροφή που απείλησε
ποτέ την Ελλάδα σε καιρό ειρήνης».

Ο πρώην πρωθυπουργός διερωτάται εάν «είναι απλά
ανίκανοι; Είναι επιπόλαιοι και ανεύθυνοι; Ή μήπως εξα-
ρχής είχαν στόχο να σύρουν την Ελλάδα εκτός ευρώ; (...)
Ή μήπως συμβαίνουν όλα αυτά μαζί» και προσθέτει ότι
«όπως και να έχει, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις του τόπου,
που εκφράζουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού
οφείλουμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλα αυτά. Τώρα όχι
αύριο».

Ο Αντώνης Σαμαράς εκτιμά ότι «μπορούμε ακόμα να
ανατρέψουμε το αδιέξοδο, δίνοντας νέα ώθηση στις μετα-
ρρυθμίσεις» και συμπληρώνει: «Αυτή είναι η μεγάλη εθνι-
κή συνεννόηση που προτείνουμε. Την προτείνουμε και
στον ΣΥΡΙΖΑ, ως μία τελευταία ευκαιρία να απαλλαγεί
από τα βαρίδια και τις ιδεοληψίες του. Αν το μπορεί. Γιατί
οι ευθύνες που αναλαμβάνει πλέον είναι ασήκωτες. Αν
δεν το μπορεί, ή εάν δεν το θέλει, η πρόταση της μεγάλ-
ης συνεννόησης ισχύει για όλους τους άλλους».

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ανεύθυνους, τους
μαθητευόμενους μάγους ή τους ακραίους να σύρουν μίαν
ολόκληρη χώρα στην καταστροφή. Τώρα είναι η ώρα
ευθύνης για όλους. Δημοκρατία δεν σημαίνει δημαγωγία,
δεν σημαίνει λαϊκισμός, δεν σημαίνει διχαστικά συνθήμα-
τα. Δημοκρατία σημαίνει ευθύνη! Κι όποιος την αντέχει,
να την αναλάβει…», καταλήγει ο κ. Σαμαράς.

Ο Τσίπρας ενημέρωσε
Μέρκελ - Ολάντ - Γιούνκερ
για την ελληνική πρόταση

Την πρόταση της ελληνικής πλευράς παρουσίασε
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε τηλεφωνι-
κές επικοινωνίες που είχε την Κυριακή γερμανίδα

καγκελάριο Ανγκελα Μέρ-
κελ, τον γάλλο πρόεδρο
Φρανσουά Ολάντ, καθώς
και με τον πρόεδρο της
Κομισιόν Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ.

Ο πρωθυπουργός παρ-
ουσίασε στους τρεις ηγέ-
τες «την πρόταση της
Ελλάδας για μια αμοιβαία
επωφελή συμφωνία, που
θα δίνει οριστική λύση και
όχι μετάθεση της αντι-
μετώπισης του προβλήμα-
τος», όπως αναφέρει το
Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας ενημέρωσε
το Κυβερνητικό Συμβούλιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για
τις συνομιλίες του με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο γάλλος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η Αθήνα κατέθιεσε
τις προτάσεις της. «Η Ελλάδα έστειλε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και νομίζω και στους θεσμούς -στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα- τις νέες τις προτάσεις» είπε ο Ολάντ, μετά από συνάν-
τησή του με τον Ματέο Ρέντσι. Πρόσθεσε ότι παρά το
γεγονός ότι ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν αντίγραφο
των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, οι θεσμοί θα
είναι αυτοί που θα πραγματοποιήσουν τις διαπραγμα-
τεύσεις, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με την Ελλά-
δα.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είχε τηλεφ-
ωνική επικοινωνία το Σάββατο με τον πρωθυπουργό και
επρόκειτο να μιλήσει εκ νέου μαζί του την Κυριακή, αναζ-
ητώντας μία λύση στο ελληνικό ζήτημα.   

Σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, υψηλόβαθμοι
ευρωπαίοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε στενή επαφή εν
όψει των καθοριστικών συναντήσεων της Δευτέρας ανά-
μεσα στους υπουργούς Οικονομικών και, αργότερα, τους
ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

Στην Αθήνα συνεδρίασε από τις 11 το πρωί έως τις 4:30
το απόγευμα το Κυβερνητικό Συμβούλιο υπό την προε-
δρία του πρωθυπουργού.

