
Θα επιμορφωθούν 16.500 εκπαιδευτικοί
Πρωτοβουλίες για το bullying 

αναλαμβάνει το υπουργείο Παιδείας

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2680 Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015  Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ κ.2239

Θα χρηματοδοτήσει
η Ρ. Δούρου 

τέσσερις δήμους για
τα απορρίμματα;

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΑΣΚΗΤΗ 
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών στις 31/3

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ Θ. ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ

Για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’

Εκατοντάδες ηλικιωμένοι 
στη Δυτική Αττική 

κρέμονται από την τύχη του
προγράμματος

Τιμή : 0,01€ 

Θέματα δαπανών και ελέγχου 
των συμβάσεων στους Δήμους 

Τέθηκαν στο τραπέζι από
ΚΕΔΕ και πρόεδρο 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
Ν. Αγγελάρα

Ο αστυνομικός της γειτονιάς
«Βγαίνει» στους

δρόμους 
από Δευτέρα 

Σε 22 σημεία της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης

«Πράσινο φως» 
από την Περιφέρεια 

στη συντήρηση του οδικού δικτύου
δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ :
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης 
& λειτουργίας Ωδείου ή Μουσικής σχολής

Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο
«Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο
στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού»

Συμμετοχή της Περιφέρειας
Αττικής στο 6ο 

Agro Quality Festival 
Ελαιολάδου και Ελιάς

Στις ευεργετικές
προβλέψεις 
του ν/σ για τις 

ρυθμίσεις χρεών 
οι οφειλές
προς ΟΤΑ
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Σελ: 3

Σελ: 5

Σελ: 16

Προσδιορίσθηκαν
οι αμοιβές για τους
απασχολούμενους
σε προγράμματα 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Σελ: 2

Σελ: 9

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 311 γούνες, 4 πιστόλια, 
429 φυσίγγια και το ποσό των 13.245 ευρώ
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Στα «πράσα»
μέλη σπείρας

πποουυ  εείίχχαανν  μμπποουυκκάάρρεειι  
σσεε  εεττααιιρρεείίεεςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι
κκααιι  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος

Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου, 
Τηλέφωνο
2105580218

Ελευσίνα
Θεοφυλακτίδου

Άννα Γ. Ερμού 82 &
Πετράκη, 
Τηλέφωνο: 
2105561723

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Μπουρούνη Αθηνά

Δ. Πίνδου 42 
& Χαλκίδας 1, 
- Δροσούπολη, 

2102470650
Μάνδρα

Λουκόπουλος
Σωτήριος 

Στρατηγού 
Ρόκα Ν. 84, 
τηλέφωνο

2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
O O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 730,40Γενικός Δείκτης Τιμών στις 730,40

μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,02%.μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,02%.
Η αξία των συναλλαγών στα 77,18 εκατ. Η αξία των συναλλαγών στα 77,18 εκατ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Λίγη συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 7 
έως 14 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλώντια, Κλόντια, Κλό, Κλαύδια
Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης,

Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ Θ. ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
Για την απρόσκοπτη λειτουργία 

του ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’
Εκατοντάδες ηλικιωμένοι στη Δυτική Αττική 
κρέμονται από την τύχη του προγράμματος

Στις ευεργετικές προβλέψεις 
του ν/σ για τις ρυθμίσεις χρεών
οι οφειλές προς ΟΤΑ

Στη διασφάλιση της πλήρους χρηματοδό-
τησης του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι», δεσμεύτηκαν η αναπληρώτρια

υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ
Φωτίου και ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης κατά τη
συνάντησή τους με αντιπροσωπεία του Πανελ-
λήνιου Συντονιστικού Συλλόγων «Βοήθεια στο
Σπίτι».

Επίσης,  δεσμεύτηκαν για την εξασφάλιση και
αναβάθμιση του ρόλου και την εργασία των
εργαζόμενων, ώστε με εργασιακή ασφάλεια να
παρέχουν επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες σε
ηλικιωμένους και τα ΑμεΑ.

«Στην τρέχουσα κοινωνική και οικονομική συγκυρία
είναι πολύ σημαντικό οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» να
συνεχίσουν να λειτουργούν», τονίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

Να αναφέρουμε ότι εκατοντάδες ηλιωμένοι και άτομα
ανήμπορα στην Δυτική Αττική κρέμονται από την παρο-
χή βοήθειας που τους περέχει το εν λόγω πρόγραμμα,
το οποίιο συμβάλει στη βελτίωση συνθηκών της καθημε-
ρινότητάς τους .

Στ ι ς
ευεργε-
τ ι κ έ ς

προβλέψεις
του νομοσχε-
δίου για τις
ρ υ θ μ ί σ ε ι ς
χρεών (επα-
ν ε κ κ ί ν η σ η
της οικονο-
μίας) υπάγε-
ται το σύνολο
των οφειλών
προς τους
δήμους και
τις περιφέρει-
ες, που θα
έχουν βεβαι-
ωθεί έως τις 26 Μαΐου 2015.

Σημειώνεται, ότι η ρύθμιση εντάχθηκε στις ευερ-
γετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για
την επανεκκίνηση της οικονομίας» μετά από αίτη-
μα της ΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος
Πατούλης, με επιστολές του, ζητούσε από τον
υπουργό Εσωτερικών, Νίκο Βούτση και την ανα-
πληρώτρια υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλα-
βάνη, να υπαχθούν στη ρύθμιση όλες οι βεβαιω-
μένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους
δήμους της χώρας και να δύνανται να εξοφληθούν
έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση
20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών 

από βεβαιωμένες εισφορές σε χρήμα ή και από
μετατροπές εισφορών γης σε χρήμα, των προς
ένταξη στο σχέδιο πόλης ιδιοκτησιών.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τα υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονομικών, το εν λόγω αίτημα
έγινε δεκτό και εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου για την
επανεκκίνηση της οικονομίας που συζητείται στη
Βουλή.

Η ΚΕΔΕ εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί με
αυτήν τη ρύθμιση, αφενός θα διευκολυνθούν οι
πολίτες, αφετέρου, θα δοθεί οικονομική ανάσα στα
ταμεία των δήμων μετά τις τεράστιες περικοπές
που έχουν υποστεί τα έσοδά τους.
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«Πράσινο φως»
από την Περιφέρεια
στη συντήρηση του 

οδικού δικτύου δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 311
γούνες, 4 πιστόλια, 429 φυσίγγια,
και το ποσό των 13.245 ευρώ

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκλη-
ματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν

ληστείες και κλοπές σε βάρος εταιρειών.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων

κατά Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε.
και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης, πραγματοποιή-
σαν  επιχείρηση ευρείας κλίμακας, στις περιοχές του Ασπρό-
πυργου, του Μενιδίου και της Κατερίνης Πιερίας, στο πλαίσιο
της οποίας συνελήφθησαν στα πράσα πέντε μέλη της σπείρας,
ομογενείς από το Καζακστάν και τη Γεωργία ηλικίας 30, 37, 39,
43 και 45 ετών. Συνεργός των ανωτέρω τυγχάνει και 33χρονος
ομογενής από τη Ρωσία, ήδη έγκλειστος των Φυλακών Λάρισας,
καθώς και άγνωστος αριθμός μελών της σπείρας που αναζη-
τούνται.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες μαζί με

τους συνεργούς τους, συγκρότησαν από το
Μάρτιο του 2014 εγκληματική ομάδα, η
οποία διέπραττε ληστείες και κλοπές σε
εταιρείες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Για τη διάπραξη των ληστειών χρησιμοποί-
ησαν οχήματα που προσομοίαζαν με αστυ-
νομικά και φορούσαν στολές αστυνομικών.
Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμο-
ποιούσαν κάρτες κινητής τηλεφωνίας,
αλλοδαπών ή ημεδαπών, τις οποίες άλλα-
ζαν συχνά προκειμένου να καθίσταται
δυσχερής ο εντοπισμός τους.

