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ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ 2015 
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ 
Εντός των παιδικών 

σταθμών Δήμου Ελευσίνας

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Με συναπόφαση 
δήμων- εμπορικών 

συλλόγων η Κυριακάτικη
λειτουργία 

των καταστημάτων

Η αντιμετώπιση
της ανεργίας

και το ‘’αγκάθι’’
των ναρκωτικών 

Τα κυρίαρχα ζητήματα στην 
ενημερωτική συνάντηση του βουλευτή 

Ι. Δέδε με τον δήμαρχο Αχαρνών 

Τιμή : 0,01€ 

• Γονείς και παιδαγωγοί κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο 
στις υγιεινές επιλογές των παιδιών  

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Προληπτικές εξετάσεις 
για το αναπνευστικό 
σύστημα σήμερα  
στον Δήμο Μεγαρέων

ΤA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Μεγάλη η απήχηση των νέων
για τις υποτροφίες  στο ALBA,
γεγονός που αποδεικνύει πόσο
ανάγκη υπάρχει για ευκαιρίες

στις δύσκολες αυτές συγκυρίες  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η 
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ 

Λαμπροί εορτασμοί για
την Εθνική Εορτή του 1821

στα σχολεία του Δήμου 
Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Δίμηνη
παράταση 

για τους 
προϋπολογισμούς

των δήμων
Ν. Βούτσης: Καταρτίζεται 
πρόγραμμα εξυγίανσης 

Σελ: 2-4

Σελ:  8

Σελ: 9

Σελ: 3

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
Το πασχαλινό παζάρι 

από το Β΄ παράρτημα του
ΚΑΠΗ Ελευσίνος

Σελ: 2

Σελ. 6Σελ: 7

ΣΤΟΝ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟ 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΞΗΡΟ 
Διενεργήθηκε αυτοψία στο σημείο από κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής και
συλλέχθηκαν στοιχεία, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Σελ: 12

Σελ: 10

Σελ: 3

Σελ: 3
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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
Κολιός Αντώνιος Ν.

28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου, 

τηλέφωνο
2105577744

Ελευσίνα
Παπανικολάου

Κοσμάς Π. Δραγούμη
Στεφάνου 21 &

Κοντούλη 1,
2105542410

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Καμπόλη Αικατερίνη
Ι. Μητροπόλεως 52 &

Κανελλοπούλου 2, 
τηλέφωνο

2102475608
Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντί-
νος Χ. Κοροπούλη

Βαγγέλη 15
τηλέφωνο

2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στιςΟ Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις

764,88 μονάδες σημειώνοντας πτώση764,88 μονάδες σημειώνοντας πτώση
3,74% και με τζίρο 78,40 εκατ. ευρώ.3,74% και με τζίρο 78,40 εκατ. ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
22, 26 και 30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 8 
έως 16 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λήδα, Λυδία, Μακεδόνας, Μακεδόνης,

Φίλητος, Φιλήτα, Φιλήτη, 
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Οκαιρός δεν επέτρεψε  την παρέλαση, δείχνο-
ντας από νωρίς το πρωί τις άγριες διαθέσεις
του,  στα Άνω Λιόσια, όπου τελέστηκαν κανο-

νικά μόνο η Θεία δοξολογία, η επιμνημόσυνη δέηση και
η κατάθεση των στεφάνων . 

Οι σημαιοφόροι έφτασαν  υπό βροχή στον Πολιούχο
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης, όπου
μαζί με τους εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου
με επικεφαλής τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού,
παρακολούθησαν τη Δοξολογία. 

Ακολούθως κινήθηκαν προς την πλατεία Ηρώων ,
όπου και τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση και η κατά-
θεση των στεφάνων στο μνημείο πεσόντων αγωνιστών. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. Στο τέλος των εκδηλώ-
σεων κι αφού ανακοινώθηκε η αναβολή της παρέλασης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η φιλαρμονική

του Δήμου, παιάνισε τον Εθνικό μας Ύμνο. 

Μήνυμα ενότητας, απηύθυνε, με την ομιλία του για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

«Από την πρώτη στιγμή που πήραμε την ευθύνη του Δήμου, τείναμε
χείρα συνεργασίας σε όλους. Αφήσαμε πίσω αυτά που μας χωρίζουν
και δώσαμε βάση σε αυτά που μας ενώνουν, με στόχο να αποτελέσει
ο Δήμος μας ένα από τα γρανάζια στη μηχανή της προσπάθειας για να
πάει μπροστά η Χώρα. Στηρίξαμε τους μηχανισμούς κοινωνικής αλλη-
λεγγύης. Αφήσαμε πίσω τις αντιπαλότητες.

Δύο σημαντικές ρυθμίσεις για τους δήμους
θα συμπεριλάβει το υπουργείο Εσωτερι-
κών στο νομοσχέδιο για τον Εκδημοκρατι-

σμό της διοίκησης
την Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και την
Αποκατάσταση Αδι-
κιών. 

Στις σχετικές ανα-
κοινώσεις για τις
νέες ρυθμίσεις προ-
έβη  ο υπουργός
Εσωτερικών Νίκος
Βούτσης σε συνέ-
ντευξη Τύπου που
παραχώρησε εχθες.

Η μία ρύθμιση θα
προβλέπει δίμηνη
παράταση για τους δήμους προκειμένου να ισο-
σκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, ενώ η
δεύτερη θα περιέχει διατάξεις για τη διαμόρφωση
νέου προγράμματος εξυγίανσης των οικονομικών

των ΟΤΑ. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε
ότι το νομοσχέδιο για την επαναπρόσληψη των
απολυμένων και διαθέσιμων υπαλλήλων θα συζη-

τηθεί στη
βουλή άμεσα,
ενώ προα-
ν ή γ γ ε ι λ ε
νομοθετ ικές
παρεμβάσεις
για τη διοικη-
τική ανασυ-
γκρότηση και
τις αλλαγές
στον Καλλι-
κράτη με
αύξηση των
δήμων σε
ν η σ ι ω τ ι κ έ ς
περιοχές και
ορεινές.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιέχονται διατάξεις με
βάση τις οποίες  θα επιστρέψουν στο δημόσιο οι
υπάλληλοι που απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσι-
μότητα, εξαιτίας μνημονιακών δεσμεύσεων.

Δίμηνη παράταση 
για τους προϋπολογισμούς δήμων
Ν.Βούτσης: Kαταρτίζεται πρόγραμμα εξυγίανσης

για τα οικονομικά των ΟΤΑ 

Μήνυμα ενότητας, με αναφορές στην τοπική ιστορία 
από τον Δήμαρχο Χρήστο Παππού

Υπό βροχή αλλά με τις δέουσες
τιμές η Επέτειος της 25ης Μαρτίου

στα Άνω Λιόσια 
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Με τον συμπολίτη βουλευτή Αττικής του
ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννη Δέδε, συναντήθηκε το
πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου 2015, ο

Δήμαρχος Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός. 

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη
συνάντηση του βουλευτή με τον
Δήμαρχο της πόλης, στο Δημαρχείο
και η οποία είχε καθαρά ενημερωτι-
κό χαρακτήρα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
παρουσία του Γενικού Γραμματέα
του Δήμου κ. Θανάση Κατσιγιάννη
και του συντονιστή της Νομαρχια-
κής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ανατ.

Αττικής και συνεργάτη του βουλευτή κ. Παναγιώτη
Ροδάκη.

Τα κυριότερα θέματα της συζήτησης ήταν η αντι-
μετώπιση της ανεργίας στο πλαίσιο καταπολέμησης
της ανθρωπιστικής κρίσης, το πρόβλημα της παρα

βατικότητας, της ασφάλειας της τοπικής κοινω-
νίας και της διακίνησης ναρκωτικών στην πόλη. 

Αναφέρθηκαν ακόμη το θέμα των οικονομικών
του Δήμου, το ζήτημα της Αμυγδαλέζας, η συγκοι-
νωνιακή αναβάθμιση των Αχαρνών αλλά και τα χρο-
νίζοντα ζητήματα υποδομών του Δήμου.

Ο βουλευτής κ. Γιάννης Δέδες δεσμεύτηκε ότι, η
συνάντηση αυτή είναι μόνον η αρχή και ότι θα βρί-
σκεται συνεχώς στο πλευρό του Δήμου Αχαρνών
και της Δημοτικής Αρχής, σε συνεργασία δε με την
Κυβέρνηση, αλλά και την Περιφέρεια Αττικής για
το συντονισμό των κοινών προσπαθειών που απο-
βλέπουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών και της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αχαρ-
νών.

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

ΣΤΟΝ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟ 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΞΗΡΟ 

Κτίσμα το οποίο φέρεται να χρησι-
μοποίησε ο Χριστόδουλος Ξηρός
προκειμένου να προβεί σε προ-

σομοίωση ανατίναξης με δοκιμή εκρηκτι-
κών υλών στο πλαίσιο του σχεδίου «Γορ-
γοπόταμος», εντόπισε η Αντιτρομοκρατι-
κή, κοντά στον Λουτρόπυργο.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της
ΕΛ.ΑΣ.:
«Στο πλαίσιο των ερευνών της Αντιτρο-

μοκρατικής υπηρεσίας, κατόπιν παραγ-
γελιών ειδικού εφέτη ανακριτή εντοπίστη-
κε την 23-03-2015 στο Δήμο Νέας Περά-
μου Αττικής, πλησίον Π.Ε.Ο. Αθηνών-
Κορίνθου και ειδικότερα στο 29,5 χλμ.

αυτής, έξωθεν χωριού Λουτροπύργου υπαίθριος χώρος με τοίχο από μπετό, στον οποίο είχε πραγματοποιηθεί
δοκιμή με εκρηκτικά ως προσομοίωση για την ανατίναξη εξωτερικού τοίχου των φυλακών Κορυδαλλού.
Διενεργήθηκε αυτοψία και στο σημείο φθοράς του τοίχου συλλέχθηκαν ιχνοστοιχεία τα οποία απεστάλησαν στη
ΔΕΕ για εργαστηριακή εξέταση».

