
Δράσεις του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου στο ΚΑΠΗ Μεγάρων. 

Εγγόνια και παπούδες 
ζωντάνεψαν παιχνίδια 

ξεχασμένα 
στο πέρασμα του χρόνου 

Στα Μέγαρα 
ο Υπουργός Εθνικής 

Άμυνας
Πάνος Καμμένος 
Παρακολούθησε την 

άσκηση «Πυρπολητής 1/15»

Καταρτίζεται το σχέδιο για την Αυτοδιοίκηση της επόμενης 5ετίας

Οικονομική αυτοτέλεια 
κι όχι εξάρτηση από την κεντρική

εξουσία, θέλουν οι δήμοι 

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2665 Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015  Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 

Φροντιστήριο
αλληλεγγύης
στον Δήμο
Χαϊδαρίου 

Μεταστέγαση για τo ΚΑΠΗ
Θρακομακεδόνων και εγγραφή μελών

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014
Δημόσιος απολογισμός 
την Δευτέρα 2 /3

«ΦΡΕΝΟ» ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Με την ανάληψη κοινών 
πρωτοβουλιών, συμφώνησαν 

η Περιφερειάρχης Αττικής Ρ. Δούρου
και ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών

και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας

Τιμή : 0,01€ 

Εκσυγχρονίσθηκαν 
- υπό αυστηρές 

συνθήκες ασφαλείας
- 15 παιδικές 

χαρές του Χαϊδαρίου

Συνέχιση απασχόλησηςΣυνέχιση απασχόλησης
ΑμεΑ στους ΟΤΑ ΑμεΑ στους ΟΤΑ 

Μετά τη λήξη 
προγράμματος

του ΟΑΕΔ

Μαζική 
προσέλευση στην
36η Εθελοντική 
Αιμοδοσία του 

δήμου Αχαρνών 

Μνημόνιο
Συνεργασίας 
με την πόλη Θεοδοσία

της Κριμαίας 
υπέγραψε ο δήμος

Ασπροπύργου 

Σελ: 7

Σελ: 6

Σελ: 2-8

Σελ: 2-12 Σελ: 3

Σελ: 5

Σελ: 3
Σελ. 6

Σελ: 6

Σελ: 5

Σελ: 7

Σελ:  2

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
ΚΙ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, SVETLANA GEVCHUK 

Πιάνει δουλειά 
έκτακτο

προσωπικό 
στους Ο.Τ.Α.

Τι θα ισχύσει για όσους
απασχοληθούν στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων 
Κοινοτικών προγραμμάτων



Παρά την έκρυθμη κατάσταση
στην Ουκρανία και τη μεγάλη
αντιπαράθεση που έχει ξεσπά-

σει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ρωσίας, με την επιβολή εμπάργκου
από την πρώτη στη δεύτερη, εντούτοις
ο δήμος Ασπροπύργου αποφάσισε να
επισκεφθεί την πόλη Θεοδοσία της Κρι-
μαίας, που αποσχίστηκε από την
Ουκρανία, προσαρτήθηκε στην Ρωσία
και τέθηκε σε απομόνωση από τις
ευρωπαικές χώρες. 

Πρόκειται για μια πόλη που ιδρύθηκε από Έλληνες, η
οποία διατήρησε την ελληνική ονομασία της καθώς και
την παρουσία πολλών κατοίκων με ελληνικές ρίζεις.

Την αντιπροσωπεία του δήμου αποτελούσαν ο Δήμαρ-
χος, Νικόλαος Μελετίου, ο Γενικός Γραμματέας του
δήμου, Θ. Χούπης και ο αντιδήμαρχος Αβραάμ Κωνστα-
ντινίδης. 

Η επίσκεψη αυτή, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, έγινε
μετά από πρόσκληση Ελλήνων της Θεοδοσίας. Το αρχι-
κό ταξίδι προέβλεπε την αδελφοποίηση του δήμου
Ασπροπύργου με μια πόλη της Ρωσίας δίπλα στη
Μόσχα και στη συνέχεια η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε
την πόλη της Κριμαίας .

Σε συνάντηση που είχε η ελληνική αντιπροσωπεία
υπογράφηκε μνημόνιο φιλίας και συνεργασίας μεταξύ 

της Θεοδοσίας Κριμαίας και την ελληνική πόλη του
Ασπροπύργου.

Η πόλη Θεοδοσία ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους
από τη Μίλητο το 355 π.Χ. κι ήταν μέρος του Βοσπόρου.
Σήμερα, η πόλη συνεχίζει να αυξάνεται στην ίδια περιο-
χή, όπου δημιουργήθηκε. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η
πόλη της Κριμαίας που διατήρησε το όνομα που της
δόθηκε από τους αρχαίους Έλληνες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σύμφωνα με τον
δήμαρχο Ασπροπύργου Νικόλαο Μελετίου, η εν λόγω
πόλη  επιλέχθηκε για συνεργασία. Η φιλία μεταξύ των
δύο πόλεων θα βοηθήσει γράψουν μια νέα σελίδα στην
ιστορία που συνδέει την Ελλάδα και την Κριμαία για
περισσότερο από 25 αιώνες, τόνισε ο δήμαρχος κ.
Μελετίου. 

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
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

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

Ελευσίνα

Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81,
2105547602

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 
Τηλέφωνο

2105575331 

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32,

2102470189

Αχαρνές
Χρηστίδου Δομνίκη
Αριστοτέλους 132,

2102462255
08:00-08:00 
(Επόμενης)

Λουτσίδου Αριάδνη
Πάρνηθος 95, 

Τηλέφωνο:
2102445975

Μάνδρα
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

Δήλου 12 & Κορο-
πούλη 2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
H H αγορά έκλεισε στις 904,54 μονάδεςαγορά έκλεισε στις 904,54 μονάδες

σημειώνοντας πτώση 2% σημειώνοντας πτώση 2% 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 5

έως 14 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ασκληπιός, Ασκληπιάς, Ασκλη-

πιάδα, Νήσιος, Νήσης, Οσίου
Ασκληπιού, Αγίου Νήσιου του Μάρ-
τυρος
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Μνημόνιο Συνεργασίας 
με την πόλη Θεοδοσία της Κριμαίας 
υπέγραψε ο δήμος Ασπροπύργου 

ΗΔ η μ ο τ ι κ ή
Αρχή του
Δήμου Χαϊδα-

ρίου προχωρά στην
επίλυση σημαντικών
προβλημάτων που
αφορούν την πόλη ,
ένα από αυτά είναι και
οι παιδικές χαρές.

Στις μέρες μας, που
το λαϊκό εισόδημα έχει
τσακιστεί και η συντρι-
πτική πλειοψηφία του
λαού έχει στερηθεί
πολλά όπως οι διακο-
πές, οι παιδικές χαρές
για τα παιδιά  είναι
σημαντική δυνατότητα
αναψυχής.

Ήδη 15 παιδικές
χαρές στο Χαϊδάρι εκσυγχρονίστη-
καν, πήραν πιστοποίηση λειτουρ-
γία, διαμορφώθηκαν συνθήκες
ασφαλείας  και είναι ανοιχτές για
όλους τους πολίτες. 

Αυτές είναι οι εξής:
•«Πλατείας Λαού» (Σκαμπά)
•Κολυμβητηρίου
•Παναγίτσας

•«Ελευθερίας», Δάσους
•Πρωτομαγιάς
•«Ελευθερίας», Κέντρου
•«Ειρήνης», Δαφνί
•«Θεατράκι», Γρηγορούσα
•«Ολύμπιων Θεών», Κάτω Αφαία

– Σκαραμαγκά
•Υψηλάντη
•Οδυσσέως

•«Ιστορικής Μνήμης», Στρατόπε-
δο (Άγιος Γεώργιος)

Τέλος, όπως επισημαίνεται σε
ανακοίνωση του δήμου, η  ανάπλα-
ση των παιδικών χαρών θα συνεχι-
στεί, καθώς το «χαμόγελο» και η
αναψυχή των παιδιών είναι αναφαί-
ρετο δικαίωμα.  

Εκσυγχρονίσθηκαν υπό αυστηρές
συνθήκες ασφαλείας 

15 παιδικές χαρές του Χαϊδαρίου

ΦΦΩΩΤΤΟΟ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12



Πιάνει δουλειά 
έκτακτο

προσωπικό 
στους Ο.Τ.Α.

Τι θα ισχύσει για όσους
απασχοληθούν στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων 
Κοινοτικών προγραμμάτων

Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοι-
κήσεις, σχετικά με τον προγραμματισμό

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους
2015, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ.
αυτών, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο της
δημοσιονομικής κατάστασης της Χώρας και της
περιστολής των Κρατικών δαπανών.
Ενδεικτικό της κατάστασης, οι εγκρίσεις για την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για το έτος 2015, θα
είναι μειωμένες κατά 10%, σε σχέση με το 2014.
Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσω-

πικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απα-
σχολούμενοι με σύμβαση έργου, που αμείβονται
αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτί-
μου, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται
στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Κοινοτικών
προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβα-
ρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρι-
κοί Αυτοτελείς Πόροι.

Από τον προγραμματισμό προσλήψεων εξαι-
ρούνται:

1. Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»

2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

3. Πρόγραμμα «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων
και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για
την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέ-
σως ωφελούμενων ατόμων» (ΚΗΦΗ)
4. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Με επιτυχία διεξήχθη
την Παρασκευή 20-02-
2015, η Εθελοντική
Αιμοδοσία του Δήμου
Αχαρνών, που πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργα-
σία με το Νοσοκομείο
Αμαλία Φλέμινγκ, στην
αίθουσα Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δημαρχεί-
ου.