Τα εμπορεύματα που αφαιρούσαν ήταν ιδιαίτερα μεγάλης
αξίας και τα μετέφεραν για φύλαξη σε πόλεις μακριά από την
Αθήνα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της
σπείρας έχουν διαπράξει :

Στις 24-10-2014, στο 72ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Λαμίας, χρησιμοποιώντας όχημα που προσομοίαζε με αστυνο-
μικό και προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, ακινητοποίησαν
φορτηγό που μετέφερε 3.600 γούνες αξίας 8.000.000 ευρώ, και
το αφαίρεσαν. Το φορτηγό βρέθηκε αργότερα στον Ασπρόπυρ

γο, και διαπιστώθηκε ότι είχαν
αφαιρέσει 1.100 γούνες αξίας
1.000.000 ευρώ.

Στις 5-3-2014 εισήλθαν σε
προαύλιο εταιρείας στον
Ασπρόπυργο και αφαίρεσαν τις
πινακίδες κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε.
αυτοκινήτου καθώς και ένα
καρότσι μεταφοράς.

Στις 6-3-2014 εισήλθαν σε
αποθήκη εταιρείας στο Μενίδι
και αφαίρεσαν δέκα (10) παλέ-

τες με παιδικά παιχνίδια αξίας 10.000 ευρώ. Την ίδια μέρα βρέ-
θηκε φορτηγό, στο οποίο ήταν τοποθετημένες οι παραπάνω
κλεμμένες πινακίδες, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε μέρος
των αφαιρεθέντων παιχνιδιών. Στην κατοχή των συλληφθέντων,
καθώς και στις οικίες τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέ-
θηκαν : -311- γούνες. -4- πιστόλια.  -429- φυσίγγια. -1- στιλέτο
Το χρηματικό ποσό των -13.245- ευρώ.

-17- κινητά τηλέφωνα.  Πλήθος καρτών SIM.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-

κών Αθηνών.

Προγραμματική σύμβαση για τη συντήρηση
οδικού δικτύου του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας, προϋπολογισμού 300.000

ευρώ, υπέγραψε η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας, ύστερα από σχετικές απο-
φάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και του
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υπογράμμισε τη
σημασία που δίνει η Περιφέρεια σε τέτοιου είδους
έργα, τα οποία συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια
και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στα «πράσα» μέλη σπείρας
που είχαν μπουκάρει σε εταιρείες
στο Μενίδι και τον Ασπρόπυργο 

Θέματα που
α φ ο ρ ο ύ ν
στον προλη-

πτικό έλεγχο δαπα-
νών, που διενεργούν
οι Υπηρεσίες Επιτρό-
που του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, βρέθηκαν
στο επίκεντρο της
συνάντησης που είχε
ο  Πρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος
Αμαρουσίου, Γιώργος
Πατούλης, με τον Πρό-
εδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νικόλαο Αγγελάρα. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό
κλίμα και οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν να υπάρξει
συνεργασία σε μία σειρά από θέματα, όπως η ομοιό-
μορφη κατά το δυνατόν αντιμετώπιση ζητημάτων κατά
τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου δαπανών από
τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η διορ-
γάνωση ημερίδας πάνω σε θέματα προληπτικού και
κατασταλτικού ελέγχου δαπανών των δήμων και των
νομικών προσώπων, καθώς και η μείωση του ορίου
υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσε-
ων των δήμων.

«Ο Συνταγματικά κατοχυρωμένος ρόλος του Ανώτα-
του Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, σχετικά
με τον έλεγχο των δαπανών των δήμων, θεωρείται
αδιαμφισβήτητος» τόνισε ο κ. Πατούλης, για να προ-
σθέσει:

«Η Κ.Ε.Δ.Ε. επιθυμεί τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά στα
έσοδα και τις δαπάνες των δήμων και θεωρεί επιβε-
βλημένο τον προληπτικό, κατασταλτικό και προσυμ-
βατικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο
έλεγχος αυτός καθιστά αποτελεσματικότερο το έργο
και την αποστολή των Δήμων». 

Στη συνέχεια, ο Πρό-
εδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.
ζήτησε να υπάρξουν οι
αναγκαίες παρεμβά-
σεις, προκειμένου να
υλοποιούνται ταχύτερα
οι έλεγχοι, ενώ επισή-
μανε ότι συχνά παρα-
τηρείται το φαινόμενο
οι Επίτροποι του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου για
ίδιες περιπτώσεις
δαπανών να έχουν
διαφορετική θεώρηση.

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νικόλαος
Αγγελάρας, ανέφερε ότι, έχουν ληφθεί άμεσα αποτε-
λεσματικότερα έργα συντονισμού του έργου των Επι-
τρόπων, ενώ η προτεινόμενη μείωση του ορίου υπα-
γωγής στον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων
των δήμων κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν στη διενέργεια
πανελλήνιας ημερίδας, στην οποία Δήμαρχοι και στε-
λέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων θα
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από εκπροσώ-
πους του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε θέματα προληπτι-
κού, κατασταλτικού και προσυμβατικού ελέγχου.

Τέλος, συμφωνήθηκε να εκδοθεί από την Κ.Ε.Δ.Ε.
ένας έντυπος οδηγός νομολογίας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο οποίος θα διανεμηθεί στους Δήμους και
θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για αποφάσεις
Ολομελείας και Τμημάτων και Πράξεις Κλιμακίων και
Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορούν
στους Δήμους. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Α’ Αντιπρόεδρος της
Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Δημήτρης
Καφαντάρης, ο Νομικός Σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε.
Πάνος Ζυγούρης και η Σύμβουλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Γεωργία Μαραγκού. 

Θέματα δαπανών και ελέγχου 
των συμβάσεων στους Δήμους 
Τέθηκαν στο τραπέζι από ΚΕΔΕ και πρόεδρο 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ν. Αγγελάρα
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ :
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας Ωδείου 
ή Μουσικής σχολής
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κος

Ευστάθιος Τοπαλίδης και το τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας

Γενιάς, της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, σας ενημε-
ρώνουν ότι όσοι Δημότες επιθυμούν να
καταθέσουν αίτηση, για χορήγηση άδειας
ίδρυσης & λειτουργίας Ωδείου ή Μουσι-
κής σχολής ή προσθήκης τμημάτων
σπουδών ή μεταβίβασης της άδειας ή
μεταστέγασης του ιδρύματος ή αλλαγής
επωνυμίας, παρακαλούνται να προσέλ-

θουν το αργότερο μέχρι τις 31/03/2015, σύμφωνα με τον   Ν.
3207/2003 .  

Σε αναθεώρηση των συμβά-
σεων παραχώρησης τεσσά-
ρων οδικών αξόνων ( Μαλια-
κός - Κλειδί, Ολυμπία Οδός,
Αξονας Κεντρικής Ελλάδας
και Ιόνια Οδός) θα προχωρή-
σει η κυβέρνηση.

Αυτό δήλωσε νωρίτερα ο
υπουργός Οικονομίας Γιώρ-
γος Σταθάκης, κατά τη διάρ-
κεια συζήτησης για δύο νέες
συμβάσεις λειτουργίας και

συντήρησης της Εγνατίας
Οδού στην επιτροπή Παρα-
γωγής και Εμπορίου της Βου-
λής.

Ο κ. Σταθάκης υποστήριξε
πως οι αλλαγές θα γίνουν με
γνώμονα τη δημιουργία ενός
αναλογικού συστήματος χρέ-
ωσης διοδίων, τη μείωση του
ύψους των διοδίων, τη μετο-
χική παρουσία του δημοσίου
στις εταιρείες διαχείρισης των

οδικών αξόνων και την "εύλο-
γη συρρίκνωση του ρυθμού
απόσβεσης της επένδυσης
των ιδιωτών υπέρ του δημο-
σίου".

Σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομίας κάποιοι στο
παρελθόν "είχαν τη φαραωνι-
κή σκέψη" να κατασκευα-
στούν ταυτόχρονα όλοι οι
αυτοκινητόδρομοι της χώρας.
"Θεώρησαν πως το τραπεζι-

κό σύστημα και η ιδιωτική
χρηματοδότηση θα μπορού-
σαν να υποκαταστήσουν
τους περιορισμούς του κρατι-
κού προϋπολογισμού και του
ελληνικού συστήματος παρα-
γωγής δημοσίων έργων". Και
κατέληξε: Μετά την κρίση οι
εταιρείες κατασκευής και δια-
χείρισης των αυτοκινητοδρό-
μων χρεοκόπησαν με εξαίρε-
ση την Αττική Οδό.