Συνέχεια έχει και για το
2015 η σύσταση σχο-
λών γονέων μέσα

στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Ελευσίνας,
αρχής γενομένης από τον
Β΄ παιδικό του Δήμου, στον
οποίο συστάθηκε ήδη
ομάδα γονέων που θα
παρακολουθήσει και θα
συμμετέχει σε πρόγραμμα
50 ωρών του Υπουργείου Παιδείας και δια βίου
μάθησης.
Στη σχολή θα συζητηθούν θέματα που θα επιλέ-
ξουν οι γονείς, θα υπάρχει εκπαιδευτής (κοινωνική

λειτουργός ή ψυχολόγος)
και είναι δωρεάν.
Ώρες μαθημάτων 15.45 –
18.15  κάθε Δευτέρα και
Τετάρτη (εκτός ωραρίου του
παιδικού σταθμού). Όσοι
γονείς ενδιαφέρονται μπο-
ρούν να έρχονται στο χώρο
του σταθμού, Εθνικής Αντι-
στάσεως 15 τηλ.
2105546565).

Η πρώτη ομάδα ήδη ξεκίνησε, αλλά υπάρχει δυνα-
τότητα ένταξης και άλλων γονέων σε αυτό, εφόσον
το πρόγραμμα είναι 50 ωρών και τα θέματα που
απασχολούν τους γονείς, μείζονος σημασίας.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας
και το ‘’αγκάθι’’ των ναρκωτικών 

Τα κυρίαρχα ζητήματα στην ενημερωτική 
συνάντηση του βουλευτή Ι. Δέδε 

με τον δήμαρχο Αχαρνών 

ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ» ΠΡΟΣ ΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
‘’Πως εγκρίνεται στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο 
να έχει λάβει γνώση;’’

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής της  26 ης Μαρτίου
συζητιέται η έγκριση των

Περιβαλλοντικών Όρων για την λει-
τουργία Μονάδας Παραγωγής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας από βιομάζα –
vegetable oil 200kW, που θα εγκατα-
σταθεί στην περιοχή Μονομάτι του
Δήμου Αχαρνών. 

Ως Δημοτική Παράταξη μόλις λίγο
πριν τη συνεδριάση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου ενημερωθήκαμε και
μάλιστα τυχαία για το θέμα. Αναρω-
τιόμαστε όμως πως είναι δυνατόν να
δημιουργούνται αυτές οι μονάδες
χωρίς να ερωτάται έστω γνωμοδοτικά
το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτρο-

πή Ποιότητας Ζωής. Πως είναι δυνατόν μια πόλη να έρχεται προ τετελε-
σμένων καταστάσεων για τόσο σημαντικά θέματα;

Το γεγονός ότι για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων δεν έχει αποφα-
σιστική αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο, σε καμία περίπτωση δεν
αποτελεί ελαφρυντικό για τη διοίκηση του Δήμου, η οποία είτε προσπέ-
ρασε το γεγονός μη δίνοντάς του σημασία από άγνοια, είτε το προσπέ-
ρασε για να μην σηκώσει το βάρος της διαχείρισης μια τόσο σημαντικής
υπόθεσης. 

Με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως
Δημοτική Παράταξη ζητούμε την απόσυρση του θέματος και την καταρχήν
συζήτηση και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και ων δημοτών,
όπως και για κάθε άλλο αντίστοιχο θέμα. 

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν στεκόμαστε απέναντι σε καμία
επένδυση άκριτα  και μάλιστα αυτή την εποχή. Όμως δεν είναι δυνατόν η
πόλη να συνεχίσει να αναπτύσσεται με την ίδια αναρχία που διαχρονικά
υπήρξε αιτία υποβάθμισής της. 

. 

Για την Δημοτική Παράταξη «Για την Πόλη μας»
Ο Επικεφαλής

Σωτήρης Ντούρος

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ 2015 
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Εντός των παιδικών σταθμών Δήμου Ελευσίνας
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Το κάνουμε γιατί αξιοποιούμε τα
διδάγματα της Ιστορίας», τόνισε
μιλώντας υπό βροχή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημε-
ρινή πραγματικότητα, επισημαίνο-
ντας ότι οφείλουμε να εμπνευστούμε
από τον αγώνα των προγόνων μας
και να δώσουμε τη μάχη για να ανα-
κτήσουμε τη περηφάνια και τη αξιο-
πρέπειά μας. 

«Βρισκόμαστε, σήμερα, ως Λαός
στην ίδια δύσκολη θέση. Καλούμα-
στε να προστατεύσουμε την ανεξαρ-
τησία και εθνική κυριαρχία, που μας
κληροδότησαν, χύνοντας ποταμούς
αίματος, οι πρόγονοί μας. Καλούμα-
στε να τιμήσουμε τη μνήμη εκείνων
που σφαγιάστηκαν στο Δίστομο, στα
Καλάβρυτα και σε πολλές άλλες
τοποθεσίες, όπως στο Δήμο μας,
στο Δήμο Φυλής, από τα στρατεύ-
ματα κατοχής και  τους ντόπιους
δοσίλογους. Να απαιτήσουμε την
επιστροφή του κατοχικού δανείου,
ως ένδειξη σεβασμού στη διεθνή
νομιμότητα. Να ανακτήσουμε την
περηφάνια, για την οποία μας θαυ-
μάζουν διαχρονικά οι υπόλοιποι
Λαοί. Καλούμαστε να δώσουμε τη
μητέρα των μαχών για την Ευρώπη
της ευημερίας των λαών.

Δεν παρέλειψε ακόμα να επισημά-
νει ότι η χώρα οφείλει να διεκδικήσει
τις πολεμικές αποζημιώσεις και το
κατοχικό δάνειο ως ένδειξη σεβα-
σμού στη διεθνή νομιμότητα. 

Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεισφο-
ρά του Δήμου Φυλής στον απελευ-
θερωτικό αγώνα του ’21, επισημαί

νοντας ότι οι προγονοί μας, με επι-
κεφαλής τον Μελέτη Βασιλείου, ξεκί-
νησαν από τα Λιόσια, τη Φυλή και το
Μενίδι κι απελευθέρωσαν, στις 25
Απριλίου, την πρωτεύουσα. Αλλά
δεν παρέλειψε να κάνει, με αφορμή
τα θέματα των πολεμικών αποζη-
μιώσεων και του κατοχικού δανείου
και μια αναφορά στη μαύρη σελίδα
της εκτέλεσης των Ελλήνων πατριω-
τών στη Χασιά, στις 13 Σεπτεμβρίου
1944, από τα στρατεύματα κατοχής.
«Μαζί τους ήταν και οι ντόπιοι δοσί-
λογοι, επεσήμανε ο Δήμαρχος
Φυλής».  

Επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων στο

Ζεφύρι  

Με περηφάνια και μεγαλοπρέπεια,
όπως αρμόζει στην ημέρα, παρά
τον βροχερό καιρό, τίμησε η Δημοτι-
κή Ενότητα Ζεφυρίου, του Δήμου
Φυλής, την Επέτειο της 25ης Μαρτί-
ου 1821, παρουσία τοπικών αρχό-
ντων, εκπροσώπων φορέων και
συλλόγων, πλήθος κόσμου και
μαθητών.

Στο ανεπανάληπτο πανεθνικό
κατόρθωμα του 1821, που οδήγησε
στην παλιγγενεσία μας μετά από
400 χρόνια σκλαβιάς, αναφέρθηκε
στην πανηγυρική ομιλία του ο Αντι-
δήμαρχος Ζεφυρίου, Γιάννης Μαυ-
ροειδάκος, υπογραμμίζοντας
πάντως ότι η σημερινή μέρα δεν
είναι μόνο ημέρα εορτασμού και
μνήμης. «Είναι και ευκαιρία εθνικής

περίσκεψης και προβληματισμού.
Είναι ευκαιρία συναγωγής χρήσιμων
διδαγμάτων για το παρόν και το μέλ-
λον μας, ως ατόμων και ως λαού»,
τόνισε ο Αντιδήμαρχος επισημαίνο-
ντας ότι ως χώρα περνάμε σήμερα
τραγικές ώρες. 

«Βρισκόμαστε στο χείλος της
κατάρρευσης και της εξαθλίωσης,
στα άγρια νύχια μιας νέας σκλαβιάς,
οικονομικής αυτή τη φορά», υπο-
γράμμισε ο κ. Μαυροειδάκος, παρο-
τρύνοντας άπαντες να διδαχθούν
από το ήθος και τις πράξεις των
αθάνατων ηρώων του 1821 και να
μιμηθούν την αυτοθυσία και την
φιλοπατρία τους. Καταλήγοντας,
επισήμανε ότι ως Έλληνες θα πρέ-
πει να «κάνουμε καλή χρήση της
ελευθερίας» και να μην ξεχνάμε ότι
«θέλει αρετήν και τόλμη η ελευθερία,
θέλει θυσίες για να την αποκτήσου-

με και κυρίως για να την διατηρή-
σουμε». 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνη-
σαν με την πανηγυρική κωδονο-
κρουσία σε όλες τις εκκλησίες του
Ζεφυρίου, ενώ οι τοπικοί άρχοντες
και οι μαθητές των σχολείων της
περιοχής παρακολούθησαν τη Θεία
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας
Γρηγορούσας.

Εν συνεχεία  εψάλη επιμνημόσυνη
δέηση στην Πλατεία Ηρώων Πολυτε-
χνείου και ακολούθησε η κατάθεση
στεφάνων. 

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
δεν επέτρεψαν ωστόσο την πραγ-
ματοποίηση της παρέλασης της
μαθητιώσας νεολαίας του Ζεφυρίου,
η οποία πάντως έδωσε δυναμικό
«παρών» τόσο κατά τη Θεία Λει-
τουργία όσο και στην εκδήλωση
κατάθεσης στεφάνων.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

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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Τον κώδωνα του κινδύνου για το δημογραφικό 
κρούει ο σύλλογος τριτέκνων «Η Ζεστή Αγκαλιά»

Με διήμερο εορτασμό
τίμησε ο Ιερός Ναός
Ευαγγελίστριας Άνω

Λιοσίων την επέτειο του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου. Την
παραμονή, 24 Μαρτίου, εψάλη
μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός,
μετά αρτοκλασίας και θείου
κηρύγματος και ανήμερα το
πρωί, πανηγυρική θεία λειτουρ-
γία με θείο κήρυγμα. 