Στην εθελοντική αιμο-
δοσία συμμετείχαν
συνολικά 58 συμπολίτες
μας, καθώς και υπάλλη-
λοι του Δήμου Αχαρνών,
δείχνοντας εμπράκτως
την αλληλεγγύη τους για
τον συνάνθρωπο.

Στη προσπάθεια αυτή,
μεγάλη συμβολή είχαν οι δυο γιατροί και το προσωπικό της Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας του Αμαλία
Φλέμινγκ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η επόμενη αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

Μαζική προσέλευση 
στην 36η Εθελοντική Αιμοδοσία

του δήμου Αχαρνών 

Συνάντηση με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρα είχε εχθές η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου στην Περιφέρεια

Αττικής. 
Στη συνάντηση μετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα, Σπύρος Τζόκας. 
Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, βρέθηκαν τα ζητήματα της χωρικής

και ποιμαντικής αρμοδιότητας της Μητρόπολης. 
Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν συνολικά τη Δυτική Αθήνα, αλλά και ευρύ-

τερα στη Δυτική Αττική. 
Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών της Μητρόπολης και της Περι-

φέρειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.  

«ΦΡΕΝΟ» ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Με την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, συμφώνησαν 
η Περιφερειάρχης Αττικής Ρ. Δούρου και ο Μητροπολίτης 

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας



4 - ΘΡΙΑΣΙΟ � � � � � � � Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

ΟΟΑΑΕΕΔΔ:: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 
δωρεάν μαθήματα πληροφορικής 

ΣΤΑ ΦΟΡΤΕ ΤΟΥ
ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ 
Την ευκαιρία να βρεθούν όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου

Αχαρνών μαζί, να διασκεδάσουν, ν΄ανταλλάξουν
ευχές και να κόψουν την πίτα τους έδωσε την Πέμπτη 19

Φεβρουαρίου, η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗΦΑ) η οποία διορ-
γάνωσε μια μεγάλη εκδήλωση σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής.

Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης ευχαρίστησε τα μέλη
των ΚΑΠΗ για τη μεγάλη συμμετοχή,τονίζοντας πως ένας από τους
στόχους της νέας δημοτικής αρχής, από την πρώτη στιγμή ανάληψης
των καθηκόντων της, ήταν η μέριμνα και η φροντίδα των ηλικιωμέ-
νων.

«Η συμμετοχή των μελών ήταν απροσδόκητα μεγάλη, το κέφι στο
φόρτε του και η πίστα δεν άδειασε για πολλές ώρες από τα ζωηρά 

παιδιά των Κ.Α.Π.Η και επειδή πάντα οι “Παρέες γράφουν Ιστορία”,
εμείς στην ΔΗ.Φ.Α είμαστε υπερήφανοι για τη μεγάλη παρέα των
Κ.Α.Π.Η. που στήθηκε και με τις προσπάθειες των προέδρων τους
και του εκπροσώπου τους κ. Γεώργιο Περρή , τους Ευχαριστούμε γι᾽
αυτό».

Όλοι οι ηλικιωμένοι απόλαυσαν στη συνέχεια τη βασιλόπιτα και το
φαγητό,  ενώ από την εκδήλωση δεν έλειψε και η μουσική,από την
ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ  και τον Θ.Ευταξία που χάρισε στιγμές χαράς
σε όλους.

Ξεκίνησε χθες  26 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα
«Ακαδημία Πληροφορικής» το οποίο ανέπτυξε
ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Microsoft Hellas.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία για τη δωρεάν εκπαί-
δευση ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες, χάρη στην
οποία όσοι από τους εγγεγραμμένους ανέργους το επι-
θυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα
ακόμη προσόν στην προσπάθειά τους για (επαν)έντα-
ξη στην αγορά εργασίας. 

Όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ,
ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, ηλικίας ή οποιασδήποτε
άλλης παραμέτρου, θα έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της
Διαδυκτιακής πύλης του ΟΑΕΔ. 

Στα τέλη κάθε μήνα  οι αιτούμενοι θα παραλαμβάνουν
μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, κατάλλη-
λους κωδικούς ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των
προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, κάθε εγγεγραμ-
μένος θα έχει αποκτήσει εφόδια που θα ενισχύουν
σημαντικά το εργασιακό του προφίλ. 

Το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής» έχει ανα-
πτυχθεί με ορίζοντα τριετίας και δίνει τη δυνατότητα
παρακολούθησης μιας μεγάλης γκάμας μαθημάτων για

όλα τα επίπεδα, με προοπτική να εμπλουτιστεί, ώστε
να παρέχει ακόμη περισσότερα οφέλη. 

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να
αξιοποιήσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τις
εξής υπηρεσίες:     

Παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περισσότερα
από 1.000 θέματα τεχνολογιών πληροφορικής, όπως
λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές γραφείου, δίκτυα
υπολογιστών, προγραμματισμός, συστήματα ERP και
CRM, βάσεις δεδομένων κ.ο.κ. 

Ο εκπαιδευόμενος, μέσω ενός μοναδικού κωδικού, θα
έχει πρόσβαση στα μαθήματα από οποιονδήποτε υπο-
λογιστή που είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, ενώ θα
υπάρχει επίσης η δυνατότητα DOWNLOAD των μαθη-
μάτων.     

Παροχή δωρεάν διαδικτυακής υποδομής μέσω του
Office 365 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης:
Real-time εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας (Lync):
Δυνατότητα e-learning με τη βοήθεια ενός «εξελιγμένου
Skype», το οποίο θα επιτρέπει στους καθηγητές να
διοργανώνουν online εκπαιδεύσεις μέσω video, εφαρ-
μογών, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν
να τους κάνουν σχόλια και ερωτήσεις σε πραγματικό
χρόνο.         

Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας portals μαθημάτων:
μέσω της  πλατφόρμας Sharepoint Online, οι χρήστες
θα μπορούν να δημιουργούν με απλό τρόπο online
σελίδες εκπαιδευτικού υλικού τις οποίες στη συνέχεια
θα μοιράζονται με τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο
των μαθημάτων.         

Δυνατότητα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Παρέχεται
η δυνατότητα χρήσης email, με 50 GB αποθηκευτικό
χώρο, ημερολόγιο και tasks. 

ΦΦΩΩΤΤΟΟ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  
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«Από το Ηράκλειο ξεκινά η κατάρτι-
ση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
δράσης για την επόμενη πενταετία»
ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης
και τόνισε: «Στόχος μας είναι να
καταστεί η Αυτοδιοίκηση θεσμικά
ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και
οικονομικά αυτάρκης». 

Τερματισμός της ακολουθούμε-
νης οικονομικής εξάρτησης 

από την κεντρική εξουσία

Ο κ. Πατούλης περιέγραψε το πλαί-
σιο που έχει τεθεί, με μια σειρά από
νέες προτεραιότητες, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται: 

- Η ισότιμη εκπροσώπηση όλων
των δήμων, ανεξαρτήτως πληθυ-
σμιακού μεγέθους, στα θεσμικά
όργανα της Αυτοδιοίκησης. 

- Η διασφάλιση της οικονομικής
αυτοτέλειας των δήμων, με προτε-
ραιότητα στον τερματισμό της ακο-
λουθούμενης οικονομικής πολιτικής
από την κεντρική εξουσία, που έχει
οδηγήσει σε περικοπή άνω του 70%
της κρατικής χρηματοδότησης προς
τους ΟΤΑ. 

- Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμέ-
νου σχεδίου, που περιλαμβάνει την
εκτέλεση μελετών και έργων, αλλά
και την ανάληψη δράσεων και πρω-

τοβουλιών, με προτεραιότητα τους
δήμους της περιφέρειας. 

- Η διεκδίκηση αναβαθμισμένου
ρόλου στα όργανα που διαχειρίζο-
νται τους πόρους του ΕΣΠΑ και του
«Πράσινου Ταμείου», σε όλα τα στά-
δια των αποφάσεων που αφορούν
την ένταξη και χρηματοδότηση
έργων. 

- Η διεκδίκηση αξιοπρεπών αμοι-
βών για τα αιρετά στελέχη που κατέ-
χουν θέσεις ευθύνης στην Αυτοδιοί-
κηση. 

Στο ίδιο πλαίσιο, περιλαμβάνοντα
ακόμη, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη,
η ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμι-
κού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, μέσα
από την προωθούμενη αλλαγή του
Καλλικράτη, που έχει ήδη εξαγγελθεί
από τη νέα κυβέρνηση, η ενίσχυση
των κοινωνικών δομών και η κατοχύ-
ρωση νέων ρόλων κι αρμοδιοτήτων
στον τομέα της κοινωνικής πολιτι-
κής, και ιδιαίτερα στον τομέα ενίσχυ-
σης της τοπικής απασχόλησης κ.ά.

Εξάλλου, ο δήμαρχος Τρικκαίων
και πρόεδρος της Επιτροπής Ανά-
πτυξης και Υποστήριξης της Επιχει-
ρηματικότητας, Δημήτρης Παπα-
στεργίου, στην εισήγησή του ανα-
φέρθηκε στα τρία βασικά συστατικά
στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου
βαθμού να συμβάλει καθοριστικά
στην ανάπτυξη και που σύμφωνα με

τον ίδιο είναι: η καινοτομία,
η εύκολη πρόσβαση σε
πηγές χρηματοδότησης και
η στήριξη της επιχειρηματι-
κότητας. 

