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Oμολογία 24χρονης για
τη δολοφονία 33χρονου 

στο Μενίδι: 
«Βίαζε εμένα και τις

αδελφές μου»
Το θύμα είχε βρεθεί νεκρός 

στις 4 Φεβρουαρίου έξω από το
νεκροταφείο

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Οι φορείς του Δήμου Φυλής ενώνονται για την εφαρμογή
κοινωνικών πολιτικών

Συγκέντρωση τροφίμων 
και φαρμάκων για άπορες 
οικογένειες του Δήμου η

άμεση πρωτοβουλία

ΟΜΟΦΩΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 

- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
Να παραμείνει το
ΙΕΚ στην πόλη 

Τιμή : 0,01€ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ‘’ΑΝΑΣΑ’’

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΧΜΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Ποιες βελτιώσεις και 
τροποποιήσεις

προτείνει ο ΟΑΣΑ 

OI AOI AΓΟΡΕΣΓΟΡΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΑΙΚΑΙ ΟΙΟΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Θα κεντρίσουν το ενδιαφέρονΘα κεντρίσουν το ενδιαφέρον
στη σημερινή συνεδρίαση τουστη σημερινή συνεδρίαση του

Δ.Σ. Ασπροπύργου Δ.Σ. Ασπροπύργου Παρεμβάσεις της Ιεράς Μητρόπολης
Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως 

σε σχολεία των Άνω Λιοσίων 
Αγώνας για τη μείωση 
της σχολικής διαρροής 
τσιγγάνων μαθητών, 

την κοινωνικοποίησή τους 
και γνωστική τους υποστήριξη

Δυσλειτουργία 
σε κύκλωμα 

αυτοματισμού των
ΕΛΠΕ Ελευσίνας

αναστάτωσε 
τους κατοίκους 

Εξηγήσεις για το περιστατικό 
ζήτησε η Επιτροπή 

Περιβάλλοντος Δήμου Ελευσίνας.
Καμία επιβάρυνση της ατμόσφαιρας- τηρήθηκαν 

οι κανονισμοί ασφαλείας απάντησε η εταιρεία

Σελ: 2

Σελ:  3-11

Σελ: 9

Σελ: 3
Η 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

«Να Μιλάς και ν’ Ακούς». 
Τεχνικές Σωστής 

Επικοινωνίας και Αντιμετώπισης
Συγκρούσεων 

Σελ: 16

Σελ. 7

EΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

- Ζήτησε το 
Δημοτικό Συμβούλιο

σε πρόσφατη 
συνεδρίασή του,

χαρακτηρίζοντας 
την κατάσταση 
στην δημοτική 

επιχείρηση 
πολύ σοβαρή   

Σελ: 5

Σελ: 2

Σελ: 2

Σελ: 3



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
Γαβαθά Αργυρώ Π.

Αχαρνών 7, 
Τηλέφωνο: 
2105576029

Ελευσίνα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Βεν Ελευθερίου 61,
2105548498

Φυλή -Άνω Λιόσια 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάν-
δρου 61, 2102484258

Μάνδρα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 

Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 67,
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΟ Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στιςΓενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις
772,71 μονάδες σημειώνοντας άνοδο772,71 μονάδες σημειώνοντας άνοδο
0,53%, ενώ η αξία των συναλλαγών0,53%, ενώ η αξία των συναλλαγών

ανήλθε στα 59,03 εκατ. ευρώ.ανήλθε στα 59,03 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος    
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 11 
έως 18 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης
Αγίου Υπατίου Ιερομάρτυρος
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Στα 480.000 ευρώ
ανέρχονται οι
οφειλές που

άφησε η προηγούμενη
διοίκησης της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Δήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας,
σύμφωνα με στοιχεία
που παρουσίάσθηκαν
στην τελευταία συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. 

Την ενημέρωση για το θέμα έκανε ο λογιστής της
εταιρείας αναφέροντας - όπως και η δήμαρχος στη
συνέχεια- πως η κατάσταση στην Δημοτική Επιχεί-
ρηση είναι πολύ σοβαρή. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η δήμαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι
από την 1η/7/2014 έως 31/12/2014, ενώ για τρία
χρόνια δεν υπήρχε έλεγχος χρήσης , γεγονός που
αποδεικνύει πως η κατάσταση είανι τραγική. 