Το απόγευμα εψάλη ο προ-
γραμματισμένος εσπερινός,
αλλά δεν κατέστη δυνατή, λόγω καιρού, η καθιε-
ρωμένη λιτάνευση στους δρόμους της συνοικίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του εσπερινού, ο εφημέ-
ριος δεξιώθηκε τους επίσημους καλεσμένους στο
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού, όπου τους
προσφέρθηκε κέρασμα. 

Εκφράστηκε ακόμα με επαινετικά λόγια για την
προσπάθεια που καταβάλει η διοίκηση του Δήμου
και αναφέρθηκε ονομαστικά στους παρισταμέ-
νους, Δήμαρχο Χρήστο Παππού και στους Αντιδη-
μάρχους Δημήτρη Καμπόλη, Μιχάλη Οικονομάκη,  

Θανάση Σχίζα και Νίκο Χατζητρακόσια. Παρευρέ-
θηκαν ακόμα ο δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος
Κρητικός, ο πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Μπου-
ραΐμης και ο Πρόεδρος του εξωραϊστικού Συλλό-
γου Δροσούπολης Χρήστος Αποστολόπουλος, με
αντιπροσωπεία μελών του ΔΣ του Συλλόγου.

Στους προσκεκλημένους δόθηκε, τέλος, η ευκαι-
ρία να θαυμάσουν την έκθεση φωτογραφίας του
Δημήτρη Παππά, που εφιλοξενείτο στο Πνευματι-
κό Κέντρο. 

Ως βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της ελληνι-
κής κοινωνίας χαρακτήρισε το δημογραφικό
πρόβλημα- που αντικατοπτρίζεται στη δραμα-

τική μείωση των γεννήσεων-η πρόεδρος του Συλλόγου
Τριτέκνων Αν.Αττικής «Η Ζεστή Αγκαλιά» Μαρία Ναυρο-
ζίδου στην  εκδήλωση «Στέφανος Παγώνας», στην
οποία βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες φοιτητές τρίτεκνων
οικογενειών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και οι μητέρες που
απέκτησαν τρίτο παιδί.

Ενδεικτικά της κατάστασης  είναι τα νούμερα των γεν-
νήσεων και απόκτησης τρίτου τέκνου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ότι όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος τριτέ-
κνων, το 2008, βράβευσε 57 μητέρες και σήμερα ο αριθ-
μός των γεννήσεων είναι μόνο 13. 

Επίσης, από το 2011 μέχρι σήμερα οι θάνατοι είναι
περισσότεροι από τις γεννήσεις σύμφωνα με τα πρό-
σφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας . Δηλαδή,
όπως σημείωσε η κα Ναυροζίδου σε 4 χρόνια χάθηκε
μια ολόκληρη πόλη Ελλήνων.

Σημεία της ομιλίας:
» Η αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος,

που είναι βόμβα εκραγείσα στα θεμέλια του κοινωνικού
κράτους με τις σοβαρότατες επιπτώσεις που τις βιώ-
νουμε καθημερινά. Για πρώτη φορά από το 1931 οι γεν-
νήσεις έχουν μειωθεί κάτω από τις 100.000.Οι δε γεν-
νήσεις από τις Ελληνίδες το 2013 ήταν 80.900. Δυστυ-
χώς είμαστε θιασώτες επιλεκτικής εφαρμογής του
Συντάγματος. Η σαφέστατη συνταγματική επιταγή: 1. Η
οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής
του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παι-
δική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. 

2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολι-
τικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. 3. Διατάξεις που
είχαν θεσμοθετηθεί στα πλαίσια αντιμετώπισης του
δημογραφικού προβλήματος που είχαν συμβάλει στην
αύξηση των γεννήσεων το 2007 έως 2009 καταργήθη-
καν . 

Τα απανωτά μνημόνια έχουν οδηγήσει τις οικογένειες
με πολλά παιδιά στην φτώχεια, την εξαθλίωση και αδυ-
ναμία να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη για να αναθρέ-

ψουν τα τέκνα τους. Η ανεργία στις οικογένειες με παι-
διά έχει ξεπεράσει το 45%.Κάθε οικογένεια τρίτεκνη έχει
τουλάχιστον έναν άνεργο γονέα. Οι όποιες τυχόν ελα-
φρύνσεις/παροχές θεσμοθετούνται, λόγω των απαρά-
δεκτων κριτηρίων και προϋποθέσεων, είναι χωρίς αντί-
κρισμα. Είναι εθνικό ζωτικό πρόβλημα και έχουμε την
στοιχειώδη υποχρέωση να το αντιμετωπίσουμε ΟΛΟΙ
μαζί ως ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Στο Συνέδριο που πραγματοποιή-
θηκε στην Έδεσσα τον Οκτώβριο του 2014 από την
ομοσπονδία μας ο καθηγητής ευρωβουλευτής και τρίτε-
κνος γονέας Χρυσόγονος Κωνσταντίνος κατέθεσε τις
θέσεις και απόψεις του για τα ανωτέρω καθώς επίσης
υπέδειξε πώς να ενισχυθεί ο αγώνας μας και μέσω της
ΕΕ. 

Όσον αφορά τώρα τα Δωρεάν τρόφιμα που έπαιρναν
οι φορείς μετατράπηκε στο επισιτιστικό πρόγραμμα της
ευρωπαϊκής ένωσης. Ως σύλλογος είμαστε πανέτοιμοι
και εγγεγραμμένοι στο εθνικό μητρώο του υπουργείου
εργασίας και στην ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της
φόρμας που απαιτείται για την πιστοποίηση του συλλό-
γου μας στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντί-
δας.

Λαμπρή πανήγυρη, αλλά χωρίς λιτάνευση, 
στην Ευαγγελίστρια Άνω Λιοσίων 
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Συνάντηση της Περιφερειάρχη 
Αττικής με αντιπροσωπεία 
του Εθνικού Δικτύου Ελληνίδων 
Γυναικών Επιχειρηματιών

Με αντιπροσωπεία του Εθνικού Επιμελητη-
ριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρη-
ματιών, με επικεφαλής την πρόεδρο Σοφία
Οικονομάκου, συναντήθηκε χθες η Περιφερειάρ

χης Αττικής. Στο επίκεντρο
της συνάντησης βρέθηκαν
θέματα κοινού ενδιαφέροντος
και συγκεκριμένα διερευνήθη-
καν οι δυνατότητες προώθη-
σης δράσεων με στόχο την
προώθηση ζητημάτων που
άπτονται της γυναικείας επι-
χειρηματικότητας. 

Οι δύο πλευρές συμφώνη-
σαν στην ανάγκη περαιτέρω
διερεύνησης πρωτοβουλιών
σχετικά με τη δημιουργία εκεί-

νων των προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότη-
τας. 

Παράλληλα εξετάστηκαν οι μορφές και οι τρό-
ποι υλοποίησης εκείνων των δράσεων που θα
λειτουργήσουν επικουρικά προς την κατεύθυν-
ση αυτή.

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου,
υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας, ειδικά μάλιστα στη
σημερινή συγκυρία κατά την οποία η οικονομία
της χώρας δοκιμάζεται σκληρά. 

Ξεκίνησε το πρωί της
Πέμπτης 26 Μαρτίου το
πασχαλινό παζάρι που
οργανώνει το Β΄παράρ-
τημα του ΚΑΠΗ Δήμου
Ελευσίνας. Κατασκευές
πασχαλινές, λαμπάδες,
διακοσμητικά όλα φταιγ-
μένα από τα χέρια της
ομάδας χειροτεχνίας
μας περιμένουν στο κτί-
ριο του Β΄ παραρτήμα

τος (Ιάκχου & Μιαού-
λη - Ελευσίνα). 

Το παζάρι θα διαρκέ-
σει το διήμερο 26 και 27
Μαρτίου, το πρωί 9:00
π.μ. - 1:00 μ.μ. και το
απόγευμα 17:00-21:00. 

Τα χρήματα που θα
συγκεντρωθούν θα δια-
τεθούν για την ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ασπροπύργου σας καλεί 

το Σάββατο 28.3.2015 
και ώρα 17:30 στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων 
του σχολείου, στη  δεύτερη ομιλία

που θα  πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 
της ενημέρωσης γονέων

σε θέματα που αφορούν το παιδί
και την οικογένεια. 

2ο θέμα Σχολικός εκφοβισμός- 
πρόληψη - τρόποι αντιμετώπισης.

Ομιλήτρια:
Έρη Παπακωνσταντίνου - κοινωνική

λειτουργός, ειδική παιδαγωγός 

ΤΟ Δ.Σ.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου
Καθαριότητας Σταύρου Φωτίου για την αδυνα-
μία χωροθέτησης μονάδας επεξεργασίας ή

σταθμού μεταφόρτωσης λόγω μη ισχύος του ΓΠΣ, ο Γιάν-
νης Μαρινάκης απαντά με γραπτή ανακοίνωση, όπου
αναφέρει ότι πριν δύο μήνες επισκέφθηκε τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μαζί με τον πρώην Αντιδήμαρχο
Γιώργο Κουμπέτσο για να ενημερωθεί για την πορεία της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας με την υπογραφή του
Υπουργού.

Ο πρώην Δήμαρχος που είχε παρουσιάσει το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο, που είχε πάρει έγκριση από την
Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας, σε εκδή-
λωση στην κεντρική πλατεία Μεγάρων, τον Σεπτέμβριο
του 2013, εξηγεί ότι οι πολιτικές συγκυρίες έφεραν καθυ-
στερήσεις.

Ακολουθούν αποσπάσματα της ανακοίνωσης του Γιάν-
νη Μαρινάκη.

«Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες που προηγού-
νταν της υπογραφής του ΓΠΣ της δημοτικής ενότητας
Μεγάρων από τον αρμόδιο Υπουργό και το μόνο που
μένει είναι να υπογραφεί από το νέο Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Τσιρώνη και να προ-
ωθηθεί άμεσα στο Εθνικό Τυπογραφείο για να γίνει ΦΕΚ,
δηλαδή νόμος του κράτους.

Ο τ. Δήμαρχος κ. Γ. Μαρινάκης μαζί με το συνεργάτη
μου κ. Γ. Κουμπέτσο επισκέφθηκαν τη Δευτέρα
19/1/2015 το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕΚΑ,
κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, μετά από προγραμματισμένο
ραντεβού, με σκοπό να ενημερωθώ για την πορεία και
την εξέλιξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπογρα-
φής του ΓΠΣ των Μεγάρων.