Μετατροπή των πόλεων
σε έξυπνους και βιώσιμους

τόπους διαβίωσης 

Αναφερόμενος στο θέμα της καινο-
τομίας, τόνισε ότι μία από τις μεγα-
λύτερες προκλήσεις για την ΕΕ συνί-
σταται στη μετατροπή των ευρωπαϊ-
κών πόλεων σε έξυπνους και βιώσι-
μους τόπους διαβίωσης. 

Προς την κατεύθυνση αυτήν, η επι-
τροπή –είπε- αναλαμβάνει πρωτο-
βουλία μέσω του προγράμματος
«Ορίζοντες 2020» για μία ευρωπαϊ-
κή σύμπραξη καινοτομίας με στόχο
την κοινή αξιοποίηση πόρων. 

Στη συνέχεια παρουσίασε παρα-
δείγματα καινοτόμων δράσεων που
μπορούν να αναπτυχθούν από τους
δήμους. 

Νωρίτερα, στον χαιρετισμό του, ο
πρόεδρος της ΚΕΔ Κρήτης και
δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης
Λαμπρινός αναφέρθηκε στα βασικά
σημεία του ομόφωνου ψηφίσματος
της ολομέλειας των δημάρχων της
Κρήτης και του Δ.Σ. της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων του νησιού, με
το οποίο, μεταξύ άλλων, ζητούν τη
κατάργηση των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και την αντικατάστασή
τους από όργανο των ΠΕΔ που θα
συσταθεί προς τούτο. 

Ακόμη ζητούν, όπως σημείωσε ο

δήμαρχος Ηρακλείου: Τη δυνατότητα
πρόσβασης των οικονομικών υπη-
ρεσιών των δήμων στο Ε9 των
δημοτών προς εντοπισμό φορολο-
γητέας ύλης που σήμερα διαφεύγει. 

Την ύπαρξη ενός ελάχιστου αριθ-
μού προσωπικού στους δήμους
ώστε να εξυπηρετούνται απρόσκο-
πτα οι πολίτες. 

Την πρόσληψη γενικού γραμματέα
ανεξαρτήτως μεγέθους του δήμου. 

Την καθιέρωση αντιμισθίας για
όλους τους αντιδημάρχους. 

Την επαναφορά του τέλους παρε-
πιδημούντων στο 2% αντί του 0,50%
που ισχύει σήμερα, τη ρύθμιση
χρεών των ΟΤΑ κ.ά. 

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρ-
χος Ηρακλείου Πέτρος Ινιωτάκης
αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της
Νέας Προγραμματικής Περιόδου και
τον ρόλο της ΚΕΔΕ, καταθέτοντας
συγκεκριμένες προτάσεις. 

Επίσης, μίλησε για τις συμπράξεις
δήμων μέσω διαδημοτικών συνεργα-
σιών, χωρίς το στοιχείο του ανταγω-
νισμού, ώστε να επιτευχθεί μέγιστη
απορρόφηση διαθέσιμων κονδυ-
λίων. 

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το
επίπεδο της διακυβέρνησης που
είναι εγγύτερο προς τον πολίτη και
μέσω της οποίας θα γίνει η εθνική
ανασυγκρότηση. 

Και αυτή μπορεί να επιτευχθεί
μόνο όταν η ανάπτυξη είναι ισόρρο-
πη, γίνεται με σεβασμό προς το
περιβάλλον και έχει στο κέντρο της
τον άνθρωπο» ανέφερε ο αντιδή-
μαρχος Ηρακλείου.

Καταρτίζεται το σχέδιο για την Αυτοδιοίκηση της επόμενης 5ετίας

Οικονομική αυτοτέλεια κι όχι
εξάρτηση από την κεντρική 

εξουσία, θέλουν οι δήμοι 

Μεταστέγαση για τo ΚΑΠΗ
Θρακομακεδόνων και εγγραφή μελών

Στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων συνεχίζει την λειτουργία του
το ΚΑΠΗ Θρακομακεδόνων, το οποίο μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οίκημα
που στεγαζόταν.

Οι εγγραφές νέων μελών καθώς και οι ανανεώσεις καρτών των μελών για το έτος
2015 γίνονται καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Πληροφορίες εντός του
ΚΑΠΗ.Τηλέφωνο:2132140323 

Ο πρόεδρος
Γιώργος Δασκαλάκης

H Ιερή Εικόνα Θεομήτορος "Ίνα Ώσιν Εν" 
στην Παναγία Σουμελά Αχαρνών  

Όπως κάθε χρόνο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και αρμόζουσα επισημότητα, θα εορ-
τασθεί και φέτος στον Ιερό Μητροπολιτικό παρεκκλήσιο Παναγίας Σουμελά Αχαρνών
η μεγάλη εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία
ανήμερα της εορτής την 1 Μαρτίου θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας συλλειτουργούντων αυτού δύο
άλλων αγίων Αρχιερέων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στις 10:30, στην οδό Σαμψούντος, έναντι του
Ιερού Ναού, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Θεομή-
τορος "Ίνα Ώσιν Εν" η οποία θα μεταφερθεί από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης στον
Ιερό μας Ναό προς προσκύνηση των πιστών. 

Η μεταφορά της Εικόνος θα πραγματοποιηθεί με συμμετοχή των ανδρών του
Ελληνικού Στρατού.
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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

Δημόσιος
απολογισμός

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Γεώργιος Τσου-
καλάς και η Επιτροπή Διοργάνωσης Αισχυ

λείων σας προσκαλούν στον Δημόσιο Απο-
λογισμό των «ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ 2014», τη
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και ώρα 7:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Μέγαρο, στην Αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ»
ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ 11, 19.200

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Συνέχιση απασχόλησηςΣυνέχιση απασχόλησης
ΑμεΑ στους ΟΤΑ ΑμεΑ στους ΟΤΑ 

Μετά τη λήξη προγράμματος
του ΟΑΕΔ

Έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών, η υπ’ αριθ. 413/2010 γνω-

μοδότηση του Ε' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, με την οποία κρίθηκε, ότι είναι νόμιμη
η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπη-
ρίες (ΑμεΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολο-
κλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ
προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποί-
ου απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επι-
θυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής
τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της
παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004.

Επομένως, οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν
εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α' και β' βαθ-
μού.

Την πλήρη ικανοποίη-
σή του για το επίπεδο
επιχειρησιακής ετοι-

μότητας των Ενόπλων Δυνά-
μεων, εξέφρασε ο υπουργός
Εθνικής Αμυνας Πάνος Καμ-
μένος, παρακολουθώντας
την άσκηση «Πυρπολητής
1/15» που διεξήχθη σε πολ-
λαπλά μέτωπα με την ενερ-
γοποίηση του συνόλου της
δύναμης ταχείας αντίδρασης.

Ο κ. Καμμένος μετέβη με ελικόπτερο του Πολεμικού
Ναυτικού στα Μέγαρα, απ' όπου αναχωρούσαν μονά-
δες που συμμετείχαν στην άσκηση.

Στη συνέχεια πήγε σε σημείο όπου διεξαγόταν επι-
χείρηση ανακατάληψης νήσου και στην οποία συμμε-
τείχαν συνδυασμένα, προσωπικό και μέσα του Στρα-
τού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής
Αεροπορίας και των Ειδικών Δυνάμεων.

Ο υπουργός συνεχάρη το σύνολο των συμμετεχό-
ντων στην άσκηση. Τον υπουργό Εθνικής Αμυνας
συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Μιχαήλ
Κωσταράκος και ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Χρί-
στος Μανωλάς.

Στις συνδυασμένες επιχειρήσεις που διεξάγονται στις
περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, του Εβρου, του Ανα-
τολικού Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού συμμετέχουν
με προσωπικό και μέσα και οι τρεις Κλάδοι των Ενό-
πλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, στην άσκηση
μετέχουν φρεγάτες, πυραυ-
λάκατοι, κανονιοφόροι,
πλοία ταχείας μεταφοράς
του Πολεμικού Ναυτικού,
μεταφορικά και επιθετικά ελι-
κόπτερα του Στρατού
Ξηράς, ελικόπτερο έρευνας -
διάσωσης της Πολεμικής
Αεροπορίας, αεροσκάφη
αναχαίτισης και δίωξης βομ-

βαρδισμού της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και τμή-
ματα ειδικών επιχειρήσεων όλων των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Σκοποί των επιχειρήσεων είναι:
Η αποτροπή κατάληψης -ανακατάληψης μικρονήσου

- βραχονησίδος στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου -
Ίδια επιχείρηση διεξάγεται και στην περιοχή του Αργο-
σαρωνικού.

Η προσβολή ναυτικής δύναμης.
Η εξασφάλιση ζωτικών χώρων-υποδομών.
Η εξασφάλιση εδαφικής ακεραιότητας.
Η αντιμετώπιση ασύμμετρων ενεργειών.
Για την επίτευξη των σκοπών της άσκησης γίνονται:
Μετακίνηση ναυτικών μονάδων.
Ενεργοποίηση αεροπορικών δυνάμεων.
Αεροκίνητες ενέργειες.
Θαλάσσιες μεταφορές και
Ανάπτυξη τμημάτων ειδικών επιχειρήσεων όλων των

Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στα Μέγαρα ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Πάνος Καμμένος 
Παρακολούθησε την άσκηση «Πυρπολητής 1/15»
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Εκπαιδευτικές δράσεις του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου στο ΚΑΠΗ Μεγάρων. 