Στο "μικροσκόπιο" Μαλιακός - Κλειδί, Ολυμπία Οδός, 
Αξονας Κεντρικής Ελλάδας και Ιόνια Οδός
Υπό αναθεώρηση οι συμβάσεις 
παραχώρησης σε 4 οδικούς άξονες

Παρουσίαση 
του «Αρχαιολογικού 

Κτηματολογίου»

Το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» παρουσιάζεται
σήμερα Παρασκευή, σε ημερίδα στο αμφιθέατρο
του Μουσείου της Ακρόπολης. Πρόκειται για

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Πρόγραμμα (ΟΠΣ) και
τη διαδικτυακή πύλη.

Το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», που  αποτελεί
βασική προτεραιότητα του υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστά την πρώτη οργα-
νωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς επικαιροποι-
ούμενη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των Δημο-
σίων Ακινήτων που διαχειρίζεται το υπουργείο αλλά και
των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών
τόπων, χαρτογραφώντας το καθεστώς προστασίας
τους που διέπει το σύνολο της επικράτειας.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς
και η σχετική διαδικτυακή πύλη, δημιουργήθηκαν από
ένωση εταιρειών πληροφορικής υπό την εποπτεία και
την καθοδήγηση των αρμόδιων διευθύνσεων του
υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και η δια-
δικτυακή πύλη αποτελούν δύο εργαλεία τα οποία θα
συνδράμουν καθοριστικά τόσο το έργο των υπηρεσιών
του υπουργείου όσο και την εξυπηρέτηση- πληροφό-
ρηση του πολίτη και θα καταστούν βασικό εργαλείο
στην εποχή της ηλεκτρονικής διοίκησης-διακυβέρνη-
σης, καθώς και της απλοποίησης των διοικητικών δια-
δικασιών και της μείωσης του γραφειοκρατικού βάρους.

Εκτός της αναλυτικής παρουσίασης τους από την
ένωση των αναδόχων εταιρειών, στο πλαίσιο της ημε-
ρίδας θα υπάρξουν εισηγήσεις από υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, προκειμένου να σημειω-
θεί αλλά και να εξηγηθεί η χρηστικότητά και η χρησιμό-
τητα των δύο εργαλείων στην καθημερινή διοικητική
πρακτική.
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ΗΔ / ν σ η
Α/θμιας
Εκπαί-

δευσης Αν. Αττι-
κής, στο πλαίσιο
της δράσης  του
« Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ
Σχολείου», διορ-
γανώνει ενημε-
ρωτική εκδήλω-
ση με θέμα
«Μύθος και
πραγματικότητα
στη προσέγγιση
της Σεξουαλικής
Διαπαιδαγώγη-
σης παιδιών
ηλικίας 5-12
ετών, στο σχο-
λείο και στην
οικογένεια».

Ομιλητής της
εκδήλωσης θα
είναι ο κ. Θάνος
Ασκητής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής
Υγείας. Μετά την εισήγηση οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την
ευκαιρία να υποβάλουν  ερωτήσεις, προκειμένου να συζητη-
θούν  σχετικά θέματα, ανησυχίες και προβληματισμοί. 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς μαθη-
τών των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολι-
κής Αττικής και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου κατά
τις ώρες 18.00-20.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου
Αχαρνών,  Φιλαδελφείας  87 & Μπόσδα, Αχαρνές.

Η  Διευθύντρια της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής
Βασιλική Ξυθάλη 

IEΡA ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ TOY
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25
Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι 

του Ενοριακού Ναού Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου στην πόλη του Ασπροπύργου . 

Με αυτή την ευκαιρία πραγματοποιείται και
έκθεση αγιογραφίας-ζωγραφικής του 

εργαστηρίου αγιογραφίας Ασπροπύργου.
Σας περιμένουμε.

Εκ μέρους του εκκλησιαστικού 
συμβουλίου του Ναού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΑΣΚΗΤΗ 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου 
Αχαρνών στις 31 Μαρτίου 

Έναρξη υποβολής
αιτήσεων 

για έκδοση/
ανανέωση 

παραγωγικών αδειών

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής &
Αλιείας ανακοινώνεται στους παραγω-
γούς-πωλητές λαϊκών αγορών, η έναρξη

υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βεβαιώσε-
ων για έκδοση /ανανέωση παραγωγικών αδει-
ών.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται κατόπιν εξέτασης
των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διενέρ-
γειας επιτόπιου ελέγχου στις καλλιέργειες/εγκα-
ταστάσεις των ενδιαφερόμενων παραγωγών,
από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Τριμελή
Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της 

Περιφερειάρχη Αττικής. Η όλη διαδικασία είναι
χρονοβόρα λόγω της φύσεως των ελέγχων (διοι-
κητικών και επιτόπιων) που απαιτούνται και του
πλήθους των σχετικών αιτημάτων που υποβάλ-
λονται. 

Για πληροφορίες, υποβολή αιτήσεων-δικαιο-
λογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
σέρχονται στην υπηρεσία μας (Π. Γεωργακή 8,
2ος όροφος τηλ. 2296028210) κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.  

31/3, Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης Νέων Αγροτών 
Αττικής στα Μέγαρα

ΗΈνωση Νέων Αγροτών Αττικής καλεί
όσους νέους ασχολούνται ή θέλουν να
ασχοληθούν με την αγροτική παραγω-

γή στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 31-3-
2015 στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, Κλεισούρας
39 Μέγαρα, ώρα 19:30

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Εγγραφές νέων μελών εκλογές και ανάδειξη
νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις της νέας Κ.Α.Π.
2015-2020.

Ενημέρωση για την συμμετοχή σε προγράμμα-
τα της Ε.Ε.  (πριμ πρώτης εγκατάστασης – υλο-
ποίηση νέων προγραμμάτων – σχέδια βελτίω-
σης)
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Με ηλεκτρονική εφαρμογή πλέον 
η λειτουργία του 
Περιφερειακού Συμβουλίου

Της συζήτησης για τον αγωγό της Αίγινας προη-
γήθηκε παρουσίαση από τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Αθανα-

σιάδη, σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή που κατα-
σκευάζεται από το προσωπικό της Διεύθυνσης Διαφά-
νειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας
Αττικής και αφορά στην εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδι-
κασιών (με τη χρήση tablet) στις Συνεδριάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επι-
τροπής. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι λειτουργίες της
εφαρμογής και δη η διαδικασία με την οποία τα μέλη
του Συμβουλίου θα μπορούν να δηλώνουν την παρου-
σία τους, να ασκούν το δικαίωμα της ψήφου τους, αλλά
και να εγγράφονται στον κατάλογο ομιλητών ηλεκτρονι-
κά.

«Η εφαρμογή αυτή είναι το αποτέλεσμα σκληρής,
εσωτερικής δουλειάς υπαλλήλων της Περιφέρειας γι’
αυτό και είναι χαμηλού κόστους, αλλά σημαντικής προ-
στιθέμενης αξίας για τη λειτουργία του Περιφερειακού
Συμβουλίου», σημείωσε ο κ. Αθανασιάδης, ο οποίος
ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει υλοποιηθεί η πρώτη φάση
του προγράμματος και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα
έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, οπότε και θα ξεκινήσει
η πιλοτική του εφαρμογή. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι
επόμενες δράσεις και το σχετικό χρονοδιάγραμμα που
απαιτείται για τη θέση της εφαρμογής σε πλήρη παρα-
γωγική λειτουργία.