Ο κ. Αλεξιάδης μου γνωστοποίησε  ότι η χρονοβόρα
διαδικασία ελέγχου από το νομοθετικό τμήμα του ΥΠΕΚΑ
είχε ολοκληρωθεί χωρίς καμία παρατήρηση και πως
αυτό που απομένει είναι πλέον η συγκέντρωση πέντε
υπογραφών από υψηλά ιστάμενους υπηρεσιακούς
παράγοντες με τελευταία αυτή του Γενικού Γραμματέα,
πριν την τελική υπογραφή του Υπουργού κ. Μανιάτη.

Ο Γ.Γ. υποσχέθηκε πως μέχρι την Τετάρτη 21/1/2015 οι
ανωτέρω υπογραφές θα έχουν ολοκληρωθεί και το σχε-
τικό έγγραφο – Υπουργική Απόφαση θα είναι στο γρα-

φείο του Υπουργού. Αυτό ακριβώς έγινε και την Τετάρτη
ο κ. Αλεξιάδης σε τηλεφωνική επικοινωνία με ενημέρωσε
πως το ΓΠΣ είναι στο γραφείο του κ. Μανιάτη έτοιμο
προς υπογραφή. Από εκεί και πέρα ακολούθησε ένας
αγώνας δρόμου για να μπορέσει να βρεθεί ο κ. Μανιάτης
και να το υπογράψει.

Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω του βαρέος
προεκλογικού προγράμματος του κ. Μανιάτη, ο οποίος
δεν μπόρεσε να θυσιάσει λίγα λεπτά της ώρας, όταν βρέ-
θηκε στην Αθήνα για να παραστεί στην κεντρική ομιλία
του αρχηγού του κόμματος του και να υπογράψει το
πολυπόθητο για όλο το λαό των Μεγάρων έγγραφο του
ΓΠΣ, παρά τις οχλήσεις που είχε από τον ίδιο τον κ.
Μαρινάκη, αλλά και συναδέλφους του Βουλευτές, όπως
ο κ. Βλάχος και ο κ. Μπούρας.

Αυτό που απομένει λοιπόν είναι η υπογραφή του νέου
αντικαταστάτη του κ. Μανιάτη, του κ. Τσιρώνη, ο οποίος
πιστεύουμε ότι θα δείξει περισσότερη ευαισθησία και
ταχύτατα αντανακλαστικά, ώστε ο τόπος να αποκτήσει το
πιο σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης.

Ας μη λαϊκίζει λοιπόν ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας(;) -
σύμφωνα με τα τελευταία κατορθώματα του στο «Πάνου
Ρέμα»- πρασίνου και περιβάλλοντος(;) και ας ενημερώ-
νεται πριν να εκστομίζει τέτοιες ανοησίες, όπως αυτές
που εκστόμισε στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου –
παρωδία- περί μη έγκρισης του ΓΠΣ.

Σε λίγες ημέρες το νέο τροποποιημένο ΓΠΣ θα υπο-
γραφεί από το νέο Υπουργό Περιβάλλοντος και θα απο-
τελεί το σημαντικότερο θεσμοθετημένο εργαλείο ανάπτυ-
ξης  για τον τόπο μας. Μια διαδικασία που το ουσιαστικό
της μέρος ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 12/5/2014 από
την Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ, έρχεται να πάρει
την τυπική «βούλα» σε λίγες ημέρες και να γίνει νόμος
του κράτους.

Από τη μεριά μου εκφράζω την μεγάλη ικανοποίηση για
την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης  του σημαντικότερου
έργου της διοίκησης μου, του έργου των έργων, ενός
προσωπικού στοιχήματος  που παίρνει πλέον σάρκα και
οστά.

Το έργο αυτό είναι η πιο σπουδαία παρακαταθήκη τόσο
για τη νέα διοίκηση του δήμου μας, όσο και τη νέα γενιά
που αποτελεί το μέλλον αυτού του τόπου».

Συνάντηση Γ. Μαρινάκη-Γ. Κουμπέτσου με τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Απάντηση για την καθυστέρηση εφαρμογής του
Γενικού Πολεοδομικού Μεγάρων 

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
Το πασχαλινό παζάρι 

από το Β΄ παράρτημα του
ΚΑΠΗ Ελευσίνος
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Η πόλη των Ερυθρών τίμησε τον πολιούχο της Η πόλη των Ερυθρών τίμησε τον πολιούχο της 
Ευαγγελισμό της ΘεοτόκουΕυαγγελισμό της Θεοτόκου

ΠΠαρουσία της Δημάρχου κας Κριεκούκη Ιωάννας εορτάστηκε ο πανηγυρικός
εσπερινός στις Ερυθρές στις 24 Μαρτίου του 2015. Οι προσκυνητές ακολού-
θησαν την λιτάνευση της ιεράς εικόνος κάτω από τους ήχους της Δημοτικής

Φιλαρμονικής, παρου-
σία του Σεβ. Μητροπο-
λίτου Μεγάρων και
Σαλαμίνος κκ. Κωνστα-
ντίνου και πλήθος ιερέ-
ων. 

Στην λαμπρή εορτή
παρέστησαν επίσης ο
Βουλευτής κος Μπού-
ρας Αθανάσιος, οι Αντι-
δήμαρχοι κα Παπακων-
σταντίνου Αγγελική, 

κος Κώνστας Ευάγγε-
λος και κα Παπακωνστα-
ντίνου Ρουμελιώτη
Ελένη, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
κος Λιώρης Γεώργιος,  ο
Πρόεδρος της  Α/θμιας
Σχολ. Επιτ. Κος Παπα-
κωνσταντής Μελέτιος, ο
Δημοτικός Σύμβουλος
κος Δούκας Αναστάσιος,
ο Δημοτικός Σύμβουλος
Γκιόκας Ιωάννης  ο Πρό-
εδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Μάνδρας κος
Παχής Νικόλαος, ο Πρό-
εδρος του Τοπικού Συμ-

βουλίου  Ερυθρών κος Κομίνης Αθανάσιος και οι τοπικοί σύμβουλοι Ερυθρών κος
Οικονόμου Κωνσταντίνος και Ζήσης Γρηγόριος.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου, σε όλα
τα σχολεία του Δήμου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας εορτάστηκε

σε πανηγυρικό κλίμα η έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης από τον
τουρκικό ζυγό. Στα σχολεία οι μαθη-
τές ανέβασαν θεατρικές παραστά-
σεις, χόρεψαν λεβέντικους παραδο-
σιακούς χορούς και απήγγειλαν ποι-
ήματα προς τιμή των ηρώων της
Επανάστασης.  

Εκπροσωπώντας την Δήμαρχο
Μάνδρας – Ειδυλλίας κα Κριεκούκη
Ιωάννα ,  Ο Αντιδήμαρχος κος Κών-
στας Ευάγγελος, η Αντιδήμαρχος κα 

Παπακωνσταντίνου Ρουμελιώτη
Ελένη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κος Λιώρης Γεώργιος, η
Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ κα Νερού-

τσου Λιάσκου
Αλεξία, η Πρόε-
δρος της
ΚΕΔΗΜΕ κα
Κώνστα Ελένη
και ο Δημοτικός
Σ ύ μ β ο υ λ ο ς
Κανάκης Χαρά-
λαμπος παρακο-

λούθησαν τις σχολικές εορτές στην
Δημοτική Ενότητα Μάνδρας. 

Στα σχολεία της  Τοπικής Κοινότη-
τας Βιλίων παρευρέθηκε η Αντιδή-

μαρχος κα Παπακωνσταντίνου Αγγε-
λική και ο Δημοτικός Σύμβουλος κος
Γκιόκας Ιωάννης ενώ στην Δημοτική
Ενότητα Ερυθρών εκπροσώπησε
την Δημοτική Αρχή ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου ο κος Κομίνης
Αθανάσιος. 

Να σημειωθεί ότι η καθιερωμένη π
παρέλαση ανήμερα της Επετείου
δυστυχώς αναβλήθηκε λόγω της
καταρρακτώδους βροχής, που δεν
άφηνε περιθώρια στους μαθητές να
περιμένουν για ώρες έξω στο κρύο. 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ 
ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ 

Λαμπροί εορτασμοί για την Εθνική Εορτή του 1821 
στα σχολεία του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Η ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΗ ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Ημερίδα της  Αντικαρκινικής Εταιρείας Μεγάρων
στο ΚΕΕΔ Νέας Περάμου

Το Παράρτημα Μεγάρων της Ελληνικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας οργάνωσε ημερίδα με θέματα: α.

Δωρεά μυελού των οστών και β.  Πρόληψη παθήσεων
του ουροποιητικού συστήματος

Ομιλητές του Α θέματος ήταν ο Στ. Γραφάκος Διευθυ-
ντής Μονάδος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία» και υπεύθυνος του
Οράματος Ελπίδα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», η Αντι-
συνταγματάρχης Χρυσ. Βαδικόλια Αρχίατρος-Αιματολό-
γος και η Κα Π. Καραφυλλίδου Κοινωνική Λειτουργός.

Ομιλητής του Β θέματος ο Ουρολόγος Σταμάτης Μ. Γεωργακής.  Η ημερίδα διεξήχθη στο Κέντρο Εκπαιδεύσε-
ως Ειδικών Δυνάμεων.

Οι Καταδρομείς παρακολούθησαν με προσοχή τα δύο θέματα και έκαναν αρκετές ερωτήσεις στους ομιλητές.
Μετά το πέρας της ημερίδας, αρκετοί έγιναν εθελοντές μυελού των οστών δίνοντας δείγμα σιέλου.  Το παράδειγ-
μα έδωσε ανώτερο στέλεχος του ΚΕΕΔ και ακολούθησαν οι υπόλοιποι.

Τόσο οι οργανωτές κι οι ομιλητές όσο κι ο Διοικητής του ΚΕΕΔ Συνταγματάρχης Κ. Γούναρης έμειναν ευχαρι-
στημένοι και τέθηκαν οι βάσεις για επόμενες διοργανώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνο-
νται όσοι το δυνατόν περισσότεροι κατατασσόμενοι οπλίτες αλλά και τα μόνιμα υπηρετούντα στελέχη.