Εγγόνια και παπούδες 
ζωντάνεψαν παιχνίδια ξεχασμένα 
στο πέρασμα του χρόνου 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Οι μαθητές
της Α
τάξης του

1ου Δημοτικού
Σχολείου Μεγάρων
με τη δασκάλα τους
κα Παπαδάκη στα
πλαίσια εκπαιδευ-
τικών δράσεων και
δραστηριοτήτων
επισκέφθηκαν το
ΚΑΠΗ Μεγάρων.
Εκεί είχαν την
ευκαιρία να γνωρί-
σουν και να παί-
ξουν παιχνίδια
όπως

•Αμύγδαλα, Ξυλί-
κι, Ψαλίδα (φτωχι-
κός αετός), Βόλους, Τρίλιζα, 

•Ντάμα, Πατίνι, Κουμπί (περιστρεφόμε-
νο), Τηλέφωνο με σπάγκο,

•Περιστρεφόμενο συρμάτινο δίτροχο,
Παιχνίδι χεριών με σπάγκο (διάφορα σχή-
ματα). 

Οι μαθητές, παρόλο που ήταν η πρώτη
φορά που έβλεπαν τα περισσότερα από
αυτά, ανταποκρίθηκαν θετικά συμμετείχαν
με ενθουσιασμό και είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν τα παιχνίδια που έπαιζαν οι
γονείς και οι παππούδες τους και να ανα-
ζητήσουν ομοιότητες και διαφορές από τα
δικά τους παιχνίδια. 

Παιχνίδια ξεχασμένα στο πέρασμα του
χρόνου που όμως ακόμα αγγίζουν τις παι-
δικές ψυχές δίνοντας χαρά, γέλιο και ευχα-
ρίστηση μέσα από χαρούμενες ομαδικές
δραστηριότητες.

Θα πρέπει να τονιστεί η βοήθεια και η
συμπαράσταση των μελών της επιτροπής
του ΚΑΠΗ Μεγάρων και πιο συγκεκριμένα
του Προέδρου Κου Βασίλη Γκινόπουλου
και του Κου Νικόλαου Κάντα που έφεραν
και παρουσίασαν παραδοσιακά παιχνίδια
στους μικρούς μαθητές που οι ίδιοι είχαν
κατασκευάσει.

Πολύτιμη και η υποστήριξη της δράσης
από το προσωπικό του ΚΑΠΗ Μεγάρων,
Κας Ελένης Ταντσιοπούλου, κας Μαρίας
Γκίνη και κας Αναστασίας Αλεξίου.

Μαζί τους βρέθηκαν η Πρόεδρος του
"ΗΡΟΔΩΡΟΥ" Κα Γιάννα Ρήγα και ο
Αναπλ. Αντιπρόεδρος Κος Γιάννης Στα-
μούλης.

Ευχόμαστε στα παιδιά να έχουν καλή
πρόοδο και στη δασκάλα τους να είναι
πάντα δημιουργικό το έργο της.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

Φροντιστήριο αλληλεγγύης 
στον Δήμο Χαϊδαρίου 

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να καλύψει τις μορφωτικές
ανάγκες των μαθητών, μετατρέποντας το σχολείο σε ένα διαρκές εξεταστι-

κό κέντρο. Η μόρφωση γίνεται από αγαθό εμπόρευμα, στο οποίο έχει πρόσβαση
όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, της οποί-
ας η παιδεία είναι από τα πρώτα θύματά της, είναι περισσότερο αναγκαίο να δεί-
ξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στα παιδιά της πόλης μας και τις οικογένειές
τους.

Η πάλη για την δημιουργία ενός σχολείου που θα μορφώνει ολόπλευρα, θα καλ-
λιεργεί την γνώση και όχι μόνο δεξιότητες, που θα φτιάχνει ανθρώπους και όχι
φθηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό, από όπου δεν θα περισσεύει κανένας μαθη-
τής, πρέπει να γίνει υπόθεση διεκδίκησης και αγώνα όλων μας, ώστε όλα τα παι-
διά να έχουν δικαίωμα στην μόρφωση.

Σε αυτά τα πλαίσια, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για πρόσθετη εκπαιδευτική
βοήθεια σε μαθητές οικογενειών που έχουν ανάγκη, ο Δήμος Χαϊδαρίου παίρνει
την πρωτοβουλία να λειτουργήσει κοινωνικό φροντιστήριο αλληλεγγύης από τις
αρχές Μαρτίου.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου απευθύνει κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς της πόλης μας να
συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία για να μην στερηθεί κανένας μαθητής το
αγαθό της μόρφωσης.

Καλούμε τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου να δηλώσουν συμμετοχή στα
μαθήματα που επιθυμούν.

Για την καλύτερη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ο Δήμος Χαϊδαρίου
πραγματοποίησε  την Παρασκευή 13/2/2015  στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου σύσκεψη
με τους εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή αλλά και με όσους
επιθυμούν να συμμετάσχουν .

Τηλέφωνα επικοινωνίας για δήλωση συμμετοχής 2132047340
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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, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 
μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
5.12.14

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΕΑ)
είχε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής,

Ρένα Δούρου. 
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα

γραφεία της Περιφέρειας, μετείχαν η αντιπεριφε-
ρειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου
και ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Χρήστος
Καραμάνος ενώ η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ απο-
τελείτο από τον Πρόεδρο, Γιάννη Χατζηθεοδοσί-
ου, τον Γενικό Γραμματέα, Γιάννη Ρεκλείτη και τον
υπεύθυνο προγραμμάτων, Σύρο Κοσκοβόλη. 

Αντικείμενο της εποικοδομητικής συνάντησης
ήταν η διαμόρφωση πεδίου συνεργασίας Περιφέ-
ρειας - ΕΕΑ σε θέματα αρμοδιότητας και δικαιο-
δοσίας τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειάρχης, Ρένα Δού-
ρου, έδωσε έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσει
η συνεργασία σε πρακτικά ζητήματα υποβολής
και υλοποίησης προγραμμάτων που αφορούν
την ανάπτυξη της αγοράς, των επιχειρήσεων, της
εκπαίδευσης και της στήριξης της επιχειρηματικό-
τητας από την Περιφέρεια.

Από την πλευρά της η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ
έθεσε προς εξέταση τρία βασικά θέματα, Συγκε-
κριμένα, η αντιπροσωπεία αναφέρθηκε: 

α) στην ευρεία συνεργασία σε προγράμματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και  κατάρτισης των
επαγγελματιών, καθώς και την πιστοποίησή τους
για την άσκηση του επαγγέλματος. 

β)  Στη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων της
Αττικής, ώστε να αποτελέσει βασικό βοήθημα
στους νέους επιχειρηματίες και σε όσους αναζη-
τούν δεύτερες ευκαιρίες για την επιλογή του
χώρου και του είδους της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας που μπορούν να αναπτύξουν με
βάση τα χωροταξικά δεδομένα. 

γ) Στην αξιοποίηση για χρήσιμες υποστηρικτικές
επιχειρηματικές και κοινωνικές δράσεις, εγκατα-
λειμμένων ή κενών ακινήτων, δημόσιας ιδιοκτη-
σίας, που παραμένουν αναξιοποίητα και παράλ-
ληλα αποτελούν εστίες παραβατικότητας και
μόλυνσης. 

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεο-
δοσίου, επεσήμανε και σειρά άλλων θεμάτων τα
οποία μπορούν να αποτελέσουν πεδία συνεργα-
σίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
και της απασχόλησης στη Περιφέρεια Αττικής,
στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου των επιμελητη-
ρίων ως Συμβούλων της Πολιτείας.

Το θέμα της προώθησης των συνεργασιών και
με τα αρμόδια υπουργεία και τους φορείς, προ-
κειμένου να εφαρμοστούν συγκεκριμένα προ-
γράμματα ευρείας συμμετοχής και υποστήριξης
της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχό-
λησης, έθεσε η Περιφερειάρχης, η οποία, αναφε-
ρόμενη στο σοβαρό έλλειμμα χαρτογράφησης
των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες,
επεσήμανε ότι πρέπει αυτό να καλυφθεί με όσες
δυνάμεις μπορούν να διατεθούν. 

Για δε την πιστοποίηση επαγγελματικών προ-
σόντων και ικανοτήτων άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας, η Περιφερειάρχης  επεσήμανε
τις πρακτικές δυσκολίες προσαρμογής, ιδίως των
παλιών επιχειρηματιών για τους οποίους βέβαια
θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατά-
ξεις.

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου και 
αντιπροσωπείας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας

Αντικείμενο της εποικοδομητικής συνάντησης ήταν 
η διαμόρφωση πεδίου συνεργασίας

Το 2ο Λύκειο και 3ο Γυμνάσιο 
Άνω Λιοσίων για την προσφορά τους στο

Κοινωνικό Μαγειρείο ευχαριστεί 
η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Φυλής 

Η Κοινωφελής Επι-
χείρηση του Δήμου
Φυλής, ευχαριστεί το
2ο Λύκειο Άνω Λιο-
σίων για τη δωρεά 2
κιβωτίων σουβλάκια
στο Κοινωνικό Μαγει-
ρείο προκειμένου να
διατεθούν στους ωφε-
λούμενους. 