Παράταση σύμβασης για το έργο 
«Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο»  
στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό
Συμβούλιο η παράταση της προγραμματικής σύμβα-
σης για την κατασκευή του έργου. Κατά ψήφισαν οι
παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», «Αντικαπι-
ταλιστική Ανατροπή στην Αττική – Ανταρσύα σε Κυβέρ-
νηση, Ε.Ε., ΔΝΤ», «Ελληνική Αυγή για την Αττική» και
η «Παρέμβαση για την Αττική – Δημοκρατική, Οικολογι-
κή Κίνηση». Από την ψηφοφορία απείχαν οι παρατά-

ξεις «180ο – η Αττική αλλάζει πρόσωπο» και «Αττική,
Συμμέτοχοι στο Αύριο», ενώ λευκό ψήφισε η παράταξη
«Ανάσα για την Οικολογία». 

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, κ. Σπύρος Τζόκας, ενημέρωσε το

Σώμα ότι πρόκειται για παράταση της σύμβασης που
είχε υπογραφεί στις 23.04.2010 από την τέως Νομαρ-
χία Αθηνών και λήγει στις 23.04.2015. 

Η παράταση ζητήθηκε εξαιτίας των καιρικών συνθη-
κών που επιβράδυναν το έργο, όπως οι πρόσφατες
πλημμύρες στην περιοχή, καθώς επίσης και κάποιες
καθυστερήσεις από την πλευρά του εργολάβου.

Ο κ. Τζόκας δίνοντας μια σύντομη περιγραφή του
έργου, ανέφερε ότι πρόκειται για γήπεδα μπάσκετ -
βόλεϊ και ένα γυμναστήριο, ενώ δεν υπάρχει κολυμβη-
τήριο, όπως πληροφορήθηκε από το Δήμαρχο της
περιοχής, ο οποίος παραδέχτηκε ότι το κολυμβητήριο
συμπεριλαμβανόταν στους αρχικούς σχεδιασμούς,
αλλά αργότερα εγκαταλείφθηκε.

Στη συνέχεια ο κ. Τζόκας, αφού τόνισε ότι το έργο
εκτελείται σύμφωνα με τη μελέτη, υπογράμμισε ιδιαιτέ-
ρως ότι «στη σημερινή Συνεδρίαση συζητάμε την
παράταση του έργου και όχι το ίδιο το έργο», και επε-
σήμανε ότι «πρέπει να δοθεί η παράταση που ζητείται,
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα σταματήσει το
έργο».

Συμμετοχή της Περιφέρειας
Αττικής 

στο 6ο Agro Quality Festival
– 6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου

και Ελιάς

Τέλος, κατά πλειοψηφία εγκρί-
θηκε από το Συμβούλιο η συμμε-
τοχή της Περιφέρειας Αττικής, με
σχετικό εκθεσιακό περίπτερο,
στο 6ο Agro Quality Festival - 6ο
Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς. 

Το φεστιβάλ θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 8 μέχρι τις 10 Μαΐου
2015, στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας. Στο περίπτερο της Περι-
φέρειας Αττικής θα προβληθούν,
πέρα από τις δράσεις της Περι-

φέρειας για τη στήριξη και τόνωση του πρωτογενούς
τομέα στην Αττική, και πιστοποιημένα παραδοσιακά
προϊόντα της Αττικής γης (π.χ. μέλι, γαλακτοκομικά
προϊόντα, φιστίκι Αιγίνης, σύκα Βραυρώνας, εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνίας κλπ) και οι παραγωγοί
τους. 

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να προβάλλει τα ποιοτικά
προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από
σειρά δράσεων με σκοπό:

την ενημέρωση των καταναλωτών για τα πιστοποιη-
μένα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και της
ασφάλειας του καταναλωτή

στην προτροπή των καταναλωτών για την αγορά
ελληνικών πιστοποιημένων προϊόντων, προωθώντας
την καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης

στην παρουσίαση των εταιρειών πιστοποίησης και
γεωργικών συμβούλων και του ρόλου τους στην ελλη-
νική αγορά

στην ανάδειξη των προϋποθέσεων και των ελέγχων
που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων ανώτερης
ποιότητας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγ-
ματοποιηθεί Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,
καθώς επίσης Φεστιβάλ και Συνέδριο σχετικά με Ελαι-
όλαδο και την Ελιά. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  
Νοδάρας Γεώργιος  -

Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Κλειστό Κολυμβητήριο 
και Γυμναστήριο στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού»

Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 6ο Agro 
Quality Festival Ελαιολάδου και Ελιάς
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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

Προσδιορίσθηκαν
οι αμοιβές για τους
απασχολούμενους
σε προγράμματα 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρί-
σης συμπεριλαμβάνεται άρθρο σύμφωνα με το οποίο προσ-
διορίζονται οι ανώτατες αμοιβές που θα λαμβάνουν οι πολίτες

οι οποίοι θα απασχολούνται σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτή-
ρα.

Συγκεκριμένα, στο επίμαχο άρθρο προσδιορίζεται ανώτατο όριο για
την ημερήσια και μηνιαία αμοιβή που θα λαμβάνουν οι απασχολούμε-
νοι. Η ηλικία των 25 ετών αποτελεί τη «διαχωριστική γραμμή» μεταξύ
των δύο κατηγοριών. 

Οι νέοι μέχρι 25 ετών θα λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση 17,27
ευρώ, ενώ οι μηνιαίες απολαβές τους από το πρόγραμμα δεν θα μπο-
ρούν να ξεπερνούν τα 431,75 ευρώ. Αντίστοιχα για τους απασχολού-
μενους στο πρόγραμμα που θα είναι άνω των 25 ετών η ημερησία
αμοιβή θα είναι στα 19,81 ευρώ και το σύνολο της μηνιαίας αμοιβής
στα 495,25 ευρώ. Στο άρθρο υπογραμμίζεται ότι «οι καθαρές αμοιβές
ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας,…».

ΚΕΔΕ: Παράταση έως 24 Μαρτίου για την ΚΕΔΕ: Παράταση έως 24 Μαρτίου για την 
αποστολή αιτημάτων για προσωπικόαποστολή αιτημάτων για προσωπικό

Παράταση μέχρι τις 24 Μαρτίου
προκειμένου να ανταποκρι-
θούν οι δήμοι στο αίτημα του

υπουργείου Εσωτερικών για αποστολή
αιτημάτων με στόχο την κάλυψη σε
προσωπικό, ζητά με επιστολή του προς
τον Αναπληρωτή υπουργό Γ. Κατρού-
γκαλο.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ανα-
φέρει: «Με το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42

Α/295/οικ./11.03.2015 έγγραφο  του Υπουργείου σας, ζητάτε την αποστολή αιτιολογημένων
αιτημάτων από τους ΟΤΑ για κάλυψη άμεσων αναγκών τους σε προσωπικό και ζητάτε τα
στοιχεία αυτά να αποτυπωθούν σε πίνακες και να περιέλθουν στην υπηρεσία σας μέχρι 19
Μαρτίου 2015,τονίζοντας ότι  δεν θα ληφθούν υπόψη στοιχεία που θα σταλούν μετά την
παραπάνω ημερομηνία».

«Επειδή, η επιστολή σας υπεγράφη στις 11 Μαρτίου 2015 και το σχετικό υπ’ αριθμ. 9024
έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου σας, προς
όλους τους Δήμους, υπεγράφη στις 13 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή, οι Δήμοι αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις παραπάνω ασφυκτική προθεσμία και για το λόγο αυτό ζητάμε την
παράτασή της μέχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, προκειμένου να ανταποκριθούμε με ακρι-
βή και εμπεριστατωμένα στοιχεία» προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Ταξιδεύοντας με τον Peer Gynt ... 
Ελληνο – Νορβηγική Βραδιά στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας 
... με όχημα το piano•duosf   - iωάννα sτάϊκου•fουρουκλά iωάννα
Αφηγείται η Παναγιώτα Ανδρίκουλα, χορεύει η Σωτηρία Αργυροπού-

λου και τραγουδά η Γεωργία Χαραλαμπίδου
Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 στις 7:30 μ.μ.
Στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας Δραγούμη 31 – Παραλία

Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:00 π.μ.