Την πρωτοβουλία για αυτήν την ημερίδα είχε το Παράρτημα Μεγάρων και η αποδοχή εκ μέρους της Διοικήσε-
ως του ΚΕΕΔ ήταν άμεση και ευπρόσδεκτη.

Από το παράρτημα παρευρέθησαν οι Π. Γ. Χατζόπουλος και  Δ. Α. Πλαταράς Πρόεδρος και Ταμίας αντιστοί-
χως.
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Μεγαλύτερη απήχηση αλλά και επιτυχία από την ανα-
μενόμενη είχε η  ημερίδα με θέμα «Σωστή και Υγιεινή
Διατροφή Μαθητών Στο Σχολείο», που έγινε πριν

μερικές ημέρες στο δημοτικό κατάστημα Ελευσίνας. 
Χαιρετισμό  στην Εκδήλωση απεύθηναν οι κ.κ  
•Ιωάννης  Βασιλείου  Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής 
•Γεώργιος Τσουκαλάς Δήμαρχος Ελευσίνας 
•Ε. ΝΙΚΑ , Διευθύντρια Δνσης Υγειονομικού  Ελέγχου και Περι-

βαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
•Γρηγόρης Κοροπύλης , Δημ. Σύμβουλος και  Πρόεδρος Επι-

τροπής Παιδείας Δήμου Ελευσίνας 
•Μαρία Βασιλείου  , Δημ. Σύμβουλος και  Πρόεδρος  N.Π.Δ.Δ.

Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολι-
κής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας 

Το συνέδριο είχε σαν σκοπό να αναδείξει τη σωστή σωματική
και ψυχική ανάπτυξη του μαθητή και τις ιδιαίτερες ανάγκες σε
ενέργεια και θρεπτικά συστατικά της  παιδικής ηλικίας στην
οποία αναπτύσσονται και οι διατροφικές συνήθειες που συνή-
θως  συνοδεύουν όλη την μετέπειτα ζωή  .

Οι ομιλητές προσεγγίσαν το θέμα   της καθημερινής διατρο-
φής του μαθητή στην περίοδο της κρίσης τονίζοντας οτι  βασι-
κό στοιχείο της διατροφής του αποτελεί και το κολατσιό στο
σχολείο και ανέδειξαν  τα πλαίσια της Νομοθεσίας μέσα απο το
οποίο αυτο εξελίσσεται , τηρείται και καλύπτεται απο  την λει-
τουργία του σχολικού κυλικείου και καταλήξαν  στην αναζήτηση
προγραμμάτων δωρεάν υγιεινής διατροφής που επείγει να
υλοποιηθούν.

Ειδικότερα, η κ. Μάρθα Καλούδη, Επόπτης Δ/νσης Υγειονο-
μικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής, ανέλυσε το Νομοθετικό πλαίσιο της
Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.8.2013

σχετικά με τους Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντι-
νών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και τον
καθορισμό των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κ. Ρίσβας Γρηγόρης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Διαιτολόγων~Διατροφολογων, ανέλυσε τη δημιουργία υποστη-
ρικτικού περιβάλλοντος για την προώθηση της υγιεινής διατρο-
φής στη σχολική κοινότητα.

Στή ομιλία του τόνισε ότι είναι κοινή πεποίθηση ότι το σημερι-
νό σχολείο, χωρίς να αποβάλλει το βασικό μορφωτικό του ρόλο,
μπορεί και επιβάλλεται να προσφέρει με ουσιαστικό και αποτε-
λεσματικό τρόπο ένα πλαίσιο αρχών και δραστηριοτήτων, που
θα προάγουν την υγεία των παιδιών σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο. 

Χωρίς να αποποιούμαστε τον καταλυτικό ρόλο του δασκάλου,
χωρίς να απορρίπτουμε τις επιτυχημένες πρακτικές του παρελ-
θόντος, αντλώντας από τη μακρόχρονη εμπειρία και την ποικι-
λία των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων, βάζουμε
τους μαθητές μας στο κέντρο των προσπαθειών και της μεθο-
δολογίας μας και τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές
τους ανάγκες στο κέντρο του σχεδιασμού μιας πολύπλευρης
μαθησιακής διαδικασίας. 

Ο κ. Σπύρος Σούντης, Ψυχολόγος Κοινωνιολόγος Δήμου
Μεγαρέων, ανέλυσε τους ψυχολογικούς παράγοντες που επη-
ρεάζουν τις καταναλωτικές μας και διατροφικές μας συνήθειες.

Στην ομιλία του
έγεινε προ-
σ π ά θ ε ι ά
για κατανόη-
ση της
ανθρώπ ι-
νης συμπε-
ριφοράς σε
σχέση με την διατροφή
θα πρέπει να απο-
δεχθούμε ότι:

•Ενστικτωδώς ο
άνθρωπος είναι
π ρογραμματισμένος
από την φύση να κατα-
ναλώνει λίπος και σάκ-
χαρα προκειμένου να  τα
χρησιμοποιήσει σε περίοδο
ασιτίας. 

•Αυτό το θετικό χαρα-
κτηριστικό καθίσταται
αρνητικό από την στιγμή
που ο Homo Sapiens μπορεί να αποθηκεύει τροφή σε αποθή-
κες εκτός του σώματός του, οπότε δεν καταναλώνει πια την
ενέργεια που, με την μορφή λίπους, έχει αποθηκευτεί στους
ιστούς του.

•Το πρόβλημα αποθήκευσης λίπους γίνεται εντονότερο αν
αναλογιστούμε ότι η αίσθηση της ασφάλειας και της αγάπης
διδάσκεται στο βρέφος μέσω του θηλασμού και της ηδονής του
φαγητού. Η ανάμνηση  αυτής της πολύ πρώιμης εμπειρίας
διαρκεί σε όλη μας τη ζωή και συνδέει, με έναν νευρωτικό
τρόπο, το φαγητό με την ψευδαίσθηση της ασφάλειας και της
αγάπης.

•Τα ένστικτα εδράζουν στον «παλαιοεγκέφαλο» ο οποίος αντι-
δρά γρηγορότερα από τον « νεοεγκέφαλο», απ όπου εκπορεύ-
ονται η λογική και  η αισθητική, οπότε η ενστικτώδης κατανά-
λωση  φαγητού  είναι  συνήθως ο νικητής   στη «μάχη» με
την  εγκράτεια.

Με βάση τα παραπάνω, οι προσπάθειές μας για υιοθέτηση
πολιτικών υγιεινής διατροφής  θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη:

•Την κατανάλωση τροφών με χαμηλά λιπαρά για μικρότερη
αποθήκευση λίπους.

•Την δημιουργία «ταμπού» γύρω από την ανθυγιεινή διατρο-
φή, γιατί είναι ο μόνος τρόποςαναστολής της εκτόνωσης των

ενστίκτων ( θα πρέπει ωστόσο να ανα-
φερθεί ο κίνδυνος της νευρικής ανορε-
ξίας ως υπερβολική καθήλωση στα
ταμπού της διατροφής).

•Η εκδήλωση των συναισθημάτων και
η τόνωση της αυτοεκτίμησης  είναι στοι-
χεία που αποτρέπουν  την λήψη τρο-
φής ως υποκατάστατο της αγάπης.  

Η κ. Παπακωνσταντινου Ευαγγελία,
Διευθύντρια του Γυμνασίου Δ.Ε Μαγού-
λας του Δήμου Ελευσίνας,  ανέλυσε τη
συμβολή του σχολικού κυλικείου στην
υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνη-
θειών και έδωσε έμφαση στην ομιλία
της στην παιδική  παχυσαρκία αναφέ-
ροντας ότι αυτή αποτελεί μείζονα  απει-
λή  για  την  ατομική  και  τη  δημόσια
υγεία, αφού  σχετίζεται  με σωματικές
και  ψυχικές  διαταραχές.

Ανέφερε ότι το  ποσοστό  της  παιδι-
κής  παχυσαρκίας  έχει  αυξηθεί  σημα-
ντικά  στη  σημερινή  εποχή  επειδή  τα
παιδιά  έχουν  μειώσει  την  φυσική
δραστηριότητα, καταναλώνουν μεγάλες

ποσότητες  αναψυκτικών  και  έτοιμου  φαγητού, δεν λαμβά-
νουν  πρωινό γεύμα στο σπίτι. Καταλήγοντας στην ομιλία της
ότι απαιτείται  η  συντονισμένη  και  η  αρμονική  συνεργασία
των  γονέων, των  εκπαιδευτικών  και  των  αρμοδίων  φορέων
που  είναι  υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  της  εφαρμογής  των
υγειονομικών  διατάξεων  που  αφορούν  τη  λειτουργία  των
σχολικών  κυλικείων  ώστε  τα  παιδιά  να  υιοθετήσουν  υγιει-
νές  διατροφικές  συνήθειες  που  θα  προάγουν  την  υγεία
τους.    

Η κ. Κολιοφωτη Κατερίνα, Παιδαγωγός Αν/τρια Διευθύντρια
Παιδικών Σταθμών Δήμου Ελευσίνας, παρουσίασε το σχεδια

σμό ,τη φιλοσοφία και τη στή-
ριξη του νέου διαιτολογιου των
παιδικών σταθμών του Δήμου

Ελευσίνας και την υιοθέτηση
ενός ολοκληρωμένου προ-
γράμματος σε όλους του Βρε-

φονηπιακούς Σταθμούς του
Δήμου Ελευσίνας .

Ο στόχος του Προ-
γράμματος είναι διττός, 

καθώς προσφέρει 
τη δυνατότητα 

στα 300 περίπου 
παιδιά των βρεφονη-

πιακών σταθμών του
Δήμου Ελευσίνας  

να λαμβάνουν καθημε-
ρινά ένα δωρεάν, 

υγιεινό γεύμα το οποίο
καλύπτει το 24-31% 
των ημερήσιων ανα-

γκών των μαθητών σε ενέργεια και 
εξασφαλίζει το 53-64% των ημερήσιων αναγκών

σε πρωτεΐνες. 
Παράλληλα, μέσω αυτού εισάγονται στα σχολεία

νέα διατροφικά πρότυπα και συνήθειες 
που προάγουν την υγιεινή ζωή .