Επίσης, θερμές
ευχαριστίες απευθλύ-
νει και προς το 3ο
Γυμνάσιο Άνω Λιο-
σίων για τη δωρεά
890 τεμαχίων σουβλά-
κια στο Κοινωνικό
Μαγειρείο προκειμέ-
νου να διατεθούν
στους ωφελούμενους. 

Η διεύθυνση, οι
εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές των σχολείων
, απέδειξαν έμπρακτα
με αυτή τους την κίνη-

ση, την μεγάλη ευαισθησία, κοινωνική αλληλεγγύη και συλλογικότητα που διέπει τη
σχολική κοινότητα του Δήμου Φυλής. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ
Γκίκας Χειλαδάκης
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Καταστροφές στο μνημείο του 
Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι!

Ξημερώματα της Τρίτης,
24 Φεβρουαρίου 2015,
"άγνωστοι" προκάλεσαν
ζημιές, στο μνημείο του
Παύλου Φύσσα, στο
σημείο δολοφονίας του,
τον Σεπτέμβρη του 2013. 

Αγκυλωτοί σταυροί και
φασιστικά συνθήματα γέμι-
σαν την προτομή του αντι-
φασίστα μουσικού, Παύ-
λου Φύσσα. 

Πρόκειται για μία ασεβή,
θρασύτατη πράξη, που
αποδεικνύει, ότι το μέτωπο
στην περιοχή, παραμένει
ανοιχτό.

Η ανακοίνωση του Δήμου
Κερατσινίου - Δραπετσώ-
νας

«Ο Δήμος μας καταδικάζει την άνανδρη φασιστική επί-
θεση στο σημείο της δολοφονίας, ένα χώρο με ιδιαίτερη
συμβολική σημασία για εμάς, ένα χώρο μνήμης που
θυμίζει στους κατοίκους της πόλης μας, ότι ο αγώνας
ενάντια στην απειλή του φασισμού πρέπει να είναι διαρ-
κής στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς και στις γειτο-
νιές μας.»

Πάτρα: ΤΡΑΓΩΔΙΑ με έναν 
νεκρό από έκρηξη σε πλοίο 
στο εργοστάσιο «ΤΙΤΑΝ»
Ένας νεκρός, ένας πολύ σοβαρά τραυματίας και δύο ελα-

φρά, είναι το αποτέλεσμα τραγικού δυστυχήματος, που συνέ-
βη , σε πλοίο, αγκυροβολημένο έξω από το εργοστάσιο
«ΤΙΤΑΝ», στο Δρέπανο Αχαΐας. 

Ο 45χρονος Ισπανός, Φράνκο Βαλερί, έχασε τη ζωή του,
ενώ το όνομα του βαριά τραυματία είναι Βανέε Βιτάλι και είναι
33 χρόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν, όταν οι ναυτι-
κοί άνοιξαν το αμπάρι του πλοίου COSMAS V (με σημαία
Παναμά) - το οποίο μετέφερε λιθάνθρακα από το λιμάνι της
Νότιας Αφρικής - προκλήθηκε έκρηξη και στη συνέχεια προ-
κλήθηκαν αναθυμιάσεις. 

Ο προαναφερόμενος 45χρονος αλλοδαπός πέθανε επί
τόπου, ένας ακόμη - 33χρονος - μεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
μείο σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι δύο τραυματίστηκαν μεν,
αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Η σορός του άτυχου ναυτικού μεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
μείο «Άγιος Ανδρέας» Πατρών, όπως και οι δύο ελαφρά
τραυματίες, ενώ ο σοβαρά τραυματισμένος - έχει εισπνεύσει
δηλητηριώδη αέρια και δίνει μάχη για τη ζωή του - μεταφέρ-
θηκε διασωληνωμένος στην Εντατική Μονάδα του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

Ακατάλληλο κρέας βρέθηκε στο «Μεταξά», 
μετά από αίτηση του νοσοκομείου για έλεγχο

Μεγάλη ποσότητα ακατάλληλου για κατανάλωση χοιρινού κρέατος
κατασχέθηκε στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» από
τους ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Οι ελε-
γκτές μετέβησαν στο νοσοκομείο για να κάνουν κτηνιατρική εκτίμηση
σε τρόφιμα, μετά από αίτηση που είχε κάνει το ίδιο το «Μεταξά».

Συγκεκριμένα, ύστερα από αίτημα του υπεύθυνου του Τμήματος
διατροφής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, οι ελεγκτές κτη-
νίατροι κατέσχεσαν 40 κιλά νωπού χοιρινού κρέατος τεμαχισμένου
και συσκευασμένου σε vacuum, λόγω παρουσίας διερρηγμένου
αποστήματος εντός μυϊκής μάζας με άφθονη ποσότητα υποκίτρινου
πύου και ιδιάζουσας οσμής.

Επιπλέον, στην επισήμανση αναφερόταν ως χώρα προέλευσης
και σφαγής η Ολλανδία, ενώ στο δελτίο παράδοσης ως χώρα προ-
έλευσης η Γαλλία.

Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο προϊόν κρίθηκε μη ασφαλές-
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση αποσύρθηκε και καταστρά-
φηκε σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία.

Επίσης, κινήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για την επιβολή κυρώσε-
ων στην προμηθεύτρια εταιρεία.

Ήπειρος: Περισσότερα από 61 
εκατ. απαιτούνται την αντιμετώπιση 
των ζημιών της κακοκαιρίας

Το ποσό των 61.611.200 ευρώ θα απαιτηθεί προκειμένου
να υλοποιηθούν τα έργα αντιμετώπισης των ζημιών που
προκλήθηκαν στις υποδομές από τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα τα οποία έπληξαν πριν από ένα μήνα και τους τέσσερις
νομούς της Ηπείρου.

Ο σχετικός φάκελος με πλήρη τεκμηρίωση εστάλη από την
Περιφέρεια στο υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι-
λίας και Τουρισμού, με την επισήμανση ότι η αποτίμηση είναι
συνεχής και βαρύνουσα, αφού υπάρχουν ζημιές και κατα-
στροφές που συνεχίζουν να εμφανίζονται ως απόρροια των
ίδιων φαινόμενων.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός για τα έργα αποκατάστα-
σης είναι για την Άρτα 22,6 εκατ., τη Θεσπρωτία 7,2 εκατ.,
τον νομό Ιωαννίνων 21,5 εκατ. και για την Πρέβεζα 10,3 εκατ.
ευρώ.

Επίσης, από την Περιφέρεια επαναλαμβάνεται το αίτημα
για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών ως πλημμυρο-
παθών ή υπό κατολίσθηση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί
η άμεση αποκατάσταση των ζημιών και να καταστεί δυνατή η
αποζημίωση των πληγέντων.

Εξάλλου, η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων
και η αποκατάσταση των ζημιών συζητήθηκαν εκτενώς στη
χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά τη
διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν για το ζήτημα ο περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου, οι αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι των
περιοχών οι οποίες επλήγησαν, καθώς και εκπρόσωποι των
πλημμυροπαθών του Ανθότοπου Άρτας και του Περάματος
Ιωαννίνων.

Στην τοποθέτησή του, ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος
Καχριμάνης υπογράμμισε ότι ο μηχανισμός της Πολιτικής
Προστασίας εργάστηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
ενώ ευχαρίστησε για τη συνεργασία που υπήρχε μέχρι και

σήμερα τους
δημάρχους των
π λ η γ ε ι σ ώ ν
περιοχών.

Συνεχίζοντας
δ ιαβεβα ίωσε
τους πληγέντες
ότι η Περιφέ-
ρεια Ηπείρου
θα κάνει ότι
είναι δυνατό για
την αποκατάστασή τους. «Συμμεριζόμαστε την αγωνία σας,
γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί διαχρονικά το κεντρικό κράτος
και να είστε σίγουροι ότι παρακολουθούμε από πολύ κοντά
τις ενέργειες που γίνονται» τόνισε, προσθέτοντας ότι θα πρέ-
πει να ζητηθεί εκτός των άλλων και η κατά τρεις μήνες παρά-
ταση της περιόδου έκτακτης ανάγκης.

Ο περιφερειάρχης, με αφορμή, τα πλημμυρικά φαινόμενα
που σημειώθηκαν στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και σε περιο-
χές της Θεσπρωτίας, τόνισε ότι θα πρέπει να εκπονηθεί
μελέτη για το ανώτατο όριο που πρέπει να έχει η λίμνη Παμ-
βώτιδα, ώστε να μην «πνίγονται» το Πέραμα, το Νησί και η
περιοχή Βρυσέλλας.

Επίσης, έκανε εκτενή αναφορά στο ιστορικό γεφύρι της
Πλάκας, το οποίο, όπως τόνισε, ανήκει στην ευθύνη του
υπουργείου Πολιτισμού.

Αναφερόμενος στην αποκατάσταση και τα συμπεράσματα
που προέκυψαν από την επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΜΠ,
είπε ότι επιβεβαιώθηκε η ανάγκη που υπήρχε για πασσά-
λωση των βάθρων, κυρίως μετά την πτώση πλατάνου που
βρίσκονταν στη γέφυρα και η οποία είχε συντελέσει στην
περαιτέρω διάβρωση του βάθρου.