τελούμε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Ασπροπύργου 
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Υπέρ αναπαύσεως  της ψυχής 
του πολυαγαπημένου υιού, αδελφού και θείου 

ΙΩΑΝΝΗ ΑΒΡΑΑΜ
Σας προσκαλούμε να 

τιμήσετε τη μνήμη του μαζί μας. 
Σας ευχαριστούμε 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Τα αδέλφια Κρεούζα και Νικόλαος Φίλης

Η ανηψιά-Ισιδώρα Φίλη 
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Ο αστυνομικός της γειτονιάς
«Βγαίνει» πιλοτικά σε 22 σημεία

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Ο«Αστυνομικός της Γειτονιάς»,
από την προσεχή Δευτέρα, 23
Μαρτίου 2015, θα προσφέρει

τις υπηρεσίες του στους πολίτες, σε 22
γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονί-
κης. 

Η εφαρμογή του θεσμού πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο πιλοτικού επανασχε-
διασμού, με βάση τις κεντρικές κατευ-
θύνσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για
τη νέα αντεγκληματική πολιτική. 

Η βασική φιλοσοφία του θεσμού, που εντάσσεται στο μοντέλο της κοινοτι-
κής αστυνόμευσης, περιλαμβάνει σειρά δράσεων προληπτικού και αποτρε-
πτικού κυρίως χαρακτήρα, για την προστασία και την εξυπηρέτηση των
κατοίκων στις γειτονιές της πόλης. 

Οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς» θα περιπολούν στον τομέα ευθύνης τους και
θα επικοινωνούν προσωπικά με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς.   

Βασική τους προτεραιότητα θα είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων της γει-
τονιάς, σχετικά με αιτήματα, παράπονα, καταγγελίες ή αδικήματα ενημερώ-
νοντας τους για την εξέλιξη και πορεία των θεμάτων τους. 

Σημειώνεται, ότι οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τον θεσμό θα απασχο-
λούνται αποκλειστικά με τα καθήκοντά του «Αστυνομικού της Γειτονιάς», ενώ
θα φέρουν πέραν του βασικού τους εξοπλισμού, ειδικό σήμα και κινητό υπη-
ρεσιακό τηλέφωνο. 

Ανάλογη υποδομή προβλέπεται και στα Αστυνομικά Τμήματα, όπου λει-
τουργεί Γραφείο «Αστυνομικού της Γειτονιάς» με την απαραίτητη τεχνική
υποστήριξη.  

Τα αποτελέσματα από τον πιλοτικό επανασχεδιασμό θα αξιολογούνται από
τις αρμόδιες επιτελικές Υπηρεσίες, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα για την περαιτέρω βελτίωση του θεσμού, στο πλαίσιο της
επέκτασης του και σε άλλες περιοχές. 

Με αφορμή την εφαρμογή του θεσμού, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης δήλωσε: 

«Είχα δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ότι
ο "Αστυνομικός της Γειτονιάς" αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη. Από τη Δευτέρα ξεκινάμε. Εγκαινιάζουμε μία νέα
εποχή για τη συμφιλίωση της Αστυνομίας με τους πολίτες. Είμαι σίγουρος ότι
οι κάτοικοι στις γειτονιές θα αγκαλιάσουν και πάλι τον Αστυνομικό της Γειτο-
νιάς,  που αυτή τη φορά έρχεται για να μείνει».

Κομισιόν: 
"Δυνατή η
περαιτέρω 
ενίσχυση 

Ελληνικών
Περιφερειών"

Ανοιχτό άφησε το ενδε-
χόμενο περαιτέρω ενίσχυσης
Περιφερειών της Χώρας, στο

πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη και την απασχόληση», η
Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Corina
Cretu, απαντώντας σε ερώτηση του
Ευρωβουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Δημήτρη
Παπαδημούλη, σχετικά με το Π.Ε.Π.
Νοτίου Αιγαίου, ξεκαθαρίζοντας, ωστό-
σο, ότι η επιλεξιμότητα των Περιφερει-
ών NUTS 2 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
για παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει καθορι-
στεί και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί
κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014 -
2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης
Παπαδημούλης, στην ερώτησή του, για
την πορεία έγκρισης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου, για τη νέα Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020, ζήτησε από την
Κομισιόν να τον ενημερώσει, κατά
πόσο «θα προχωρήσει στην επανακα-
τάταξη των Περιφερειών, με βάση τα
νέα δεδομένα της οικονομικής κρίσης
στην Ελλάδα», καθώς επίσης εάν
«πρόκειται να λάβει υπόψη τα διαφορε-
τικά δεδομένα μεταξύ των νησιών της
Περιφέρειας και να προβεί σε ενέργειες,
έτσι ώστε τα μικρά φτωχότερα νησιά να
λάβουν τις ενισχύσεις που πραγματικά
τους αναλογούν», με την κα. Cretu να
απαντά, εξ' ονόματος της Κομισιόν: 

«Η επιλεξιμότητα των περιφερειών
NUTS 2 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και για
παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει καθοριστεί
για το σύνολο της περιόδου 2014-202
και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί κατά τη
διάρκεια της περιόδου αυτής» και να
συμπληρώσει:

«Το συνολικό επίπεδο της στήριξης
που προβλέπεται στο πλαίσιο του στό-
χου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση" πρόκειται να υπο-
βληθεί σε αναθεώρηση το 2016, λαμ-
βάνοντας υπόψη της τα πιο πρόσφατα
διαθέσιμα περιφερειακά στοιχεία».

Στη συνέχεια της απάντησής της, η
Επίτροπος αναφέρεται στις επιλέξιμες
δαπάνες του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου,
λέγοντας συγκεκριμένα, ότι, «το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να στη-
ρίζει δράσεις, που ενισχύουν την πρό-
σβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης, όπως οι δράσεις για τη
δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας για
την υγεία για ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού», ενώ καταλήγοντας, υπο-
γραμμίζει, ότι το συνολικό πρόγραμμα
διαθέτει 168 εκατ. Ευρώ (δημόσιες
δαπάνες) κατά την περίοδο 2014-2020,
εκ των οποίων 25 εκατ. Ευρώ για την
προώθηση της οικονομικής και κοινω-
νικής συνοχής, καθώς και για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος της από-
στασης για τα μικρά νησιά.
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Εφοριακοί: Όχι σε αναξιοκρατικές επιλογές διευθυντών
Η Ομοσπονδία των εφοριακών αντιδρά στις διαδικασίες για την επιλογή προϊσταμένων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματεί-

ας Δημοσίων Εσόδων και ξεκινά κινητοποιήσεις. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται:
«Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  της ΠΟΕ –ΔΟΥ αποφάσισε  να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο συνεδρία-

σης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων .Αγωνιζόμαστε για να προ-
στατεύσουμε την απαιτούμενη αξιοκρατία στον ευαίσθητο χώρο των φορολογικών υπηρεσιών. Παρά το ότι είχαμε προειδοποιήσει
την Πολιτική  Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τις εξελίξεις, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.

Οι λογικές των αποκλεισμών ικανών εφοριακών, της αναπαραγωγής αναξιοκρατικών επιλογών του παρελθόντος και της εφαρ-
μογής μνημονιακών επιλογών ήταν πάντοτε απέναντι στις συνδικαλιστικές μας τακτικές και θα είναι με δυναμικότητα και τώρα.

Εάν κάποιοι στο Υπουργείο Οικονομικών επιλέγουν τη σύγκρουση και την αναστάτωση των υπηρεσιών εμείς δεν θα γίνουμε τα
θύματα αυτών των επιλογών».

Εκτός ρύθμισης 5.639 φορολογούμενοι
Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία το Φεβρουάριο

Στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την πορεία των ρυθμίσεων του Ν.4152/2013 καταδεικνύουν πως 30.536
φορολογούμενοι δημιούργησαν νέες οφειλές το Φεβρουάριο ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των φορολογούμενων που δημι-
ούργησαν φορο-οφειλές από τις αρχές του 2013 στους 3.455.444. Στα έξι χρόνια της κρίσης τα χρέη προς την εφορία ανήλθαν
από 29,39 δισ. ευρώ (τέλος 2009) σε 77 δισ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου 2015 σημειώνοντας αύξηση 47,61 δισ. ευρώ !