Τα βήματα της Αθήνας συζητήθηκαν εκτενώς το Σάββα-
το, στις μαραθώνιες συσκέψεις υπό τον πρωθυπουργό
της ομάδας πολιτικής διαπραγμάτευσης, στενών συνερ-
γατών του και κορυφαίων υπουργών, με τις πληροφορίες
να θέλουν την Αθήνα να ετοιμάζει αντιπρόταση.

Ο Νίκος Παππάς και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έφυγαν
ήδη από το Σάββατο για Βρυξέλλες. Ο κ. Τσίπρας ανα-
μένεται να αναχωρήσει για τη βελγική πρωτεύουσα το
βράδυ της Κυριακής.

Λιου: Η καλύτερη λύση
είναι η Ελλάδα να λάβει

δύσκολες αποφάσεις

Να λάβει δύσκολες αποφάσεις για να βρεθεί λύση
κάλεσε την Αθήνα ο αμερικανός υπουργός Οικο-
νομικών Τζακ Λιου, λέγοντας πως αποτυχία θα

είχε ως συνέπεια «τρομοκρατική μείωση» στην ελληνική
οικονομική δρα-
στηριότητα. Οι επι-
πτώσεις ενός Grexit
σε άλλες χώρες
«παραμένουν αβέ-
βαιες», σημείωσε,
λέγοντας πως «ενώ
όλα τα μέρη πρέπει
να δείξουν ευελιξία,
το βάρος είναι στην
Ελλάδα».

«Νομίζω ότι βρισ-
κόμαστε σε μία στιγ-
μή όπου η Ελλάδα
καλείται να επιστρέψει με μία απάντηση, που θα είναι η
βάση για την επίτευξη μίας συμφωνίας το συντομότερο
δυνατόν» ανέφερε ο κ. Λιου σε συνέντευξή του στο CNN,
αποσπάσματα της οποίας προδημοσιεύτηκαν το Σάββα-
το.

Ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ ανέφερε πως δεν μπορούν να
γίνουν προβλέψεις για τις αντιδράσεις των αγορών, στο
ενδεχόμενο Grexit: «Νομίζω πως κανείς δεν θα έπρεπε
να θέλει να μάθει τι θα γίνει», προσθέτει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Λιου, είναι σαφές ότι
στην Ελλάδα μία αποτυχία στις διαπραγματεύσεις θα
προκαλούσε «τρομακτική, τρομακτική μείωση» στην
οικονομική δραστηριότητα της χώρας. 

«Οι Έλληνες θα υποστούν τις πρώτες επιπτώσεις μίας
αποτυχίας» είπε. «Η καλύτερη λύση είναι η Ελλάδα να
λάβει δύσκολες αποφάσεις» ανέφερε, όπως μεταδίδει το
Bloomberg, ο Λιού.

Μεγάλη αστυνομική
επιχείρηση για την εξάρθρ-
ωση κυκλώματος κάνναβης

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα και
έχουν εντοπιστεί δυο φυτείες. Οι έρευνες εστιά-
ζουν στην Αττική αλλά εκτυλίσσονται και σε

άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Σε εξέλιξη

β ρ ί σ κ ε τ α ι
μ ε γ ά λ η
επιχε ίρηση
της Υπο-
διεύθυνσης
Δίωξης Ναρ-
κωτικών της
Ασφάλε ιας
Αττικής σε
δ ι ά φ ο ρ ε ς
περιοχές της
Αττικής και
της υπόλοιπ-
ης χώρας – κυρίως στην Πελοπόννησο, αλλά και στη
Θεσπρωτία – για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνω-
σης που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια και παρα-
γωγή δενδρυλλίων κάνναβης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ένα εκ των
οποίων φέρεται να είναι ηγετικό μέλος σπείρας, στα νότια
προάστια της Αττικής.