Στην παρέμβασή του ο
λογιστής της εταιρείας  κ.
Νικολακάκης τόνισε πως
δεν έχει πραγματοποιηθεί
έλεγχος από ορκωτούς
λογιστές, ενώ ακολούθως
η δήμαρχος υπογράμμισε
πως από τις υποχρεώ-
σεις και τις εκρεμμότητες
της πρώην διοίκησης του
Δήμου, τώρα η νέα είναι

δεμένη χειροπόδορα. 
Κατόπιν παρεμβάσεων κι άλλων δημοτικών συμ-

βούλων ψηφίστηκε τελικά από το Σώμα να διενερ-
γηθεί έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές των χρήσε-
ων της ΚΕΔΗΜΕ. 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε ότι -
σύμφωνα με πληροφορίες - αν μετά τον έλεγχο
διαπιστωθεί πως έγιναν αναθέσεις χωρίς τις νόμι-
μες διαδικασίες ενδέχεται να καταλογισθούν ποσά
σε όσους ευθύνοται για αυτήν την κατάσταση. 

Ε. Λιάκος 

EΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

- Ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του 

Στο κενό έπεσαν - σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή
Μεγαρέων  - οι δήθεν ανησυχίες της αντιπολίτευ-
σης στο Δήμο, για την απένταξη του έργου Β

ΦΆΣΗ της αποχέτευσης , αφού την περασμένη Δευτέρα
23 Μαρτίου 2015 η εργοληπτική εταιρεία που έχει αναλά-
βει την εκτέλεση του έργου της Β΄ φάσης του αποχετευτι-
κού δικτύου ακαθάρτων, στην επέκταση του σχεδίου της
πόλεως, ξεκίνησε κανονικά τις εσκαφές.

Βεβαίως οι εργασίες είχαν ξεκινήσει από μηχανικούς της
αναδόχου εταιρείας, πριν από αρκετό καιρό, με χαρτογρά-
φηση και αποτύπωση της περιοχής, που περιλαμβάνεται
στη μελέτη του έργου και όπως φαίνεται όλα βαίνουν
καλώς.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.300.000 Ευρώ μαζί με το
ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες το μήκος των εκσκαφών θα φτάσει περίπου τις 22.000 μέτρα.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προχωρούν οι εκσκαφές για τη Β΄ φάση 
της αποχέτευσης στα Μέγαρα 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Να παραμείνει το ΙΕΚ στην πόλη 

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δ.Σ. Μάν-
δρας - Ειδυλλίας να παραμείνει το ΙΕΚ στον
δήμο. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, καθώς σύμ-

φωνα με σχετικά έγγραφα που επικαλέστηκε η
δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη, ο κίνδυνος να χαθεί το
ΙΕΚ είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας - τόνισε η κα Κριεκούκη - που
καλεί τον Δήμο να βρεί τρόπο λειτουργίας του ΙΕΚ
ειδάλλως αυτό θα μεταφερθεί στον δήμο Ελευσίνας. 

Θυμίζουμε εδώ ότι πριν από ένα χρόνο μετά από
αλλεπάλληλες αντιδράσεις το ΙΕΚ είχε εγκατασταθεί στον Δήμο Ελευσίνας ενώ στο τελευταίο Δ.Σ. της
Ελευσίνας, ο δήμαρχος Γεώργιος Τσουκαλάς είχε αναφέρει ότι θα ζητήσει συνάντηση με τη δήμαρχο Μάν-
δρας - Ευδυλλίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί από κοινού το θέμα αυτό. 

Ε. Λιάκος 
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Oμολογία 24χρονης
για τη δολοφονία 

33χρονου 
στο Μενίδι: 

«Βίαζε εμένα και τις
αδελφές μου»

Το θύμα είχε βρεθεί νεκρός
στις 4 Φεβρουαρίου έξω

από το νεκροταφείο

 Συνελήφθη μία 24χρονη Ελληνίδα για την
ανθρωποκτονία ενός 33χρονου Έλληνα,

ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός το βράδυ της
4ης Φεβρουαρίου, έξω από το νεκροταφείο
του Μενιδίου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 24χρονη ήταν
γνωστή του θύματος, κι έπειτα από έντονη
λογομαχία που είχαν, τον τραυμάτισε θανά-
σιμα, εξαιτίας προσωπικών διαφορών.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ‘’ΑΝΑΣΑ’’ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Ποιες βελτιώσεις και τροποποιήσεις προτείνει ο ΟΑΣΑ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Τις νέες προτάσεις για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των
περιοχών Φυλή- Άνω Λιόσια- Ζωφριά - Δροσούπολη κ.α.
απέστειλε με σχετικό έγγραφό της η  Διεύθυνση  Λειτουρ-

γικού Σχεδιασμού του ΟΑΣΑ στον Δήμο Φυλής

Παραθέτουμε το σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών περί των αλλαγών: 