Επιστολή Γιακουμάκη 
και συμφοιτητών του για την 

κατάσταση στη Γαλακτοκομική Σχολή

Επιστολή διαμαρτυρίας για τα σοβαρά προβλή-
ματα και τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν
στην Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων είχε στεί-

λει ο Βαγγέλης Γιακουμάκης μαζί με τους συμφοιτητές
του στις 11.11.2014 προς την Διεύθυνση της Σχολής,
την Περιφέρεια Ιωαννίνων, το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και τους βουλευτές του νομού. 

«Δεν αντέχουμε να κάνουμε άλλη υπομονή όπως μας
λέτε. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε υπευθύνους να περνά-
νε από τη Σχολή και να μας λένε παχιά λόγια. Αισθανό-
μαστε ότι μας κοροϊδεύετε», ανέφεραν χαρακτηριστικά
στην επιστολή τους, η οποία ήρθε στο φως της δημο-
σιότητας με αφορμή την συζήτηση στην Βουλή περί
«μπούλινγκ». Την επιστολή είχε καταθέσει στις
27.11.2014 στην Βουλή η βουλευτής της ΝΔ Άννας
Μισέλ Ασημακοπούλου και την ανέσυρε η Πρόεδρος
της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία και ανα-
φέρθηκε στο θέμα. 

Οι σπουδαστές της Σχολής διαμαρτύρονταν για το
σύνολο των θεμάτων που τους απασχολούσαν, περι-
γράφοντας τις δραματικές συνθήκες που επικρατούν σε 

όλα τα επίπεδα: εκπαιδευτικό, υλικοτεχνικό, αλλά και
οι συνθήκες διαβίωσης των σπουδαστών. 

«Λόγω έλλειψης καθηγητών δεν λειτουργούν εργαστή-
ρια (…) και οι καθηγητές που ήρθαν ως αναπληρωτές
θα απολυθούν τον Απρίλιο, λίγο πριν τις εξετάσεις»,
ανέφεραν ενδεικτικά, ενώ επισήμαιναν ακόμα: «Στις
αίθουσες διδασκαλίας επικρατεί παγωνιά, μιας και τα
καλοριφέρ είναι χαλασμένα», ενώ τόνιζαν ότι «στην
εστία γίνεται το αδιαχώρητο και ζούμε σε τριτοκοσμικές
συνθήκες (…) 3 άτομα ανά δωμάτιο όπου πλέον δεν
χωράει καλά καλά ούτε καρέκλα – για γραφείο δεν το
συζητάμε (…) και το παλιό ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέ-
πει να χρησιμοποιούμε συσκευές». 

Ακόμα ανέφεραν ότι «κάθε τουαλέτα και μπάνιο αντι-
στοιχεί για πάνω από 10 παιδιά, οι μισές τουαλέτες είναι
βουλωμένες και προβληματικές, άλλες στάζουν από τα
ταβάνια (…), το ζεστό νερό για μπάνιο είναι για όποιον
προλάβει». 

Επιπρόσθετα, «στα εστιατόρια νερά στάζουν από τα
ταβάνια, μπογιές και σοφάδες πέφτουν μέσα στα πιάτα
μας (…) κάποιοι λένε ότι έχουν δει και ποντίκια να
κυκλοφορούν στο εστιατόριο». «Δεν αντέχουμε να
κάνουμε άλλη υπομονή, όπως μας λέτε…», τόνιζαν οι
σπουδαστές προς τους αρμοδίους, επισημαίνοντάς
τους: «Αισθανόμαστε ότι μας κοροϊδεύετε…».

Κατατέθηκε η ετήσια έκθεση του 
Συνήγορου του Καταναλωτή

Σ ε 5.383 ανήλθε ο αριθμός των αναφορών που υπο-
βλήθηκαν στην ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του

Καταναλωτή» κατά το 2014, συμπεριλαμβανομένων των
παρεμβάσεων που πραγματοποίησε η Αρχή στο πλαίσιο των
αυτεπάγγελτων αρμοδιοτήτων της, παρουσιάζοντας σημαντική
αύξηση (30,5%) σε σχέση με το 2013, γεγονός που καταδει-
κνύει μια υπαρκτή ανάγκη των πολιτών για τη λειτουργία ενός
θεσμικού μηχανισμού φιλικής επίλυσης, όπως ο Συνήγορος του
Καταναλωτή.

Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Αρχής, που υπο-
βλήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα, στην πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κων-
σταντοπούλου και στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, από τον Συνήγορο, Λευ-
τέρη Ζαγορίτη και την αναπληρώτρια Συνήγορο, Αθηνά Κοντο-
γιάννη.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες, χρη-
ματοπιστωτικές υπηρεσίες (πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστι-
κές εταιρείες) και καταναλωτικά αγαθά είναι διαχρονικά, οι κλά-
δοι της αγοράς για τους οποίους υποβάλλονται οι περισσότε-
ρες αναφορές στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Κατά δεύτερο
λόγο, σχετικά μεγάλος αριθμός αναφορών υποβάλλονται για
τους κλάδους της ενέργειας/ύδρευσης και των γενικών υπηρε-
σιών προς καταναλωτή (υπηρεσίες υποστήριξης, προσωπικής
μέριμνας, επισκευής μεταφορικών μέσων, καθαρισμού, κλπ).

Η Αρχή πετυχαίνει με τη διαμεσολάβησή της, τη φιλική επίλυ-
ση περίπου οκτώ στις δέκα καταναλωτικές διαφορές (ποσοστό
επίλυσης 81,14%), επίτευγμα που διαχρονικά παραμένει στα-
θερό και αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του θεσμού.

Οι κλάδοι των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών, των καταναλωτικών αγαθών και, για πρώτη
φορά, των υπηρεσιών εκπαίδευσης εμφανίζουν τα συντριπτι-
κότερα ποσοστά επίλυσης (άνω του 80%, έως και 92%), ενώ σε
ποσοστά άνω του 70% κυμαίνεται η φιλική επίλυση διαφορών
που εμπίπτουν στους κλάδους των υπηρεσιών αναψυχής, των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των γενικών υπηρεσιών προς
καταναλωτή και των υπηρεσιών μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά φιλικής επίλυσης των κατα-
ναλωτικών διαφορών δεν πέφτουν κάτω από 60%, ενώ αξιο-
σημείωτη είναι η δυνατότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή
να επιλύει διαφορές ήδη στο στάδιο της εκατέρωθεν ακρόασης,
κατά το οποίο έχει την ευχέρεια να απευθύνει συμβιβαστικές
προτάσεις προς τα εμπλεκόμενα μέρη, χωρίς κατ΄ ανάγκη να
απαιτείται η διατύπωση έγγραφης σύστασης.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει διαχειριστεί από συστάσε-
ώς του, περισσότερες από 32.000 έγγραφες αναφορές κατανα-
λωτών, παράγοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Πρόσκληση Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης 

Φιλοζωικού Πολιτιστικού
Συλλόγου ΦΥΛΗΣ  

Προς τα μέλη του Φιλοζωι-
κού Πολιτιστικού Συλλόγου
Φυλής. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σας
γνωρίζει ότι, οι εκλογές για την
ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συμ-
βουλίου και Ελεγκτικής Επιτρο-
πής, σύμφωνα με τα άρθρα
14,15 του ισχύοντος Καταστατι-
κού του Συλλόγου, θα γίνουν την
5η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 και ώρα
10:00 έως 14:00 στην αίθουσα
του Γυμνασίου Φυλής, που
βρίσκεται στον επί της οδού
Βυζαντίου 11 στη Φυλή
(Χασιά). 