Έχουν εντοπιστεί δύο φυτείες με μεγάλο αριθμό δεν-
δρυλλίων κάνναβης, ενώ έχουν κατασχεθεί πολλά όπλα
και πυρομαχικά, πολυτελή αυτοκίνητα και χρηματικά
ποσά.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένονται
ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
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Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
Αντισυνταγματική ευνοϊκή διάταξη εισαγω-
γής πολυτέκνων σε αστυνομικές σχολές

Το ευεργέτημα που θεσπίζουν οι διατάξεις του νόμου 1481/1984 υπέρ των τέκνων
πολυτέκνων κατά την εισαγωγή τους στις αστυνομικές Σχολές (σε ποσοστό 10%
επί του συνό-

λου των θέσεων) και
Σχολή Ανθυποπυρ-
αγών, καθώς και το
ευεργέτημα υπέρ
των τέκνων τριτέκ-
νων οικογενειών για
την εισαγωγή τους
στις ίδιες Σχολές, σε
ποσοστό 4%, κρίθη-
καν αντισυνταγματι-
κά από το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι
πρόσφατα έχουν
κριθεί αντισυνταγμα-
τικά και τα ευεργετήματα των τέκνων πολυτέκνων κατά την εισαγωγή τους στις στρα-
τιωτικές Σχολές. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε αντισυνταγματικές τις σχετικές διατά-
ξεις του άρθρου 42 του νόμου 1481/1984.

Κατά την κρίση του Διοικητικού Εφετείου η αντισυνταγματικότητα της επίμαχης διάταξ-
ης συνίσταται στο ότι ο νόμος 1481/1984, προβλέποντας θέσεις «καταλαμβανόμενες
μόνο από υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τρίτεκνου, έρχεται
σε αντίθεση προς στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες
επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα, η εισαγωγή στις
Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛΑΣ με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά».

Ακόμη, η αντισυνταγματικότητα στο σύστημα εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας, ανάγεται και στο ότι αφαιρούνται θέσεις από τους υποψηφίους της γενικής
κατηγορίας, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την  εισαγωγή στην Σχολή της
προτίμησης τους ή ακόμη και από την πρόσβαση τους στις Αστυνομικές Σχολές υπο-
ψήφιοι με συγκριτικά πληρέστερες ικανότητες και δεξιότητες» κατά παράβαση των άρθ-
ρων 4 και 16 του Συντάγματος.

Εξάλλου, με άλλη δεύτερη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, κρίθηκαν αντισυνταγματι-
κές  και οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 53/1989 που θεσπίζουν ευεργέτημα
υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών για την εισαγωγή τους στη
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των
θέσεων.

Σύμφωνα  με το δικηγόρο  Πέτρο  Αγγελάκη, ο οποίος χειρίστηκε τις επίμαχες υποθέ-
σεις «το σκεπτικό των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι ότι οι σχετι-
κές διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιο-
κρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβε-
στικής να γίνεται με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι βάσει των ικανοτήτων και δεξιο-
τήτων των υποψηφίων. 

Το δικαστήριο, προσθέτει ο εν λόγω δικηγόρος, «καταλήγει καλώντας τη διοίκηση να
αναμορφώσει τους πίνακες επιτυχόντων της γενικής σειράς με την προσθήκη των
θέσεων που καλύφθηκαν από τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων».

Πρωτοβουλία ΚΕΔΕ για το
μεταναστευτικό

Την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας από μέρους της KΕΔΕ και των ακριτικών
δήμων της χώρας που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη ραγ-
δαία εισροή προσφύγων και

μεταναστών στο ελληνικό έδαφος,
προκειμένου να υπάρξει άμεσα μία
ενιαία εθνική πολιτική στο μεταναστευ-
τικό, ανακοίνωσε ο Γιώργος Πατούλης,
από τη Λέσβο όπου βρέθηκε για την
αποτύπωση της πραγματικής διάστα-
σης του προβλήματος που αντιμε-
τωπίζει το νησί. 

Ο κ. Πατούλης σημείωσε πως «κρίνο-
υμε απαραίτητο οτι η κεντρική εξουσία
πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα προκει-
μένου να γίνεται ταχεία μετακίνησή
τους ώστε να υπάρχουν οι ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στη ζωή και στην κοινωνία του
νησιού. Ο Δήμος στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την
καλύτερη δυνατή διαχείριση της κατάστασης λειτουργώντας ως ανάχωμα μέχρι το Κρά-
τος να οργανωθεί. Πλέον η ανάγκη να λειτουργήσει ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο δεν χωρά-
ει αναβολής. Εάν η Πολιτεία δεν μπορεί άμεσα να φτιάξει δομές, η λύση είναι να απελε-
υθερώσει πόρους, να δώσει έμψυχο δυναμικό και να άρει τις όποιες γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις δίνοντας στους ίδιους τους Δήμους τα μέσα να διαχειριστούν το πρόβ-
λημα».