Με τη σχεδίαση ειδικά διαμορφωμένου υλικού και τη διοργά-
νωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, το Πρό-
γραμμα ενισχύει την υγιεινή διατροφή και την ευρύτερη προα-
γωγή της υγείας, τόσο των μαθητών όσο και των οικογενειών
τους, διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη του θα επηρεάσουν θετικά
όχι μόνο τους σύγχρονους πολίτες και κατοίκους της χώρας,
αλλά και τις επόμενες γενιές της.

Η κ. Μαρίνα Πόγκα, Διαιτολόγος~ διατροφολόγος, παρουσία-
σε το νέο διαιτολόγιο των μαθητών και τα αποτελέσματα της
εφαρμογής του στους μαθητές των παιδικών σταθμών. 

Στην ομιλία της τόνισε οτι η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών
συνηθειών και συμπεριφορών από την νηπιακή ηλικία είναι ιδι-
αίτερα σημαντική για την ομαλή σωματική και διανοητική ανά-
πτυξη των παιδιών και την πρόληψη νοσημάτων στην ενήλικη
ζωή τους. 

Οι γονείς και οι παιδαγωγοί κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο σε
αυτή την διαδικασία και είναι αυτοί που θα γνωρίσουν στα μικρά
παιδιά τις υγιεινές επιλογές στη ζωή τους. 

Η εφαρμογή ενός πρότυπου διατροφικού προγράμματος
στους παιδικούς σταθμούς  του Δήμου Ελευσίνας και η υπο-
στήριξη αυτού από τους παιδαγωγούς , έχει συμβάλει σημαντι-
κά προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Οι συνήθειες που διαμορφώνονται κατά τη παιδική ηλικία και
ειδικά αυτές που σχετίζονται με τη διατροφή και τη φυσική δρα-
στηριότητα, είναι συνήθειες που μπορούν να παραμείνουν και
στην ενήλικη ζωή.

Η κ. Πεχλιβανιδη, Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής
Δήμου Ασπροπύργου έκανε αναλυτική παρουσίαση του τρό-
που λειτουργίας και των διδικασιών ελέγχου που λειτουργούν
τα σχολικά κυλικεία του Δήμου Ασπροπύργου δίνοντας έμφαση
στην απαιτούμενη συνεργασία που χρειάζεται να υπάρξει μετα-
ξύ των εμπλεκόμενων φορέων και του σχολικού περιβάλλοντος
και ολοκλήρωσε κάνοντας αναλυτική παρουσιάση του τρόπου
ελέγχου που  εφαρμόζεται απο την Επιτροπή ελέγχου σχολι-
κών κυλικείων.

Η κ. Κωνσταντίνα Μαρούγκα, Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσί-
νας, αφενός το Νομοθετικό Πλαίσιο του Πλειοδοτικού Διαγωνι-
σμού και των Κοινωνικών Κριτιρίων που εμπεριέχονται σε αυτό
προκειμένου να προκηρυχθεί ο διαχειριστής –τρια του Σχολι-
κού Κυλικείου στην συνέχεια παρουσίασε τη Δομή και λειτουρ-
γία της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση
των σχολικών κυλικείων και καταλήγοντας στην ομιλία της ανέ-
φερε ότι  το θέμα της ημερίδας με μια τοποθέτηση που αναφέ-
ρει ότι το σχολείο αποτελεί ιδανικό χώρο για παρεμβάσεις, προ-
κειμένου να τροποποιηθούν προς το καλύτερο στάσεις και αντι-
λήψεις των μαθητών, επωφελείς για την υγεία τους. Καθώς επί-
σης ότι οι κοινωνίες θα πρέπει να ξεκινούν όλες τις δράσεις και
πολιτικές στρατηγικές, από το κομμάτι της κοινωνίας που βρί-
σκεται στην αφετηρία της. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ !!!

• Γονείς και παιδαγωγοί κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στις υγιεινές επιλογές των παιδιών  

ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
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ΤA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Μεγάλη η απήχηση των νέων για τις υποτροφίες  στο ALBA, γεγονός που 
αποδεικνύει πόσο ανάγκη υπάρχει για ευκαιρίες στις δύσκολες συγκυρίες  

Το Σάββατο 21 Μαρτίου πραγματοποιήθη-
κε στο ξενοδοχείο Ελευσίνα παρουσίαση
με θέμα «Αναζητώντας το Μίτο της Αριάδ-

νης στο Λαβύρινθο της Επιχειρηματικότητας». 
Με αφορμή τις 3 υποτροφίες που χορηγεί για

δεύτερη χρονιά ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο ALBA GRADUATE BUSINESS
SCHOOL σε νέους και νέες έως και 35 ετών, οι
οποίοι είτε συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Young
Achievers Series είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του
Θριασίου παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες ομι-
λίες από στελέχη του Ομίλου ΕΛΠΕ και του ALBA. 

Ξεκινώντας την παρουσίαση ο κος Ν. Τραυλός,
Πρύτανης του ALBA, αναφέρθηκε στη σημαντική
συμβολή του ALBA στην εκπαίδευση των στελε-
χών τα τελευταία 20 χρόνια και στη συνέχεια ο Dr.
Κ. Κυριακόπουλος, Αντιπρύτανης του ALBA,
εστίασε στα εμπόδια που εμφανίζονται στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας και πρότεινε
πρακτικές μεθόδους καινοτομίας και επιχειρημα-
τικότητας. 

Από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, την εκδήλωση
χαιρέτισε ο κος Ε. Στράνης, Διευθυντής Εταιρικών
Σχέσεων Ομίλου και ακολούθως η κα Ρ. Σουλάκη,
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομί-
λου επισήμανε το ρόλο που έχει μια επιχείρηση
στην εκπαίδευση των νέων εστιάζοντας στις δρά-
σεις για τη νέα γένια που είναι και η προτεραιότη-
τα του Ομίλου. 

Τέλος, η κα Λ. Ευσταθιάδη, Διευθύντρια Ακαδη-
μαϊκών Προγραμμάτων του ALBA, έκανε μια
σύντομη αναφορά στα Μεταπτυχιακά Προγράμ-
ματα που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος
στο ALBA, καθώς και τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του περσι-
νού μας υπότροφου, κου Μ. Θεοτόκη, φοιτητή 

στο MSc in Finance, που στην σύντομη ομιλία
του, αφού ευχαρίστησε τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την ευκαιρία που του έδωσε,
αναφέρθηκε στο ζεστό, φιλικό και ευχάριστο κλίμα
που συνάντησε στο ALBA, προτρέποντας έτσι
όλους τους παρευρισκόμενους να δηλώσουν
συμμετοχή σε ένα από τα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα του ALBA. 

Το ενδιαφέρον των νέων που συμμετείχαν στην
παρουσίαση ήταν μεγάλο, γεγονός που αποδει-
κνύει για άλλη μια φορά πόσο ανάγκη έχει η νέα
γενιά από ευκαιρίες ιδίως στις δύσκολες συγκυ-
ρίες που βιώνουμε όλοι στις μέρες μας. 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχοντας
κατανοήσει τη μεγάλη αυτή ανάγκη, έχει θέσει ως
προτεραιότητα δράσεις περισσότερο στοχευμέ-
νες στη νέα γενιά με την ελπίδα να συναντάμε όλο
και μεγαλύτερη απήχηση και συμμετοχή. 

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.
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Δημ. Στρατούλης: «Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις»
«Θα γίνει σταδιακή αποκατάσταση των αποθεματικών των ταμείων»

Τη δέσμευση του υπουργείου Εργασίας ότι δεν θα γίνουν νέες μειώσεις κύριων και επι-
κουρικών συντάξεων, επανέλαβε σε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολι-
τικών Συνταξιούχων που τον επισκέφθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφά-
λισης, Δημήτρης Στρατούλης.

Ο κ. Στρατούλης επανέλαβε, επίσης, ότι θα υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση των λεη-
λατημένων αποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης, μέσα από τη συγκρότηση του Ταμεί-
ου Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων του δημοσίου έθεσαν, μεταξύ
άλλων, το θέμα της φτωχοποίησης των συνταξιούχων εξαιτίας της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, με τις
οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις 35-50% και λεηλατήθηκαν ακόμη περισσότερο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τους
ταμείων.

Η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό να μπει τέλος στην αντιασφαλιστική
καταστροφή, ενώ επεσήμανε την ανάγκη στήριξης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, το οποίο οδηγείται
σε οικονομική κατάρρευση λόγω της λεηλασίας των αποθεματικών και της κατάργησης του κοινωνικού πόρου από την
προηγούμενη κυβέρνηση.

Απειλεί 30.000 εργασίας η φορολογία στα ποτά
Τα σενάρια αύξησης του ΕΦΚ προξενούν προβληματισμό και ανησυχία στον κλάδο

Nα λάβει ξεκάθαρη θέση απέναντι στη φημολογούμενη εδώ και τρεις περίπου εβδομάδες επιβολή επιπρόσθετης
φορολογίας στα αλκοολούχα ποτά ζητεί από την κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών, το Συμβούλιο Παραγω-
γών & Εταιρειών Διακίνησης Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Π.Ε.Δ.Α.Π.).

Το Συμβούλιο εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και τη βαθιά αγωνία των μελών του στο φόντο αντικρουόμενων δηλώ-
σεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. -ενίοτε και υπουργών, όπως τον Π. Κουρουπλή, που ζητεί αυξή-
σεις φόρων. Επιπλέον ζητεί από την κυβέρνηση να «δώσει τέλος στην αγωνία τη δική μας και των εργαζομένων στην
ευρύτερη αλυσίδα αξίας του κλάδου, λαμβάνοντας αποφάσεις με οικονομικούς και αναπτυξιακούς όρους, δηλαδή
διορθώνοντας τις υπάρχουσες στρεβλώσεις, οι οποίες πράγματι θέτουν σε κίνδυνο τα έσοδα του κράτους, καθώς και
αντιμετωπίζοντας το βασικό αίτιο διόγκωσης του λαθρεμπορίου με αποκλιμάκωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα αλκοολούχα ποτά, που ούτως ή άλλως σηκώνουν μέχρι τώρα όλο το φορολογικό βάρος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική υπερφορολόγησης είχε ως αποτέλεσμα τα αλκοολούχα ποτά να συνεισφέρουν το
80% των ειδικών φόρων για μόλις 19% της αλκοόλης η οποία καταναλώνεται στη χώρα μας μέσω αυτής της κατηγο-
ρίας οινοπνευματωδών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, εξαιτίας της ανισορροπίας στην αγορά και της συνεπακόλουθης έξαρ-
σης του λαθρεμπορίου τα διαφυγόντα έσοδα από φόρους εκτινάχθηκαν.