Όσοι επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το Διοικητικό
Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επι-
τροπή μπορούν να συμπληρώ-
σουν τη σχετική αίτηση υποψη-
φιότητας και να την υποβάλλουν

το αργότερο επτά (7) ημέρες
πριν από την ημέρα της Γ.Σ, ήτοι
έως την 29η/3/2015. Η αίτηση
υποψηφιότητας διατίθεται στην
ομάδα του Συλλόγου στο face-
book «ΑΓΑΠΑΖΩ»
https://www.facebook.com/group
s/agapazo/

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην
σελίδα του Συλλόγου στο face-
book «ΑΓΑΠΑΖΩ»
https://www.facebook.com/pages
/Φιλοζωικός-Πολιτιστικός-Σύλλο-
γος-Φυλής-Αττικής-Αγαπαζω/
Σημειώνουμε ότι, για την ανωτέ-
ρω συμμετοχή των Μελών στις
εκλογές, απαραίτητα είναι: 1. Η
οικονομική τακτοποίηση το αργό-
τερο επτά (7) ημέρες πριν από
την ημέρα της Γ.Σ, 2. Το δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας. 

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
Η πρόεδρος 

ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η Γραμματέας  

ΜΠΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Στην αξιοποίη-
ση προγραμμά-
των του ΕΣΠΑ
για την επιμόρ-
φωση 16.500
εκπαιδευτικών
σε θέματα σχολι-
κού εκφοβισμού,

προχωρά το υπουργείο Παιδείας, όπως ενημέρωσε τη Βουλή ο
αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης, με αφορμή
τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξανδρου Τριανταφυλλίδη.

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι στο υπουργείο έχει ξεκινήσει
συστηματική καταγραφή περιστατικών σχολικού εκφοβισμού,
προκειμένου τα συμπεράσματα της έρευνας να συμβάλουν στη
χάραξη δράσης για την αντιμετώπιση του φαινόμενου. 

Μιλώντας στο Mega ο υπουργός Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς,
τόνισε ότι το θέμα είναι ευρύτερο και «είναι ανάγκη να πάρουμε
πάρα πολλές πρωτοβουλίες σε πάρα πολλά επίπεδα».

Στάθηκε σε μια έρευνα που έγινε πριν από δυο χρόνια από τον
τότε υφυπουργό κ. Παπαθεοδώρου που περιήλθε σε γνώση του
το βράδυ της Τετάρτης. 

«Σε δείγμα πολύ μεγάλο 65.000 μαθητών από το υπουργείο το
οποίο έφερε ενδιαφέροντα αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν ανα-
κοινωθεί, δεν έχουν υποστεί επεξεργασία» τόνισε.

Η καθηγήτρια εγκληματολογίας, Βάσω Αρτινοπούλου, που έχει
γνώση της μελέτης επιβεβαίωσε την ύπαρξή της τονίζοντας ότι

ξεκίνησε παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και
μέσα από ερωτήσεις εξήχθη «υψηλό ποσοστό για λεκτική και
ψυχολογική βία», ενώ όπως τόνισε, το αισιόδοξο είναι ότι περι-
στατικά σωματικής και σεξουαλικής βίας είναι ελάχιστα.

Κεντρική κατεύθυνση του υπουργείου Παιδείας φαίνεται να είναι
η ενίσχυση των δομών αγωγής υγείας, προκειμένου μαθητές και
γενικά η εκπαιδευτική κοινότητα να μπορούν να παρέμβουν όταν
υπάρχουν τέτοια επεισόδια.

Θα ενισχυθεί, επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναφέ-
ρεται στην αισθητική αγωγή και την τέχνη, καθώς στοιχεία που έχει
στη διάθεσή του το υπουργείο δείχνουν ότι το φαινόμενο του σχο-
λικού εκφοβισμού είναι πολύ μειωμένο στα μουσικά και καλλιτεχνι-
κά σχολεία και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι «η πολιτιστική
καλλιέργεια μπορεί να γίνει ασπίδα για την αντιμετώπιση του bul-
lying, φτάνει αυτό να γίνει με σχέδιο και τεκμηριωμένο τρόπο» τόνι-
σε ο κ. Κουράκης.Προτεραιότητα είναι, επίσης, για το υπουργείο
να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να υποστηρίζονται οι σχολικές
μονάδες από ψυχολόγο με κατεύθυνση τα ίδια τα παιδιά να είναι
σε θέση να πάρουν έγκαιρα την κατάσταση στα χέρια τους όταν
πέφτουν στην αντίληψή τους τέτοια περιστατικά.

Κατά τη συζήτηση, η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντο-
πούλου ανακοίνωσε ότι θα αναληφθεί πρωτοβουλία για να υπάρ-
ξει ευρύτερη συζήτηση του θέματος και θύμισε ότι η βουλευτής της
ΝΔ 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου είχε καταθέσει αναφορά για τη
Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων και τις κακές συνθήκες φοίτησης,
αναφορά που είχε προσυπογράψει και ο άτυχος Βαγγέλης Για-
κουμάκης.

Θα επιμορφωθούν 16.500 
εκπαιδευτικοί
Πρωτοβουλίες για το bullying αναλαμβάνει 
το υπουργείο Παιδείας
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Μόλις 60 οι επιστήμονες υπάλληλοιΜόλις 60 οι επιστήμονες υπάλληλοι

Πρόταση Τσιρώνη για  
εθελοντές ελεγκτές δόμησης 
και περιβάλλοντος!

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

για Καθιέρωση και κατανομή
απογευματινής υπερωριακής

εργασίας

Αρ. Απόφασης 18
Ο   Πρόεδρος   καθιερώνει   και
κατανέμει   απογευματινή
υπερωριακή   εργασία   για
την αντιμετώπιση εξαιρετικών
υπηρεσιακών αναγκών στα
όρια που καθορίζουν οι διατά-
ξεις του άρθρου 20 του
Ν.4024/2011 για το χρονικό διά-
στημα από τη δημοσίευση της
παρούσας, εξαιρουμένου του
Αυγούστου,  μέχρι 31/12/2015.
Ο  συνολικός αριθμός των
υπαλλήλων που υπηρετεί και
μισθοδοτείται κατά τις διατά-
ξεις του Ν.4024/2011 ανέρχεται
σε 39 άτομα και κατά κλάδο
είναι :

ΚΛΑΔΟΣ      ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ          7
Δ.Ε. Β. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  17
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ            1
Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗ-               5
ΠΙΟΚΟΜΩΝ
Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ           4
Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΕΣ               4
Y.E. ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                1
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ           39

Η υπερωριακή απασχόληση δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Από την απόφαση αυτή προκα-
λείται δαπάνη ύψους 35.000,00
ευρώ η οποία βαρύνει τους ΚΑ
10.6022, 15.6022, 15.6012 του
προϋπολογισμού του έτους 2015
και δεν θα υπερβαίνει κατά μήνα
το 1/12 των εγγεγραμμένων
πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή α) να δημοσιευ-
θεί σε μια (1) τοπική ημερήσια
εφημερίδα και β) να αναρτηθεί
στον  πίνακα  ανακοινώσεων.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 18/3/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Όπως δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.

Γιάννης Τσιρώνης, σήμερα μόλις 104 επιθεωρητές
πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη τη χώρα. 

Γι' αυτό, όπως επεσήμανε, «το κενό που παρα-
τηρείται με φόντο την κατεστραμμένη οικονομία
της χώρας μας θα μπορούσε να καλύψει ένα συμ-
μετοχικό σύστημα με τη συμβολή συλλογικοτήτων
πολιτών και μερικές εκατοντάδες εθελοντές επι-
στήμονες-γνώστες του αντικειμένου».

Κατ' αρχάς, σήμερα στην Ειδική Υπηρεσία Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) υπηρετούν
λιγότεροι από 30 επιθεωρητές περιβάλλοντος,
περίπου επτά επιθεωρητές δόμησης, καμιά δεκα-
ριά επιθεωρητές ενέργειας και άλλοι τόσοι επιθε-
ωρητές μεταλλείων. 

Το σύνολο δεν ξεπερνά τους 60. Όσο για το διοι-
κητικό προσωπικό της υπηρεσίας, αποτελείται
κυρίως από γραμματείς, αν και στο παρελθόν είχε
πολλάκις ζητηθεί από την ΕΥΕΠ η συνδρομή
νομικών, οικονομολόγων και προγραμματιστών.
Ωστόσο ουδέποτε προσελήφθησαν.