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας καθώς και των συνα-
ντήσεων μας, με θέμα τον σχεδιασμό ενός αξιόπιστου και λει-
τουργικού δικτύου λεωφορειακών
γραμμών που θα εξυπηρετούν τη
περιοχή σας, η Υπηρεσία μας εξέ-
τασε τα αιτήματα σας  που διατυ-
πώθηκαν, ιδιαίτερα κατά τη σύσκε-
ψη στο Δήμο σας με συλλόγους και
δημότες, έτσι ώστε να προκύψουν
οι καλύτερες αλλά και πλέον εφικτές
λύσεις. Τα τελικά συμπεράσματα
και οι προτάσεις μας  που προκύ-
πτουν ως προς τις υπάρχουσες
λεωφορειακές γραμμές είναι οι
εξής:

Η διαδρομή της λεωφορειακής
γραμμής 749 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ επεκτείνεται
μέχρι τον προαστιακό των Άνω Λιοσίων. Η χρονοαπόσταση των
οχημάτων τις ώρες αιχμής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου
σε  40’.

Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής  709 ΤΟΠΙΚΗ
ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ τροποποιείται έτσι ώστε να διέρχεται από τον
προαστιακό των Άνω Λιοσίων. Η χρονοαπόσταση των οχημάτων
τις ώρες αιχμής εκτιμάται ότι  θα διαμορφωθεί σε 30’.

Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 723 ΦΥΛΗ-ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ τροποποιείται ώστε να διέρχεται από την Λεωφόρο
Φυλής. Η χρονοαπόσταση των οχημάτων τις ώρες αιχμής εκτιμά-

ται ότι θα παραμείνει στα 20’ τις ώρες αιχμής.  
Παράλληλα δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει μόνιμη η προς εξέτα-

ση από την Υπηρεσία μας, τροποποίηση της λεωφ. γραμμής 723
έως το Μοναστήρι του Αγ. Κυπριανού.   

Για την διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 711 ΖΩΦΡΙΑ-
ΑΤΤΙΚΗ καταλήγουμε σε  δύο εναλλακτικές λύσεις.

Με την πρώτη λύση η διαδρομή της γραμμής θα εκτελείται από
τη Ζωφριά μέχρι τη πλατεία Αγ. Αναργύρων. Η χρονοαπόσταση
των οχημάτων τις ώρες αιχμής εκτιμάται ότι  θα διαμορφωθεί σε

35’ περίπου. Η μετακίνηση από
και προς την Αθήνα θα πραγμα-
τοποιείται μέσω μετεπιβίβασης
στη γραμμή Β12 ή και σε άλλες
διερχόμενες γραμμές από τη
πλατεία Αγ. Αναργύρων.

Με την δεύτερη λύση η διαδρο-
μή της γραμμής θα εκτελείται από
τη Ζωφριά, μέσω της οδού Ηρα-
κλέους και θα καταλήγει στον
σταθμό του προαστιακού  Άνω
Λιοσίων.  Η χρονοαπόσταση των
οχημάτων θα διαμορφωθεί σε
15’. Η μετακίνηση από και προς

την Αθήνα θα πραγματοποιείται μέσω μετεπιβίβασης στη γραμμή
Β12 ή στη γραμμή προαστιακού.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι να υιοθετηθεί και να υλοποι-
ηθεί η δεύτερη εναλλακτική λύση.

Η Υπηρεσία μας εξετάζει θετικά την επέκταση της λεωφ. γραμ-
μής 712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ.ΠΟΛ/ΚΙΕΣ-Α.ΛΙΟΣΙΑ, βόρεια του αμαξο-
στασίου Άνω Λιοσίων στην περιοχή του Πανοράματος. 

Επανεξετάζεται η κατάργηση της  λεωφ. γραμμής 733
ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. Σχετικά με το συγκεκριμένο και το προη-
γούμενο  θέμα θα σας ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέ-
ρειες προσεχώς.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρουσία πλή-
θους επισήμων, εκπροσώπων δημοσίων
θεσμών και ιδιωτικών φορέων, αλλά και με την

θερμή παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθη-
τών και  γονέων , παρουσιάστηκε στις 26/03/2015 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω
Λιοσίων ο δεύτερος κύκλος του εκπαιδευτικού – ενταξια-
κού προγράμματος «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της
οικογένειας ΡΟΜΑ». 

Παρά την κακοκαιρία, ο χώρος της εκδήλωσης γέμισε
ασφυκτικά , κάτι που , φανερώνει την επιθυμία όλων
όσων πιστεύουν στο μεγάλο φιλανθρωπικό, εκπαιδευτι-
κό και πολιτιστικό έργο της  Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως, να συνδράμουν με κάθε
μέσο στην ανάδειξη και στην καθιέρωση τόσο καινοτό-
μων δράσεων, που αλλάζουν στο μέτρο του δυνατού, όχι
μόνο τις προοπτικές του σύγχρονου εκπαιδευτικού
συστήματος, αλλά και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων
σε περιοχές με σύνθετα προβλήματα συμβίωσης πλη-
θυσμών όπως ο Δήμος Φυλής. 