Παραπέμπονται 32 σε δίκη για 
το σκάνδαλο των υποβρυχίων

Με βούλευμα που εκδόθηκε 
από το Συμβούλιο Εφετών

Σε δίκη παραπέμπονται 32 κατηγορούμενοι για το σκάν-
δαλο των υποβρυχίων με το βούλευμα 518/2015 που
εκδόθηκε από το Συμβούλιο Εφετών με την υπογραφή
της Προέδρου Εφετών κυρίας Ισιδώρας Πόγκα.
Μεταξύ αυτών που παραπέμπονται είναι και οι επιχει-
ρηματίες Πάνος Ευσταθίου, Αλέξανδρος Αβατάγγελος,
Μιχάλης Ματαντός, Γιάννης Μπέλτσιος, Παύλος Νικο-
λαΐδης, Αντώνης Χάγιας, ο πρώην επικεφαλής των Ναυ-
πηγιών Σκαραμαγκά Σωτήρης Εμμανουήλ, οι χρηματι-
στές Φάνης Λυγινός και Ζαν Κλοντ Όσβαλντ, οι πρώην
γραμματείς εξοπλισμών Γιάννης Σμπώκος και Μιχαήλ
Τραυλός, ο πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής Εξοπλι-
σμών Αντώνης Κάντας, καθώς και στρατιωτικοί, επικε-
φαλής του ναυτικού, αλλά και μέλη της Επιτροπής Προ-
μήθειας των Υποβρυχίων,

Οι κατηγορίες για τις οποίες θα δικαστούν είναι της ενερ-
γητικής και παθητικής δωροδοκίας, της απιστίας με τις
επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/1950 περί κατα-
χραστών και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η υπόθεση αφορά την υπέρογκη προμήθεια τεσσάρων
υποβρυχίων για το πολεμικό ναυτικό, ύψους 2,4 δις
ευρώ, χωρίς να έχει ακόμη και σήμερα πραγματοποιηθεί
η παραλαβή όλου του έργου. Σύμφωνα με τη γερμανική
δικαιοσύνη, οι μίζες που διακινήθηκαν ξεπερνάνε τα 80
εκατομμύρια ευρώ.
Δεν παραπέμπονται κατά το βούλευμα η Ειρήνη Ευστα-
θίου, ο δικηγόρος Γιώργος Αγουρίδης, καθώς και οι χρη-
ματιστές Γιώργος Καμάρης, και Πέτρος και Γιώργος Χρι-
στοδουλίδης.
Επίσης αποφυλακίζεται ο κατηγορούμενος Γ. Μπέλτσιος
με εγγύηση 500.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη
χώρα και εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό
Τμήμα της περιοχής της κατοικίας του. 
Ακόμα το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε τη αίτηση του
Σωτήρη Εμμανουήλ να περιοριστεί η εγγυοδοσία από 2
εκατ. σε 500.000 ευρώ. 

Θερινή ώρα από την Κυριακή

Από το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, 29
Μαρτίου, μπαίνει σε εφαρμογή η θερινή ώρα.
Έτσι στις 3 το πρωί οι δείκτες των ρολογιών
πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά,
δηλαδή στις 04.00.

Μπαράζ κινητοποιήσεων εξήγγειλαν 
oι εργαζόμενοι στις Σκουριές
- Κάθοδο στην Αθήνα στις 16 Απριλίου

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το επόμενο διάστημα
προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στα Μεταλλεία Κασσάν-
δρας στις Σκουριές ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το
εργασιακό τους μέλλον και το μέλλον της επιχείρησης.

Η πρώτη συγκέντρωση των εργαζομένων προγραμματ’ι-
σθηκε εχθές  Πέμπτη 26 Μαρτίου,  στον κόμβο Παλαιοχω-
ρίου και στο Δημαρχείο της Αρναίας.

Θα ακολουθήσει συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας
την Κυριακή 5 Απριλίου στις Σκουριές. Την Μεγάλη Τρίτη
και Μεγάλη Τετάρτη,  7 και 8 Απριλίου,  θα πραγματοποιη-
θούν νέες συγκεντρώσεις και συμβολικό κλείσιμο δρόμων
στην αερογέφυρα Στρατωνίου και στον κόμβο Γοματίου.

Ο κύκλος κινητοποιήσεων θα ολοκληρωθεί με μαζική
κάθοδο των εργαζομένων στην Αθήνα, στις 16 Απριλίου.

Οι εργαζόμενοι στα Μεταλλεία Κασσάνδρας προειδοποι-
ούν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. «Δεν πρόκειται να ανεχτού-
με τον εμπαιγμό. Δεν θα διαπραγματευτούμε τα αυτονόητα
δικαιώματά μας και μάλιστα χωρίς λόγο» αναφέρουν σε
ανακοίνωσή τους και καλούν:

Την κυβέρνηση, να ξεκαθαρίσει σοβαρά και υπεύθυνα την
θέση της.

Τους αρμόδιους υπουργούς Παναγιώτη Λαφαζάνη και
Γιάννη Τσιρώνη, να εφαρμόσουν τον Νόμο, να σεβαστούν
τους θεσμούς και να ενημερωθούν από τους ίδιους.

Το Κράτος, να σεβαστεί τους Νόμους και τους πολίτες του.
Tους τοπικούς βουλευτές, να αναλάβουν τις ευθύνες τους,

στο όνομα του κοινού καλού των Χαλκιδικιωτών πολιτών.
Τη Δημοτική Αρχή, να εφαρμόσει τον Νόμο, να διασφαλί-

σει την ενότητα και να σταματήσει την «ειδική» μεταχείριση
στην πλάτη τους.

Την εταιρεία, να ξεκαθαρίσει την θέση της, για τις επόμε-
νες αποφάσεις της και το μέλλον των εργαζομένων.

«Παίρνουμε στα σοβαρά μόνο τις επίσημες αποφάσεις και
τα έγραφα του ελληνικού κράτους και των ελληνικών δικα-
στηρίων και σε αυτά βασιζόμαστε» αναφέρουν, μεταξύ
άλλων, ζητώντας την στήριξη της κοινωνίας.

Μπαλτάς: Μόνο με εισοδηματικά και
κοινωνικά κριτήρια οι μετεγγραφές

Με αίσθημα ευθύνης η συμπλήρωση
των μηχανογραφικών

Τη θέση ότι οι μετεγγραφές πρέπει να γίνονται απο-
κλειστικά με κριτήρια που έχουν σχέση με εισοδήματα
και κοινωνικές ανάγκες διατύπωσε ο υπουργός Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδης Μπαλτάς
μιλώντας χθες στη Βουλή.

Ταυτόχρονα, όμως, ο υπουργός ανέφερε ότι θα πρέπει
να υπάρχει μια ευθύνη και στον τρόπο συμπλήρωσης
των μηχανογραφικών, όταν είναι γνωστό εκ των προτέ-
ρων ότι δεν θα μπορούν οι γονείς να ανταποκριθούν
οικονομικά σε σπουδές των παιδιών τους μακριά από
τον τόπο κατοικίας και όταν είναι γνωστό ότι οι σχολές
έχουν πεπερασμένες δυνατότητες αξιοπρεπούς διδα-
σκαλίας.

Ο κ. Μπαλτάς είχε κληθεί να απαντήσει σε επίκαιρη
ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Γκιόκα, ο οποί-
ος επισήμανε ότι με την άρνηση των διοικήσεων της
Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, να εγγράψουν πρωτοετείς φοιτητές που πήραν
μετεγγραφή με βάση την πρόσφατη εγκύκλιο του
υπουργείου Παιδείας, περίπου 200 φοιτητές είναι
«ξεκρέμαστοι», δεν παρακολουθούν τις σπουδές τους,
δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και την
ίδια στιγμή οι οικογένειες τους δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν στο αυξημένο κόστος σπουδών για τις σχολές
στις οποίες πέρασαν.

Με συναπόφαση δήμων
- εμπορικών συλλόγων

η Κυριακάτικη λειτουργία των
καταστημάτων

Μικρότερη συμμετοχή του κράτους στη λειτουργία
των εμπορικών καταστημάτων της Κυριακές επιδιώ-
κει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, σύμφωνα
με πληροφορίες της Καθημερινής.

Βάσει του ρεπορτάζ κεντρικά θα καθορίζεται η λει-
τουργία των καταστημάτων μόνο τρεις Κυριακές το
χρόνο, ενώ για τις υπόλοιπες, θα αποφασίζουν οι
περιφέρειες σε συνεργασία με τους τοπικούς εμπορι-
κούς συλλόγους και τους οικείους δήμους, ανάλογα
με τις ανάγκες και τις συνήθεις της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα οι αλλαγές που σχεδιάζονται μεταξύ
άλλων προβλέπουν :

Όλα τα καταστήματα θα επιτρέπεται να λειτουργούν

δύο Κυριακές στη
διάρκεια των Χρι-
στουγέννων και της
Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά ς ,
καθώς και την Κυρια-
κή των Βαΐων.Για τις
άλλες τέσσερις από
τις επτά Κυριακές

που προβλέπει ο ισχύων νόμος (την πρώτη Κυρια-
κή δηλαδή της κάθε εκπτωτικής περιόδου) ,το
υπουργείο προσανατολίζεται, να αφήσει στη δικαιο-
δοσία των τοπικών φορέων να αποφασίζουν τη λει-
τουργία τους.Εάν σε μια περιοχή ο οικείος δήμος, ο
τοπικός εμπορικός σύλλογος και η περιφέρεια επι-
θυμούν να την χαρακτηρίσουν τουριστική, θα μπο-
ρούν να το πράξουν και να αποφασίζουν επίσης
ποιες Κυριακές πέραν των παραπάνω θα επιτρέπε-
ται η λειτουργία των καταστημάτων.
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«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Στην παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 
20χλμ Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών - Γυναικών 

Τη Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:30 πμ θα φιλοξενηθεί για ακόμη μία χρονιά στο Δήμο
Μεγαρέων και συγκεκριμένα στη παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 20χλμ
Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών - Γυναικών. 