Τις επόμενες ημέρες θα αναληφθούν πρωτοβουλίες από μέρους της ΚΕΔΕ με επίκεν-
τρο και άλλους ακριτικούς Δήμους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα διεκ-
δικώντας ταχείες διαδικασίες προώθησης, ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και δια-
φύλαξη της τάξης στις τοπικές κοινωνίες και λόγω της τουριστικής περιόδου, ενώ τα
επόμενα 24ωρα σύμφωνα με πληροφορίες του newpost.gr θα υπάρξει και παρέμβαση
του επιτρόπου για τη μεταναστευτική Πολιτική Δημήτηρη Αβραμόπουλου προς σε αυτή
την κατεύθυνση.

Συνεργασία του Δήμου Μάνδρας
Ειδυλλίας με τον ΣΚΑΪ με σημαντι-
κή συμμετοχή απο εθελοντές και

συλλόγους

Τρία δημοτικά απορριμματοφόρα γέμι-
σαν χθες Κυριακή με σκουπίδια και πλα-
στικά από τις παραλίες Ψάθα και Πόρτο
Γερμενό. Η πρωτοβουλία ήταν αποτέλε-
σμα συνεργασίας του  Δήμου Μάνδρας

Ειδυλλίας και της δράσης του ΣΚΑΪ στο
πλαίσιο του «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο
Περιβάλλον». Επίσης συνεργεία του
Δήμου  καθάρισαν κοινόχρηστους χώρους
από ξερά χόρτα.

Σημαντική ήταν η συμβολή πολλών εθε-
λοντών, καθώς και των τοπικών περιβαλ-
λοντικών συλλόγων και φορέων.

Σύλλογοι που συμμετείχαν:

Σύλλογος εθελοντών Μάνδρας

Ναυτικός Όμιλος Αλεποχωρίου
Σώμα διάσωσης Μεγάρων
Ομάδα εθελοντών Νέας Ιωνίας
Σώμα προσκόπων Βιλλίων
Εξοραϊστικός σύλλογος Ψάθας
Σύλλογος εθελοντών Πόρτο Γερμενό
Σύλλογος Εθελοντών Βιλλίων
Εξωραϊστικός σύλλογος Άγιος Γεώργιος

Μύτικα
Πολιτιστικός σύλλογος Αλεποχωρίου

Παιδικές κατασκηνώσεις δήμου Μάνδρ-
ας

Ναυτικός Όμιλος Πόρτο Γερμενό
Ναυτικός Όμιλος Μαυρολίμνης
Σύλλογος εθελοντών Περαχώρας
Πολιτιστικός όμιλος Μάνδρας
Εθελοντές δασοπροστασίας δυτικής

Αττικής
Σώμα Προσκόπων Μάνδρας
Περιβαλλοντικός σύλλογος Ψάθας
Σύλλογος προστασίας Δυτικής Αττικής
Σωματείο αλιέων Αλεποχωρίου

Κανόνες συμπεριφοράς ποδηλατών

1. Δεν προσπερνάμε ποτέ την πρώτη γραμμή και τους
οδηγούς στο ποδηλατικό κομβόι, ώστε να διατηρείται
σταθερή ταχύτητα της πορείας, και συντονιζόμαστε στον
ρυθμό που μας δίνουν ώστε να κινούμαστε ομαδικά και
με ασφάλεια.

2. Προσπαθούμε να μην αφήνουμε κενά με τον μπρο-
στινό μας ακολουθώντας σταθερή ταχύτητα (έτσι αποφ-
εύγουμε τα αυτοκίνητα που μπαίνουν σφήνα).

3. Βοηθάμε στο κλείσιμο των δρόμων στις διαστα-
υρώσεις και στα φανάρια για να μην δημιουργηθούν
ατυχήματα.