Καταλήγοντας, ο περιφερειάρχης τόνισε ότι πρέπει όλοι
μαζί να κινηθούν συντονισμένα για την αποκατάσταση των
πληγέντων και των ζημιών, αλλά και την ανάληψη πρωτο-
βουλιών για καθαρισμούς και έργα προστασίας από τέτοιου
είδους φαινόμενα.

Βουλή: Ερώτηση για την λειτουργία 
των προαστιακών δρομολογίων 
Κόρινθος -Άργος -Ναύπλιο 

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Σπύρος Λυκούδης
κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Υπουργό
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σχετικά με το ζήτημα της επανεκκίνησης της λειτουρ-
γίας των προαστιακών σιδηροδρομικών δρομολογίων
Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο, έργο που έχει εξαγγελ-
θεί από τον Σεπτέμβριο 2014.

Η αποκατάσταση και η ανακαίνιση του υπάρχοντος
σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και του τερματικού
σταθμού στο Ναύπλιο αποτελεί χρόνιο αίτημα των
πολιτών της Αργολίδας ενώ σημειώνεται ότι διασχίζει
και κάποιους από τους πλέον σημαντικούς αρχαιολο-
γικούς και ιστορικούς τόπους της χώρας μας. Ακο-
λουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

Η προηγούμενη Κυβέρνηση με δελτίο τύπου του τέως
Υπουργού ΠΕΚΑ είχε αναγγείλει στις 17 Σεπτεμβρίου 2014
ότι επρόκειτο να προωθηθεί «εντός του επόμενου τριμήνου
η επανεκκίνηση της λειτουργίας των προαστιακών σιδηρο-
δρομικών δρομολογίων Κόρινθος – Άργος - Ναύπλιο, μετά
από συνεργασία του τότε Υπουργού ΠΕΚΑ με τον τότε
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Η απόφαση
αυτή των δύο τότε Υπουργών γνωστοποιήθηκε στον Πρόε-
δρο του ΟΣΕ Παναγ. Θεοφανόπουλο, ώστε να προχωρήσει
στην υλοποίηση των ενεργειών που είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία της γραμμής. 

Σημαντικό μέρος του κόστους λειτουργίας της γραμμής θα
χρηματοδοτηθεί από τις ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού Οικονο-
μικού Συμφέροντος), καθόσον τα δρομολόγια αυτά χρειάζο-
νται οικονομική ενίσχυση από την Πολιτεία.» 

Στις 12 Οκτωβρίου 2014 δημοσιεύθηκε η είδηση, σύμφωνα
με την οποία ο  διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Α.Ε. παρου-
σία του τότε υπουργού Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε για την
επαναλειτουργία εντός εξαμήνου της σιδηροδρομικής γραμ-
μής Ναύπλιο - Άργος - Κόρινθος με άμεση αποκατάσταση
και ανακαίνιση του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου,
καθώς και του τερματικού σταθμού στο Ναύπλιο. 

Η επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής αυτής σύνδεσης, που
αποτελεί χρόνιο αίτημα των πολιτών της Αργολίδας, αλλά και
των περιοχών της Κορινθίας, από τις οποίες διέρχεται η
σιδηροδρομική γραμμή, δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι
σήμερα. 

Η σιδηροδρομική αυτή γραμμή περνάει από κάποιους από
τους πλέον σημαντικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς
τόπους της χώρας μας (Μυκήνες, Άργος, Τίρυθνα, Ναύ-
πλιο), οπότε η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδε-
σης με τραίνου θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τουριστι-
κούς σκοπούς, αλλά και για μαθητικές εκδρομές. 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:     Προτίθεται το αρμόδιο Υπουρ-
γείο και ο ΟΣΕ να ενεργήσουν για την επαναλειτουργία της
σιδηροδρομικής σύνδεσης Κορίνθου – Άργους -Ναυπλίου.     

Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την εκκίνηση των
δρομολογίων και σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα προπαρα-
σκευαστικά έργα, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής λειτουρ-
γία της γραμμής;     

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών
αυτών έργων και από ποια πηγή πρόκειται να χρηματοδο-
τηθούν; 

Λήστευαν σπίτια με τη βοήθεια οικιακών βοηθών
Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστών από τη Γεωργία που «χτυπούσε» σπίτια με τη βοήθεια οικιακών βοηθών ή

αποκλειστικών νοσοκόμων, οι οποίες ήταν της ίδιας εθνικότητας.
Για την υπόθεση, η αστυνομία έχει συλλάβει 11 άτομα, εκ των οποίων επτά άνδρες και τέσσερις γυναίκες.
Στην ομάδα είχαν ενταχθεί εργαζόμενες ως οικιακές βοηθοί ή αποκλειστικές νοσοκόμες, οι οποίες εκμαίευαν

ουσιώδεις πληροφορίες από τους παθόντες, κυρίως μεγάλης ηλικίας, προκειμένου να διευκολύνουν τη δράση
των υπόλοιπων μελών.

Οι δράστες πήγαιναν σε μέρη που σύχναζαν ομοεθνείς τους και «στρατολογούσαν» γυναίκες που εργάζονται
ως οικιακοί βοηθοί ή ως αποκλειστικές νοσοκόμες, ώστε να αποκομίζουν πληροφορίες για τις κινήσεις των ιδιο-
κτητών, την οικονομική τους επιφάνεια και τα τυχόν μέτρα ασφαλείας των κατοικιών τους.

ΕΛΑΣ
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει τουλάχιστον δύο ληστείες, μία στην Αγία Παρα-

σκευή και μία στο Μαρούσι.
Στην πρώτη περίπτωση αφαίρεσαν 3.600 ευρώ κοιμίζοντας μια 74χρονη με υπνωτικά φάρμακα. 
Επίσης, με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή μαχαιριού, δένοντας ηλικιωμένη 83χρονη στην κατοικία

της στο Μαρούσι, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.
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ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  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 πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέ-
του. 

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

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

8.10.14

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ του συλλόγου Ηπει-
ρωτών Θριασίου Πεδιου που θα πραγ-
ματοποιηθεί την   Κυριακή 8 Μαρτίου
στο κοσμικό κέντρο «Πανόραμα». Ωρα
έναρξης 12:30.

Γλεντάμε με Σταύρο Καψάλη  στο
κλαρίνο, Γιάννη Καψάλη στο τραγούδι καιτο συγκρότημά
τους.

Στην τιμή της κάρτας συμπεριλαμβάνονται: ελεύθερος χορός, πλήρες μενού
(και νηστίσιμο), μπύρες/κρασιά/αναψυκτικά.

Στην εκδήλωση δεν θα κυκλοφορήσει λαχειοφόρος αγορά.  
Πληροφορίες: 2105561041, 6982059736
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης 
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ : 213 2063533  
E-mail:  ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα:  www.patt.gov.gr

Αθήνα,  26-2-15
Aρ. Πρωτ.: 41211

ANAKOΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με το με
αρ. πρωτ. Φ.7168/402/ΠΕΡΙΒ-

4/15 έγγραφο ο φάκελος τροπο-
ποίησης ΑΕΠΟ, με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Μηχανι-
κής Διαλογής & Ανακύκλωσης Μη
Επικίνδυνων Στερεών Αποβλή-
των, Παραγωγής RDF, Προσωρι-
νής Αποθήκευσης ΑΗΗΕ & Προ-
σωρινής Αποθήκευσης ΑΒΕ»,
υποκατηγορία: A2, ομάδα: 4η,
α/α: 7 (Εγκαταστάσεις αποθήκευ-
σης και μεταφόρτωσης στερεών
μη επικίνδυνων αποβλήτων)α/α:
10 (Μεμονωμένες εγκατάστασης
ανάκτησης υλικών μέσω μηχανι-
κής διαλογής από μη επικίνδυνα
απόβλητα), α/α: 11 (Εγκαταστά-

σεις επεξεργασίας μη επικίνδυ-
νων αποβλήτων προς παραγω-
γή βιοαερίου) ομάδα 9η, α/α: 83
(Παραγωγή άλλων στερεών καυ-
σίμων μ.α.κ.), α/α: 224 (Ανακύ-
κλωση Μεταλλικών υπολειμμά-
των και απορριμμάτων), α/α: 225
(Ανακύκλωση μη Μεταλλικών
υπολειμμάτων και απορριμμά-
των) και κατηγορία: Β, ομάδα: 4η,
α/α: 22 (Αποθήκευση μη επικίν-
δυνων υγρών αποβλήτων σε
στεγανές δεξαμενές).
Β) θέση έργου: Θέση ‘’Λάκκα
Κάτσαρη’’, Δήμου Ασπροπύρ-
γου, στην Περιφερειακή Ενότητα

Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής 
Γ) φορέα έργου:  ‘’ANTIPOLLU-
TION SECONDARY FUELS
A.E.’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέ-
ρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πλη-
ροφοριών, στην οποία  καλείται
το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-

κής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρα-
σκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-
6984302)
ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που
τροποποιείται τον
Φ.6888/2097/ΠΕΡΙΒ-4/6-06-14
Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το
Θριάσιο»  και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Η επικεφαλής του Συμβουλίου της
πόλης Θεοδοσία,  Σβετλάνα Gevchuk,
δήλωσε πως η συνεργασία αυτή αποτε-
λεί ορόσημο προκειμένου να δείξουν
στον κόσμο ότι για εκείνους δεν υπάρ-
χουν σύνορα και ότι οι κυρώσεις δεν
μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις
μεταξύ των ανθρώπων.  