Παράλληλα θα διεξαχθεί και αγώνας-ημερίδα 10χλμ εφήβων, νεανίδων, παίδων  και 5χλμ
κορασίδων. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διοργανώνεται από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υποστήριξη
του Δήμου Μεγαρέων. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» 
καλεί όλους τους κατοίκους του Δήμου μας
να παρευρεθούν στον αγώνα και να ενισχύσουν με το χειροκρότημά τους
τις προσπάθειες των βαδιστών και βαδιστριών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

Ο  ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διοργανώνει  8ήμερη  ΕΚΔΡΟΜΗ
από  25  Απριλίου έως 2 Μαΐου  2015  

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΙΜΗ  ΚΑΤ’  ΑΤΟΜΟ  395  ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Ημιδιατροφή, 
Είσοδος στα Πριγκιπονήσια 

και Κρουαζιέρα στον Βόσπορο
Δηλώσεις συμμετοχής στην κα Παπαμε-

λετίου Ελεονώρα  τηλ 6948897652
Αναχώρηση από το Δημοτικό 

πάρκινγκ στις 8.00’ 
Παρακαλούμε δηλώσατε εγκαίρως την

συμμετοχή σας

Eνημέρωση στους δημότες
Αχαρνών  για τις υπηρεσίες του

ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Προ-
στασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σε συνερ-
γασία με το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ πρόκειται
να πραγματοποιήσουν δωρεάν ενημέρωση  στους
δημότες μας για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση.

Το ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση είναι ένα από τα θεραπευτικά
προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου φορέα απεξάρτη-
σης και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα και συμ-
βούλου οργανισμού του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών.

Στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης του προγράμματος, θα βρίσκεται προσωπικό
του ΚΕΘΕΑ στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στις 26
και 27 Μαρτίου 2015 από τις 10.00π.μ.-14.00μ.μ.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται δράσεις street με
στόχο την προσέγγιση χρηστών στους οποίους θα προ-
σφέρονται χυμοί και μαντηλάκια οινοπνεύματος.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής  
Ελένη Σαχσανίδη

Ο Δήμαρχος Αχαρνών 
 Γιάννης Κασσαβός

Προληπτικές εξετάσεις για το 
αναπνευστικό σύστημα 
από το Δήμο Μεγαρέων

Στα πλαίσια της προαγωγής και προστασίας της Δημόσιας
Υγείας ο Δήμος Μεγαρέων διοργανώνει Σπιρομέτρηση την
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημαρ-
χείο Μεγάρων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ενώ την επόμενη Παρασκευή 3 Απριλίου η ίδια εξέτα-
ση θα πραγματοποιηθεί στα ΚΑΠΗ Μεγάρων και πάλι ώρα
09.00  το πρωί.

Τη συγκεκριμένη δράση Υγείας θα συντονίσουν ο Ιατρός
Πνευμονολόγος κ. Ελευθέριος Παπαλευθέρης, Ιατρός Εργασίας
του Δήμου και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Καράμπελας Κων-
σταντίνος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail:  HYPERLINK

"mailto:sxol.epit.2@gmail.com"
sxol.epit.2@gmail.com 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αχαρνές, 26/03/2015
Αριθ. πρωτ.: 423

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση του κυλι-
κείου του 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές για την εκμίσθωση του κυλι-
κείου του  10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Ο διαγωνισμός για την εκμί-
σθωση του κυλικείου του 10ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –  ΑΧΑΡΝΩΝ θα
διενεργηθεί στα γραφεία της

Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στις
27/04/2015, ημέρα Δευτέρα  και
ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό
κυλικείο στο Γραφείο της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρ-
νών, στο κτήριο των δημοτικών
υπηρεσιών, 2ος όροφ., έως την
27/04/2015, ημέρα Δευτέρα  και
ώρα 11:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Γραφείο
της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, τηλ
213 2072 509, απ’ όπου μπο-
ρούν να παραλάβουν τη διακή-
ρυξη του διαγωνισμού, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
(Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 –
15:00).              

Αντίγραφο της παρούσας δια-
κήρυξης να δημοσιευθεί 30 του-
λάχιστον ημέρες πριν τη διενέρ-
γεια του διαγωνισμού στην εξώ-
θυρα του Δημοτικού Καταστήμα-
τος, στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου, καθώς και σε τοπι-
κές εφημερίδες.

Η Πρόεδρος

Ευθυμιάδου Γεωργία
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΟΒ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΡΑΓΙΕΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η 
ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΥΡΙΓΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η 

ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. 
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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

Έλα κι εσύ στα Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ!

Καλούμε όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν μαζικά στο Μαθητικό Φεστιβάλ
της ΚΝΕ που θα πραγματοποιειθεί την Κυριακή 5 Απλρίλη 2015 στην πλατεία
του Αγ.Νικολάου στο Μενίδι στις 19:00 το απόγευμα.

Έλα κι εσύ στα Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ!
Έλα και εσύ στη συνάντηση όλων των μαθητών που νοιάζονται, σκέφτονται,

αγωνιούν, προβληματίζονται, χαίρονται, τραγουδούν και με το κεφάλι ψηλά δεν
δέχονται το μέλλον που ετοιμάζουν για μας χωρίς εμάς.

…των μαθητών που από την αρχή της χρονιάς οργανώσαμε τον αγώνα μας για
το δικό μας μέλλον, για το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει.

Ενώνουμε τη φωνή μας γιατί το δικαίωμά μας στη μόρφωση και τη ζωή δεν
χωράει στα όρια του σημερινού σάπιου συστήματος που για μας εξασφαλίζει
φτώχεια, ανεργία, αμορφωσιά.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο 

του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.
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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)



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 Μαρτίου από τις 9 το πρωί
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. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

‘’ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ’’
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελευσίνα, υποψήφια
πολιτιστική πρωτεύου-
σα Ευρώπης για το
2021, υποδέχεται
τη “MATERA” της Ιτα-
λίας, τη Γη των Βράχων,
πολιτιστική πρωτεύου-
σα για το 2019. Το 1ο
ΓΕΛ συμμετέχοντας
μέσω των Ερευνητικών Εργασιών και του πολιτιστικού προγράμματος
“Μετέωρα”, προστατευόμενο μνημείο από την UNESCO, ταξιδεύει στην:

“MATERA”  “H Γη των Βράχων” της Τζένης Λυκουρέζου
Πολιτιστικό κέντρο   “Λεωνίδας Κανελλόπουλος”  οδός: Δραγούμη 37    
Εγκαίνια:     30/03/2015  ,  11 π.μ.
Διάρκεια έκθεσης:     30/03/2015 – 03/04/2015
Ώρες λειτουργίας:10.00 – 13.00 & 18.00 – 21.00

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & 

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

Παράνομη  κρίνει το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ την απευθείας
και μαζική  παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για
εκμετάλλευση στους δήμους. Συγκεκριμένα με από-

φασή του (αριθμός 646/2015) κρίνει παράνομη και ακυρώνει
τη με αριθ. 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 Κοινή Απόφαση
των υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
περί απευθείας παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών
στους ΟΤΑ α” βαθμού. Αν και η αίτηση ακύρωσης είχε κατατε-
θεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2009, το Δικαστή-
ριο δέχτηκε να συνεχιστεί η δίκη δεδομένου ότι  η προσβαλ-
λόμενη ΚΥΑ είχε αντικατασταθεί με όμοιες και νεώτερες το
2013 και το 2014.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, στα κοινόχρηστα
πράγματα περιλαμβάνονται ο αιγιαλός και η παραλία, τα
οποία ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την
άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, ο οποίος συνίσταται
στην κοινοχρησία τους. Σε συνδυασμό δε με τις διατάξεις του
Ν. 2971/2001 για την προστασία του οικοσυστήματος των

παράκτιων ζωνών, η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρή-
σης στους ΟΤΑ επιτρέπεται για την άσκηση δραστηριοτήτων
οι οποίες είναι ήπιες και συμβατές με τον προορισμό τους ως
κοινόχρηστων μόνο κατά περίπτωση και μεμονωμένα και
αφού προηγηθεί λεπτομερής και εξατομικευμένη κρίση της
διοίκησης.

Η ΚΥΑ, σύμφωνα με το δικαστήριο κρίνεται παράνομη για
δύο λόγους:

Ο πρώτος αφορά «τη συλλήβδην παραχώρηση με την προ-
σβαλλόμενη ΚΥΑ του συνόλου των αιγιαλών της χώρας στους
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των ορίων της εξου-
σιοδοτήσεως της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001.
Παράλληλα, λόγω της μεγάλης σημασίας του παράκτιου
χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, κατά τον
παραπάνω νόμο η αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού και
παραλίας ανήκει και στον υπουργό Περιβάλλοντος, από κοι-
νού με τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ο δεύτερος συνδέεται με την παραχώρηση της εκμετάλλευ-
σης από τους ΟΤΑ σε τρίτους. Όπως τεκμηριώνεται στην από-
φαση, «η έγκριση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερι-

κών για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εκ μέρους των ΟΤΑ ως
παραχωρησιούχων χορηγείται κατά περίπτωση, προκειμένου
να επιτευχθούν οι στόχοι του νομοθέτη για την προστασία των
παράκτιων οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν από την υπε-
ρεκμετάλλευση και να διαφυλαχθεί η κοινοχρησία τους, δεδο-
μένου άλλωστε πως δεν νοείται συλλήβδην εκ των προτέρων
έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών μεταβιβάσεων
που θα χωρίσουν μελλοντικά. Τούτο διότι αφενός έτσι απε-
μπολούν την αρμοδιότητα ασκήσεως εποπτείας επί των πρά-
ξεων των ΟΤΑ, ενώ ταυτόχρονα θέτουν σε διακινδύνευση τα
παράκτια οικοσυστήματα.

Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 8 της προσβαλλόμενης
ΚΥΑ, με την οποία εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους
ΟΤΑ α” βαθμού προς τρίτους, είναι εκτός των ορίων της εξου-
σιοδοτήσεως του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 2971/2001».

Η υπόθεση, λόγω της σπουδαιότητας, παραπέμπεται στην
επταμελή σύνθεση του τμήματος και θα δικαστεί στις 3 Ιουνί-
ου.

Ε΄ Τμήμα ΣτE: Παράμονη η μαζική παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας στους δήμους