4. Δεν κάνουμε αγώνα ταχύτητας! Πάμε με αρκετά
χαλαρή ταχύτητα για να

απολαμβάνουμε την παρέα και την διαδρομή.
5. Σεβόμαστε τους οδηγούς και τους πεζούς και δεν

δημιουργούμε λεκτικές συγκρούσεις μαζί τους.
6. Πεταλάρουμε πάντα με προσοχή αποφεύγοντας τους

ελιγμούς και τα απότομα φρεναρίσματα για να μην έχο-
υμε ατυχήματα!

7. Τηρούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
γνωρίζουμε τους κανόνες του.

8. Η διαδρομή (όχι ο προορισμός) ενδέχεται να έχει
μικρές αλλαγές ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 9

Καθαρισμός στις παραλίες
"Ψάθα" και "Πόρτο Γερμενό"
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    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
Σε σημείο μηδέν οι εκροές καταθ-
έσεων - Πάνω από 115 δισ. ευρώ

έχουν αποσυρθεί από το 2009

Στην κορύφωσή τους έφτασαν την τελευταία εβδομάδα οι εκροές καταθέσεων
από τις ελληνικές τράπεζες, αγγίζοντας ποσά που ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ,
ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια της κρίσης καταγράφηκε συνολικά μείωση των

καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες της τάξης των 115 δισ. ευρώ, ποσό ρεκόρ δεδο-
μένης της εγχώριας τραπεζικής αγοράς. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την περασμένη Πέμπτη σημειώθηκε εκροή ρεκόρ από
το σύνολο των ελληνικών τραπεζών που έφτασε το 1 δισ. ευρώ, σε λογαριασμούς τόσο
προθεσμίας, όσο και καταθέσεων ταμιευτηρίου.

'Οσο οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές βρίσκονται ακόμα στον αέρα, τις τελευ-
ταίες εβδομάδες παρατηρούνται καθημερινές εκροές από τους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς και όπως τονίζουν τραπεζικοί κύκλοι εξακολουθεί να υπάρχει έντονος προβ-
ληματισμός για τις επόμενες ημέρες, καθώς εκκρεμούν και αιτήσεις για την εκροή ακόμα

μεγαλύτερων ποσών. 
Η τραπεζική αβεβαιότητα είναι ενδεικτική της κατάστασης, με τους πολίτες αυτές τις

ημέρες να θεωρούν πιο επισφαλή από ποτέ την παραμονή των χρημάτων τους στα
εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα την μαζική απόσυρσή τους από
αυτά, χωρίς την περαιτέρω προσδοκία επενδύσεων. 

Τα πράγματα, όμως, δεν ήταν πάντα έτσι τα τελευταία πέντε χρόνια, στα οποία αναλό-
γα με την πολιτική και κοινωνική κατάσταση, σημειώνονταν αυξομειώσεις στις εκροές
των καταθέσεων. 

'Οπως αναφέρει η πρόσφατη έκθεση της  Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Οκτω-
βρίου 2009-Απριλίου 2015 παρατηρούνται τρεις φάσεις στην εξέλιξη των ροών καταθ-
έσεων των εγχώριων µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς και
από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. 

Κατά την πρώτη και µεγαλύτερη σε διάρκεια φάση (Οκτώβριος 2009-Ιούνιος 2012)
καταγράφηκαν συνολικές καθαρές εκροές, ύψους 88,9 δισεκ. ευρώ. 

Στην συνέχεια, ακολούθησε φάση ανάκτησης αρχικά και μετέπειτα σταθεροποίησης
των καταθέσεων (Ιούλιος 2012-Νοέµβριος 2014), οπότε καταγράφηκαν εισροές ύψους
μόλις 12,1 δισεκ. ευρώ από τις εγχώριες µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα νοι-
κοκυριά. 

Στην τρίτη και τρέχουσα φάση (∆εκέµβριος 2014-Απρίλιος 2015), παρατηρήθηκαν και
πάλι υψηλές µηνιαίες εκροές συνολικού ύψους 29,4 δισεκ. ευρώ (-19% του υπολοίπου
καταθέσεων Νοεµβρίου 2014).  