‘’Εμείς επιλέξαμε αυτή τη στιγμή τη
σύναψη συμφωνίας -με αφορμή και την
κρίση στην Ελλάδα - θεωρώντας ότι στις
δύσκολες στιγμές πρέπει να βοηθήσου-
με ο ένας τον άλλον. Θέλουμε επίσης να
αποδείξουμε ότι καμία κρίση δεν μπορεί
να αποτρέψει τη φιλία μεταξύ των λαών
μας’’, υπογράμμισε η κα Gevchuk. 

Από την πλευρά του ο  επικεφαλής της
διοίκησης της Θεοδοσίας, Ντμίτρι
Schepetkov, τόνισε: ‘’ Είμαστε πολύ
ευγνώμονες προς τους Έλληνες επισκέ-
πτες, λόγω της επίσημης επίσκεψής
τους, που συνέτριψε το γυάλινο τοίχο
που χτίστηκε γύρω από την Κριμαία. Θα
θυμόμαστε εκείνους που μας άπλωσαν
ένα χέρι και έσπασε το φράγμα, που
τεχνητά δημιούργησε μια σειρά ευρω-
παϊκών πολιτικών’’. 

Παράλληλα, ο ίδιος εξέφρασε την ελπί-
δα ότι μετά την πρώτη επίσκεψη ελληνι-
κής αντιπροσωπείας στην Κριμαία θα
ακολουθήσουν επισκέπτες και από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ 
σημαντικός  και το παράδειγμα του

Ασπροπύργου δείχνει ότι η Κριμαία δεν
είναι μια απομονωμένη περιοχή ούτε ένα
γκέτο”, ανέφερε ο επικεφαλής της διοίκη-
σης.

Σε ερώτηση που τέθηκε στον δήμαρχο
Νικόλαο Μελετίου για το εάν η επίσκεψη
της αντιπροσωπείας του δήμου στην
Κριμαία του δημιουργήσει πρόβλημα
απάντησε χαρακτηριστά τα εξής : ‘’Δεν
φοβάμαι την αντίδραση των δυτικών
πολιτικών σχετικά με την επίσκεψή μας
στην Κριμαία, καθώς οι Έλληνες ενδια-
φέρονται για τη δημιουργία φιλικών σχέ-
σεων με το ρωσικό λαό και τους κατοί-

κους της Κριμαίας ειδικότερα. Η κρίση
δεν μπορεί να αποτρέψει τη φιλία μεταξύ
των λαών μας’’,  τόνισε ο δήμαρχος
Ασπροπύργου.

Να αναφερθεί ότι οι δύο πλευρές συμ-
φώνησαν να επεκτείνουν τη διμερή
συνεργασίας τους  στο εμπόριο, την οικο-
νομία ,την επιστήμη, τις τέχνες, τον τουρι-
σμό, τον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. 

Κλείνοντας,  θεωρούμε πως η παραπά-
νω πρωτοβουλία του δήμου Ασπροπύρ-
γου κινείται σε θετική κατεύθυνση στον
τομέα σύσφιξης σχέσεων μεταξύ δήμων,
πόσο μάλλον όταν οι δήμοι αυτοί μοιράζο-
νται κοινά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. 

Ε. Λιάκος 

ΑΔΑ: ΩΧΨ8ΩΗ3-ΟΨ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ             
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ: 5061/25-2-2015     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της  6ης/2015
συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου
Αρ. αποφάσεως :  51

ΘΕΜΑ «Λήψη απόφασης περί
έγκρισης ή μη της υπ΄ αριθμ.
17/2015 απόφασης –εισήγηση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
με θέμα «Τοποθέτηση ρυθμιστι-
κών πινακίδων απαγόρευσης
στάθμευσης Ρ40 στην Ιερά Οδό».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό
Κατάστημα σήμερα την 18ηη του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους
2015 ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτι-
κό Συμβούλιο κατόπιν της με
αριθ. πρωτ 3957/13-2-2015, του
Δήμου εγγράφου προσκλήσεως
του Προέδρου  που επιδόθηκε σε
κάθε μέλος στις 13-2-2015 και
στον Δήμαρχο σύμφωνα με το
άρθρο 67 παρ. 5  του Ν. 3852/
2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημο-
τικό Κατάστημα. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
επί συνόλου τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα  τριά-
ντα ένα  (31) μέλη ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς
1 Β. Παντελάρος 
2 Ν. Καραγιάννης 
3. Ν. Δαουάχερ Απών
4. Κ. Σταθάς  Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης  
6. Ε. Θερμού
7. Κ.Βορέας
8. Π. Μοσχονάς 
9. Ι. Ζώτος  
10. Σ. Χατζηστεργίου 
11. Μ. Χουδελούδης  
12. Λ. Βουλγαρίδης
13. Μ. Δημουλά   
14. Γ. Ζέρβα       
15. Π. Κουβαράς 
16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργο-
πούλου 
17 Κ. Τσουκνίδας   
18. Δ. Θεοδώρου   
19. Ε. Τροχίδης 
20. Α. Μποζίκας
21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη 
22. Ε. Τοκατλίδη 
23. Ε. Ντηνιακός 
24. Δ. Τσατσαμπάς  
25.Β. Καρατζαφέρης 
26. Θ.Σπηλιόπουλος
27.Α. Σκαμπά 
28.Η. Δρούλιας   
29. Α. Γκανά –Ρηγάκη  
30. Ε. Καμπόλη      
31. Φ. Θεοδωρακόπουλος 
32. Κ. Ασπρογέρακας  
33. Κ. Φουρλής 
Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην
συνεδρίαση.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ύστερα από  τη διαπί-
στωση της απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια
της συζήτησης του 1ου θέματος

(εκτός ημερησίας διάταξης) απε-
χώρησε από τη συνεδρίαση η
Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε.
Καμπόλη.
Μετά τη συζήτηση των τριών (3)
θεμάτων εκτός ημερησίας διάτα-
ξης και πριν από τη συζήτηση του
1ου θέματος της ημερήσιας διά-
ταξης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την
πρόταξη του 9ου και 15ου θέμα-
τος της ημερήσιας διάταξης
«Λήψη απόφασης περί αποδο-
χής ή μη της πρότασης της Επι-
τροπής (αρθ. 32 παρ. 6 Ν
1980/80) συμβιβαστικής επίλυ-
σης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων» και «Λήψη
απόφαση περί παραίτησης ή μη
από την από 17-12-2012 και με
αριθμό κατάθεσης 7933/2012
έφεση του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΡΑ και κατά
της  υπ’ αριθ. 1828/2012  οριστι-
κής απόφασης, του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και από-
φαση για την παραίτηση ή μη
από την άσκηση κάθε άλλου
τακτικού ή έκτακτου ενδίκου
μέσου κατά της ανωτέρω απόφα-
σης, σε συνέχεια της υπ’ αριθ.
πρωτ. 35951/5-11-2014  αίτησης
του Παναγιώτη Γαρά.» και τη
συζήτησή τους ως 1ου και 2ου
θέματος αντίστοιχα, λόγω της
παρουσίας στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου εκπροσώ-
πων των εν λόγω αιτήσεων που
μπορούν να εκφράσουν τις από-
ψεις τους, προκειμένου εν συνε-
χεία να αποδεσμευτούν από τη
συνεδρίαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ομόφω-
να αποφάσισε την πρόταξη του
9ου θέματος της ημερήσιας διά-
ταξης στη θέση του 2ου και την
πρόταξη του 15ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης στη θέση του
3ου θέματος.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια
της συζήτησης του 3ου πλέον
θέματος ημερήσιας διάταξης, η
Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατ-
λίδη της Δημοτικής Παράταξης
«Πάμε να ενώσουμε το Χαϊδάρι»
απεχώρησε από τη συνεδρίαση,
πριν τη ψήφιση του θέματος και
προσήλθε στην έναρξη 4ου θέμα-
τος, η οποία και αποχώρησε από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη
του 19ου θέματος ημερησίας διά-
ταξης. Επιπροσθέτως, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του 3ου
θέματος ο Επικεφαλής κ. Ε. Ντη-
νιακός και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.  Δ. Τσατσαμπάς και  Β. Καρα-
τζαφέρης της Δημοτικής Παράτα-
ξης «Χαϊδάρι Ξανά» απεχώρη-
σαν από τη συνεδρίαση, πριν τη
ψήφιση του θέματος και προσήλ-
θαν στην  έναρξη 4ου θέματος. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσα-
τσαμπάς, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 13ου θέματος,
απεχώρησε από τη συνεδρίαση.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 3υ θέματος ημε-
ρησίας διάταξης ο Επικεφαλής
της Δημοτικής Παράταξης «Διά-
φανος Δήμος» κ. Κ. Ασπρογέρα-
κας, απεχώρησε από τη συνε-
δρίαση. Ακολούθως, ο Επικεφα-
λής της Δημοτικής Παράταξης
«Μαζί για το Χαιδάρι» κ. Κ. Φουρ-
λής, απεχώρησε από τη συνε-
δρίαση κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του 3ου θέματος ημε-