Όσο για τη στρατο-
λόγηση πολιτών,
αποτελεί ζητούμενο
εάν μπορούν οι εθε-
λοντές να πραγματο-
ποιήσουν τόσο εξειδι-
κευμένους ελέγχους,
να επιβάλουν πρό-
στιμα και να στέλνουν
τις υποθέσεις στον
εισαγγελέα.

Το θέμα της υποστε-
λέχωσης του Σώμα-
τος Επιθεώρησης του υπουργείου ανεδείχθη από
συζήτηση που είχε ο κ. Τσιρώνης με αντιπροσω-
πεία 

πολιτών αποτελούμενη από τον δήμαρχο Ανδρα-
βίδας - Κυλλήνης κ. Ναμπίλ Ιωσήφ Μόραντ, δημο-
τικούς συμβούλους και εκπροσώπους συλλόγων
της περιοχής. 

Οι τοπικοί φορείς αντιδρούν στη συνέχιση λει-
τουργίας μιας μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊό-
ντων σφαγής.

Στις 30 Ιανουαρίου 2015 οι επιθεωρητές Περιβάλ-
λοντος είχαν επιβάλει στην εν λόγω εταιρεία πρό

στιμο, καθώς διαπιστώθηκαν παραβάσεις στη λει-
τουργία της μονάδας θερμικής αδρανοποίησης καθ' 

υπέρβαση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης
δυναμικότητας, απουσία παρακολούθησης της ποι-
ότητας των αερίων αποβλήτων, μη σύννομη διαχεί-
ριση υγρών αποβλήτων και μη διακριτοί χώροι
αποθήκευσης τελικού προϊόντος.

Ο κ. Τσιρώνης αφού ενημερώθηκε για το πρόβλη-
μα και εξέτασε τα έγγραφα που του προσκομίστη-
καν, δεσμεύτηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του, για την επαναληπτική αποστολή επιθεωρητών
Περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας,
έως ότου το ζήτημα λήξει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά δημοσίως τους ιατρούς

Αθανάσιο Αντωνίου
(διαβητολόγο ενδοκρινολόγο), 

Δημήτριο Αντωνίου (χειρούργο ορθοπεδικό)
και τον καρδιολόγο Αθανάσιο Βλαχαντώνη

για την απεριόριστη συμπαράσταση 
στο προσωπικό πρόβλημα της υγείας μου.

Λιόσης Νικόλαος (Νικολαϊδης)
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ΑΧΑΡΝΕΣΑΧΑΡΝΕΣ
Χαριστικό παζάρι από το 

Κοινωνικό έργο «Προσφέρω»

Το Κοινωνικό έργο »Προσφέρω» μέσα στα
πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, κάνει χαρι-
στικό παζάρι στους ανθρώπους που έχουν ανά-
γκη σε ρουχισμό και υποδήματα. 

Σας περιμένουμε το Σαββάτο 14/3/15 απο τις
10:00 πμ έως 13:00 μμ το μεσημέρι για να μας
γνωρίσετε απο κοντά και να σας βοηθήσουμε να
πάρετε ΔΩΡΕΑΝ οτι χρειαστείτε για εσάς. 

ΟΔΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 –
6971724357 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου & ο Πρόε-
δρος  του Δ.Σ.  του Πνευματικού Κέντρου,
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν,
στην επετειακή διάλεξη, που θα δώσει ο
Βουλευτής,  Πολιτειολόγος, Συγγραφέας,
τ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ¨Paris
VIII¨, κ.   Κώστας   Ζουράρις , με  θέμα :
«1821  -  1922  -  1974» ,τη   Δευτέρα ,  23
Μαρτίου  2015 ,  ώρα  19:30 ,στην Αίθου-
σα Εκδηλώσεων του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου, («Δ. Καλλιέρης»),
Αλ. Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου
Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το
κοινό.

Μετ΄   εξαιρέτου   τιμής,          

Μελέτιος  Ι.  Μπουραντάς                                                 
Δημοτικός Σύμβουλος  

Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου                                        
του Δήμου Ασπροπύργου                                        

Νικόλαος  Ι.  Μελετίου                                        
Δήμαρχος Ασπροπύργου                                                     

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο

στο κέντρο 
του Ασπροπύργου με εξα-

σφαλισμένη πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.
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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 τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών

δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρό-

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

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

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

8.10.14

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 προελεύ-
σεων.
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 βιολογι-
κά 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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλι-
κιωμένων καθώς και τις
οικιακές εργασίες σε όλη
την περιοχή της Δυτικής
Αττική. Διαθέτει σχετική
προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

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

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς 

με νευροχειρουργικές παθήσεις
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 

ώρες 12  - 2 μμ στο Διαγνωστικό
Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, 

Ελευσίνα.  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 5545507, 210 7227483
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

47 215,  FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213
20 47 262 , 213 20 47 269   FAX :
210 58 11 621

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

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

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

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

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)
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Θα χρηματοδοτήσει
η Ρ. Δούρου 

τέσσερις δήμους για
τα απορρίμματα;

Μια νέα, σύγχρονη φιλοσοφία στη δια-
χείριση των απορριμμάτων της
πόλης θέλουν να εφαρμόσουν οι

Δήμοι Ηρακλείου Αττικής, Νέας Ιωνίας, Φιλα-
δέλφειας – Χαλκηδόνας και Μεταμόρφωσης,
προκειμένου να εναρμονιστούν με τις πολιτικές
που έχουν, εδώ και χρόνια, υιοθετηθεί από τις
μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και οι οποίες
θέλουν τη διαλογή των απορριμμάτων να ξεκι-
νά από την πηγή (το σπίτι, δηλαδή, και την επι-
χείρηση), να συνεχίζεται σε τοπικό επίπεδο
Δήμου και να καταλήγει, αφού έχουν εξαντληθεί
όλα τα περιθώρια ανακύκλωσης και έχουν
απομείνει όσο το δυνατό λιγότερα υπολείμμα-
τα, στην ταφή.

Αυτή άλλωστε, είναι και η πολιτική που προ-
ωθεί και θα χρηματοδοτήσει η νέα διοίκηση του
Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (ο
φορέας που διαχειρίζεται τα απορρίμματα των
δήμων του λεκανοπεδίου), όπως έχει εξαγγεί-
λει η περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του
Συνδέσμου, Ρένα Δούρου: ξεχωριστά τοπικά
σχέδια διαχείρισης, με έμφαση στην ανακύ-
κλωση και τη διαλογή στην πηγή.

Στην κατεύθυνση αυτή οι 4 όμοροι δήμοι
έχουν έρθει σε συνεννόηση προκειμένου να
συστήσουν ένα κοινό σχέδιο διαχείρισης απορ-
ριμμάτων που θα εξυπηρετήσει και τις τέσσε-
ρις πόλεις. ΄

Ήδη οι δήμαρχοι, Ηρακλείου Αττικής, Νίκος
Μπάμπαλος, Νέας Ιωνίας, Ηρακλής Γκότσης,
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Άρης Βασιλόπου-
λος και Μεταμόρφωσης, Μιλτιάδης Καρπέτας,
έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών
μεταξύ τους για την ανταλλαγή απόψεων, η
οποία κατέληξε σε συνάντηση με τη Ρένα Δού-
ρου. 

Η περιφερειάρχης Αττικής άκουσε θετικά τις
πρώτες σκέψεις και τα σχέδια των δημάρχων,
τόνισε ότι το πλάνο των τεσσάρων δήμων είναι
εναρμονισμένο με τη νέα φιλοσοφία του
ΕΔΣΝΑ και δεσμεύθηκε να χρηματοδοτήσει ένα
ώριμο σχέδιο που τυχόν να προκύψει από τις
συνεννοήσεις.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη οι δήμαρχοι
αποφάσισαν, στην τελευταία τους συνάντηση
πριν από λίγες ημέρες, να συστήσουν ομάδα
εργασίας, αποτελούμενη από τους αρμόδιους
για τα θέματα Καθαριότητας του κάθε δήμου, η
οποία θα εξειδικεύσει το σχέδιο και τις προτά-
σεις για το κοινό πλάνο διαχείρισης απορριμ-
μάτων των τεσσάρων πόλεων.