Στο τέλος Απριλίου 2015 το υπόλοιπο των καταθέσεων αυτών στο εγχώριο τραπεζικό
σύστηµα ανερχόταν σε 128,0 δισεκ. ευρώ, έναντι 232,8 δισεκ. ευρώ το Σεπτέµβριο του
2009.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, υπάρχουν ενδείξεις ότι στην παρούσα συγκυρία, οι εκρ-
οές κατανέµονται πλέον σε όλα τα κλιµάκια καταθέσεων.

Φαίνεται µάλιστα ότι οι ποσοστιαίες µεταβολές είναι µεγαλύτερες για καταθέτες µε σχε-
τικά µικρά υπόλοιπα καταθέσεων.

'Οπως επισημαίνεται στην έκθεση, στην πρώτη περίοδο εκροών, αυτές φαίνεται να
προέρχονταν κυρίως από καταθέτες µε σχετικά υψηλά υπόλοιπα καταθέσεων, σε αντίθ-
εση με την  πρόσφατη περίοδο, κατά την οποία οι εκροές χαρακτηρίζονται από
µεγαλύτερη ένταση, ενώ διαχέονται σε µεγαλύτερο εύρος καταθετών, δηλαδή ακόµη και
στους µικροκαταθέτες. 

Είναι σημαντικό και ενθαρρυντικό, ωστόσο, το γεγονός ότι μεγάλο µέρος των καταθέ-
σεων που αποσύρονται παραµένουν εντός της χώρας.

Αυτό αντανακλάται σε μεγάλη αύξηση της ποσότητας τραπεζογραµµατίων σε κυκλοφ-
ορία και σηµαίνει ότι υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες επιστροφής µέρους των καταθ-
έσεων όταν βελτιωθούν οι συνθήκες εµπιστοσύνης. 

Συνελήφθη 38χρονος στον Βόλο για
πορνογραφία ανηλίκων μέσω δια-
δικτύου και σχηματίστηκε δικογρα-

φία τακτικής διαδι-
κασίας σε βάρος του.

Η υπόθεση αυτή
εξιχνιάστηκε από τη
Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, στο πλαίσιο
στοχευμένων δρά-
σεων και ερευνών, σε
συνεργασία με αλλο-
δαπές Αρχές.

Η διερεύνηση της
υπόθεσης ξεκίνησε
μετά από διαδικτυακό
έλεγχο σε δίκτυο δια-
μοιρασμού αρχείων,
για κατοχή και
διακίνηση υλικού
πορνογραφίας ανηλίκων, κατά τον οποίο
πραγματοποιήθηκε καταγραφή των ηλεκ-
τρονικών ιχνών των ατόμων που κατείχαν
και διαμοίραζαν συγκεκριμένο αρχείο.
Από τον έλεγχο προέκυψαν επτά ηλεκτρ-
ονικά ίχνη που ανήκουν σε χρήστες εντός
της Ελλάδας.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος διενεργήθηκε ψηφιακή έρευ-
να και ανάλυση των δεδομένων και
στοιχείων της υπόθεσης, ενώ εκδόθηκε
διάταξη και βούλευμα από την αρμόδια
εισαγγελική αρχή για άρση του απορρή-
του των επικοινωνιών. Όταν ταυτοποιήθη-

καν οι διαχειριστές των ηλεκτρονικών
ιχνών, κλιμάκιο αστυνομικών πραγματο-
ποίησε χθες το πρωί, αιφνιδιαστική έρευ-

να, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην
οικία ενός εκ των δραστών, του 38χρονου,
στην πόλη του Βόλου. Από την επιτόπια
έρευνα στα ψηφιακά μέσα του, εξακρ-
ιβώθηκε η κατοχή εκατοντάδων αρχείων
με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, πράξη
για την οποία συνελήφθη στα όρια του
αυτοφώρου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν δύο εσωτερικοί σκληροί
δίσκοι Η/Υ, οι οποίοι θα αποσταλούν στην
Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ-
νών Βορείου Ελλάδος, για εργαστηριακές
εξετάσεις.