ρησίας διάταξης. Όπως επίσης
και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ.
Θεοδωρακόπουλος της Δημοτι-
κής Παράταξης «Πόλη Προοπτι-
κής» απεχώρησε από τη συνε-
δρίαση κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν τη ψήφιση
του 3ου θέματος ημερησίας διά-
ταξης. 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,
εισάγει στο Συμβούλιο για συζή-
τηση το 18ο πλέον θέμα ημερη-
σίας διάταξης, που αφορά την
λήψη απόφασης περί έγκρισης ή
μη της υπ΄ αριθμ. 17/2015 από-
φασης –εισήγηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τοπο-
θέτηση ρυθμιστικών πινακίδων
απαγόρευσης στάθμευσης Ρ40
στην Ιερά Οδό».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη
συζήτηση του θέματος, με παρό-
ντες 26 Δημοτικούς Συμβούλους
επί συνόλου 33, αφού ο Πρόε-
δρος θέτει στο Συμβούλιο την
αριθμ. 17/2015 απόφαση –εισή-
γηση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με θέμα «Τοποθέτηση ρυθ-
μιστικών πινακίδων απαγόρευ-
σης στάθμευσης Ρ40 στην Ιερά
Οδό», σύμφωνα με την οποία
εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο την λήψη σχετικής
απόφασης για:

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης εισή-
γηση προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο για τοποθέτηση ρυθμι-
στικών πινακίδων απαγόρευ-
σης στάθμευσης P40 στην Ιερά
Οδό» 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό του και
έλαβε υπόψη την υπ’  αριθμ.
17/2015  απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, συζήτησε
το θέμα για το οποίο και διατυ-
πώθηκαν οι απόψεις των Δημοτι-
κών Συμβούλων, όπως αναλυτι-
κότερα αναγράφονται στα απο-
μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση
της συζήτησης το Δημοτικό Συμ-
βούλιο,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις του Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/10, την υπ΄αριθμ.
17/2015 απόφαση –εισήγηση
της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με θέμα «Λήψη απόφα-
σης εισήγηση προς το Δημοτι-
κό Συμβούλιο για τοποθέτηση
ρυθμιστικών πινακίδων απα-
γόρευσης στάθμευσης P40
στην Ιερά Οδό», η οποία επι-
συνάπτεται και αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παρού-
σας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

(Υπογραφή)   
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

(Υπογραφή)  
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι   19-02-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 

Συνεχίζεται από τη σελίδα 2
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Ενημέρωση γονέων σε θέματα παιδιού 
και οικογένειεας στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Ασπροπύργου
Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, σας

καλεί το Σάββατο 28.2.2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
σχολείου, στην πρώτη από τις ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν μέσα στα πλαίσια
της ουσιαστικής ενημέρωσης των γονέων σε θέματα παιδιού και οικογένειεας.
1ο Θέμα: ΄Άυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη: 
Παράγοντες απόκτησης και διαμόρφωσής τους - ρόλος γονέων - 
διαφορές ανάμεσα στον έπαινο, επιβράβευση και στην ενθάρρυνση.
Ομιλήτρια Έρη Παπακωνσταντίνου - Κοινωνική λειτουργός, Ειδική παιδαγωγός 

Ξενάγηση την Κυριακή
1η Μαρτίου

στον αρχαιολογικό
χώρο Ελευσίνας 

Την Κυριακή 1η Μαρτίου και ώρα 12:00, οι

«Φίλοι της Ελευσίνας» σε συνεργασία με την

ομάδα «Αρχαία Μονοπάτια» διοργανώνουν

μια ξενάγηση διαφορετική από τις άλλες.. 

Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο και η

ξενάγηση είναι δωρεάν. Σας περιμένουμε..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου &  ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. 

του Πνευματικού Κέντρου  έχουν την τιμή να σας 
προσκαλέσουν στη διάλεξη που θα δώσει, 

ο Καθηγητής, πρώην Πρύτανης του Παντείου  
Πανεπιστημίου,   κ. Γιώργος Κοντογιώργης,    

με θέμα:: «Το Σύνταγμα κι η κρίση.  
Ποια αναθεώρηση του Συντάγματος;». 

Τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015, ώρα 19:30,  στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων  του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
(¨Δ. Καλλιέρης¨), Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία
Αγίου Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.      
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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

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

Μαθηματικός Πανεπιστη-
μίου Πατρών παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές
Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτ-
λου,με 12ετή εμπειρία
μαθημάτων θεωρητικής
κατεύθυνσης, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Γυμνασίου-
Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-
5540847,
6932425665(19.9.13)

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:25-02-2015                          
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:      5139                     

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
:«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                    
Λαμβάνοντας υπόψη του:  
•Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν.
3463/2006 με τίτλο: «Νέος  Κώδι-
κας Δήμων & Κοινοτήτων.
•Τις δ/ξεις του  Π/Δτος 270/1981
«περί καθορισμού των οργάνων,
της διαδικασίας και των όρων διε-
νέργειας δημοπρασιών δ’ εκποίη-
ση ή εκμίσθωση πραγμάτων των
Δήμων και Κοινοτήτων.
•Τις δ/ξεις του  Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»
•Την υπ’ αριθμ. 554/2014 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου για

την έγκριση της μίσθωσης .
•Την υπ’ αριθμ. 581/2014 απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής
που αφορά τον τρόπο εκτέλεσης
και κατάρτισης των όρων της εν
λόγω δημοπρασίας.
Προκηρύσσει  επαναληπτικό
πλειοδοτικό φανερό  διαγωνι-
σμό για  την : «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
προκειμένου να φιλοξενηθεί η
Πινακοθήκη του Δήμου καθώς
και για τη πραγματοποίηση
των πολιτιστικών εκδηλώσεων
του Δήμου Ασπροπύργου.
Το ακίνητο πρέπει να είναι 100
τ.μ. περίπου , να είναι πλησίον
του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Ασπροπύργου , να είναι παραδο-
σιακής αρχιτεκτονικής και να ανή-
κει στο οικοδομικό τετράγωνο στο
οποίο συμπεριλαμβάνονται τα
εξής : το αναπαλαιωμένο κτίριο
της Παλαιάς Αλωνίστρας , το Λαο-
γραφικό Μουσείο , ο ναός του
Αγίου Παντελεήμονα (19ος αιώ-
νας ) και ο ναός της πολιούχου
του Ασπροπύργου Αγίας Παρα-
σκευής καθώς και το αναπαλαιω-
μένο μαγκάνι του Αθανασίου Τσί-
γκου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσμία δέκα 10) ημερών
από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης.
Η δημοπρασία    θα γίνει μετά
από πρόσκληση του Δημάρχου
προς  τους ιδιοκτήτες των οποί-
ων τα ακίνητα θα κριθούν ως
κατάλληλα από την αρμόδια επι-
τροπή ελέγχου καταλληλότητας
(Άρθρο 5 περ. 4 Β ΠΔ 270/81).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφο-
ράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα)
ορίζεται το ποσό των  200,00
ευρώ.
Μαζί με την προσφορά πρέπει
να κατατεθεί και εγγύηση συμ-
μετοχής η οποία πρέπει να
αποτελεί ποσοστό 10%  του
ορίου πρώτης προσφοράς .
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας
παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου Ασπροπύργου
,Αρμόδιος : Γράτσου Μαρία ,
Διεύθυνση : Αθανασίου Διάκου
& Σαλαμίνος , Τηλέφωνο:
2132006480.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(5.1.15)
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210

2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840

ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960

22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

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

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

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER 5.1.15
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Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας "Θριάσιο" 
με διανομή πατάτας απευθείας από τους παραγωγούς. 

Παραγωγός από το Φενεό Κορινθίας θα διανέμει πατάτες 
στην τιμή των 0,30 λεπτών. 

Η διανομή θα γίνει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην oδό
Πατριάρχου Γρηγορίου 4, όπισθεν 1ου Δημοτικού Σχολείου,

στον Ασπρόπυργο
Δώστε τις παραγγελίες σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr 
και στο τηλέφωνο 210/5571855. 

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
παραπέμπεται η Ελλάδα για 
θέματα επεξεργασίας λυμάτων

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει την
Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς

σύμφωνα με την Κομισιόν δεν διασφαλίστηκε η
σωστή επεξεργασία των λυμάτων σε πέντε οικι-
σμούς (Προσοτσάνη, Δοξάτο, Ελευθερούπολη
Γαλάτιστα και Βαγιά).

Για τρεις άλλους οικισμούς (Πολύχρονο, Χανιώ-
τη και Δεσφίνα), η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοι-
χεία που υποβλήθηκαν είναι είτε ανεπαρκή είτε
δείχνουν μη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Επι-
τροπής, η Ελλάδα προειδοποιήθηκε για πρώτη
φορά το 2010 σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθε-
ση. 

«Αν και πολλά από τα αρχικά προβλήματα έχουν
έκτοτε αντιμετωπιστεί, το μέγεθος των προβλημά-
των που εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμε-
ρα οδήγησαν την Επιτροπή να παραπέμψει την
υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.» καταλήγει η
ανακοίνωση.

ΑΣΕΠ: 
Πάνω από 2.500 αιτήσεις 
για 216 θέσεις σε Ελληνική 
Στατιστική και ΕΚΑΒ

Ξεπέρασαν τις 2.500 οι αιτήσεις που δέχθη-
κε το ΑΣΕΠ για 216 θέσεις στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, στο πλαίσιο
της Προκήρυξης 6Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/16-
12-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλή-
ρωση με σειρά προτεραιότητας 30 θέσεων μονί-
μου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ-
σης, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, υποβλήθη-
καν συνολικά 928 αιτήσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2014
του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/23-12-2014 Τεύχος Προκηρύξε-
ων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιό-
τητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου- ειδικότητας Πλη-
ρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμε-
σης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του υπουργείου Υγείας,
υποβλήθηκαν συνολικά 1.686 αιτήσεις.