Συνελήφθη 38χρονος στο Βόλο
για πορνογραφία ανηλίκων
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556
Υπάλληλος Γραφείου ζητείται
από ανώνυμη εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε
εείίδδοουυςς  όόππωωςς  κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα
μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα  ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι
γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι  δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι
ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερρ--
ιιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,
μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,
οοδδοοννττόόκκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα
σσεε  φφυυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη
ααλλόόηη,,  ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμαα--
ρριικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά
υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς
κκααιι  πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλαα--
γγεείίττεε  ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττ--
ηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς
μμεεγγάάλλεεςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς
μμέέσσαα  ααππόό  τταα  φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνν--
τταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--55557799880011

Hλέξη capital controls μπήκε στη
ζωή μας τα τελευταία πέντε
χρόνια της κρίσης. Και όσα τα

προγράμματα διάσωσης περνούσαν το
ένα μετά το άλλο και τα μέτρα
επιβάλλονταν στον ελληνικό λαό, η σκιά
των capital controls, της επιβολής
δηλαδή ελέγχων στην κίνηση
κεφαλαίων, έπεφτε πάνω από την
ελληνική οικονομία. 
Capital controls σημαίνει πως οι
συναλλαγές μέσω τραπεζών δεν θα
είναι ελεύθερες αλλά θα τελούν υπό
όρους και περιορισμούς αλλά σε καμία
περίπτωση δεν σημαίνει έξοδο της
χώρας από τη ζώνη του ευρώ, αλλά
ούτε και κούρεμα καταθέσεων.
Το capital control μπορεί να επιβάλει ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με
τον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών. 
Με την κατάθεση του σχετικού
νομοσχεδίου στη Βουλή
ενεργοποιούνται κάποιες απαγορεύσεις
όπως:  
-περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών, 
-υποχρεωτικός
επαναπρογραμματισμός της λήξης των
καταθέσεων προθεσμίας, 
- απαγόρευση ή και περιορισμός στις
συναλλαγές χωρίς μετρητά, 
- απαγόρευση ή και περιορισμός στην
εξαργύρωση επιταγών, 
- περιορισμός στις διατραπεζικές
συναλλαγές, 
- περιορισμός στις συναλλαγές του
κοινού με πιστωτικό ίδρυμα,
- περιορισμός στη διακίνηση
κεφαλαίων, πληρωμών και μεταφορών
Κεφαλαιακοί έλεγχοι επιβλήθηκαν στην

Κύπρο τον Μάρτιο του 2013. Εκεί
επιβλήθηκε: 
- Ημερήσιο όριο αναλήψεων 300 ευρώ
ημερησίως
- Οι ταξιδιώτες στο εξωτερικό
μπορούσαν να εξάγουν έως 2.000
ευρώ σε μετρητά, ενώ στο εξωτερικό
μπορούσαν να «σηκώνουν» από τα
συνεργαζόμενα ATM έως 300 ευρώ
ημερησίως.
- Οι  φοιτητές του εξωτερικού
επιτρεπόταν να λαμβάνουν
περιορισμένα ποσά για διατροφή,
δίδακτρα και λοιπά έξοδα.
- Προκειμένου οι κυπριακές
επιχειρήσεις να εισάγουν προϊόντα από
το εξωτερικό, ή γενικότερα να
καταβάλουν ποσά εκτός Κύπρου, θα
έπρεπε να πάρουν άδεια εξαγωγής
συναλλάγματος από την
ΚεντρικήΤράπεζα Κύπρου ΚΥΠΡ -
0,53% και αφού προηγουμένως είχαν
καταθέσει μια σειρά δικαιολογητικών
εγγράφων. 
- Καμιά εξαγωγή συναλλάγματος δεν
επιτρεπόταν για επενδυτικούς
σκοπούς.
- Οι επιταγές γίνονταν δεκτές μόνο για
καταθέσεις στο όνομα του δικαιούχου,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μέσο
χρηματοδότησης στο εμπόριο και στις
συναλλαγές γενικότερα.
- Οι προθεσμιακές καταθέσεις που
έληγαν μέσα στον επόμενο μήνα είχαν
πάρει παράταση για τουλάχιστον ένα
μήνα και στη συνέχεια μόνο ένα
ποσοστό αυτών μπορούσε να
μεταφερθεί σε λογαριασμό όψεως.

Τι είναι τα capital controls και πώς
επηρεάζουν την καθημερινότητα
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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