Σημαντικό στοιχείο της επιτυχημένης παρουσίασης,
αποτέλεσε η κοινή άποψη των παραβρισκόμενων, πως

τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πρέπει να αποτελέσουν
αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας για την χωρίς
περιορισμούς ένταξη των τσιγγάνων μαθητών τόσο στο
σχολικό περιβάλλον, όσο και στο κοινωνικό σύνολο και
πως η υποστήριξη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας αποτελεί
την αρχή μιας δύσκολης παρέμβασης σ’ ένα χώρο με ιδι-
αίτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες όπως η
κοινότητα των Ελλήνων τσιγγάνων. Το πρόγραμμα
«Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας ΡΟΜΑ»
προϊόν της ιδιαίτερης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και ευαι-
σθησίας του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, ο οποίος ανέ-
λαβε εφέτος εξολοκλήρου το οικονομικό βάρος του εγχει-

ρήματος με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
και την πλήρη υλικοτεχνική του υποστήριξη, κατάφερε
μέσα σε δύο μόλις χρόνια να γίνει θεσμός και να καθιε-
ρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αναπόσπαστο
κομμάτι της μαθησιακής και ενταξιακής διαδικασίας,
πετυχαίνοντας ευρύτερους στόχους και αγκαλιάστηκε
από σύσσωμη τη ρομική κοινότητα της περιοχής των
Άνω Λιοσίων, αποδεικνύοντας πως ο αγώνας μας για
την υποστήριξη του δημόσιου σχολείου, την μείωση της
σχολικής διαρροής των τσιγγάνων μαθητών, την κοινω-
νικοποίησή τους, την ψυχική και γνωστική τους υποστή-
ριξη, την ένταξή τους στο σχολείο και το κοινωνικό σύνο-
λο, έχει βρει συμπαραστάτες και αναγνωρίζεται πλέον
ως κάτι διαφορετικό και αναγκαίο. 

Ο φετινός κύκλος του προγράμματος κατάφερε 
να φέρει κοντά 45 παιδιά 

Ο φετινός δεύτερος κύκλος του προγράμματος κατάφε-
ρε μέσω της αρτιότητας του επιστημονικού προσωπικού
της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, της εμπειρίας που αποκο-
μίσαμε από την πιλοτική του εφαρμογή κατά την προη-
γούμενη σχολική χρονιά και την σοφή καθοδήγηση του
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου, να φέρει στην αγκα-
λιά μας 45 παιδιά από 30 οικογένειας ελλήνων τσιγγά-
νων, διευρύνοντας την παρέμβασή και τους στόχους
μας, υποβοηθώντας αποφασιστικά το έργο της εκπαι-
δευτικής κοινότητας της περιοχής των Άνω Λιοσίων. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

Παρεμβάσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών 
& Πετρουπόλεως σε σχολεία των Άνω Λιοσίων 

Αγώνας για τη μείωση της σχολικής διαρροής
τσιγγάνων μαθητών, την κοινωνικοποίησή τους

και γνωστική τους υποστήριξη

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως
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Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία των μαθητών του
προγράμματος κατά την πρόσφατη εκδήλωση που
ενθουσίασαν το κοινό με μουσικοκινητικά δρώμενα
εκφράζοντας κι αυτά με την σειρά τους την αγάπη και
την επιθυμία τους να βρίσκονται κοντά μας, αγκαλιάζο-
ντας με την θέρμη της παιδικής τους καρδιάς την πρω-
τοβουλία και τις πρακτικές μας. 

Μητροπολίτης Ιλίου κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 
Σεβόμαστε και στηρίζουμε την Σεβόμαστε και στηρίζουμε την 
πολυπολιτισμικότητα των μαθητώνπολυπολιτισμικότητα των μαθητών

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ιλίου κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ υπογράμ-
μισε μεταξύ άλλων: «Όταν εκλέχτηκα Μητροπολίτης
στην νεοσύστατη Μητρόπολη Ιλίου παρατήρησα
την πολυπολιτισμικότητα των μαθητών που υπήρχε
στα όρια της Μητρόπολης, άρχισα λοιπόν να έχω
κάποιες προτεραιότητες, μέσα στις οποίες και το
θέμα των τσιγγάνων μαθητών, είχα λοιπόν ένα όνει-
ρο, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς
μου συνεργάτες και τον κ. Δημήτρη Ανυφα-
ντάκη να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα που
έκανε την πρώτη εμφάνιση του πέρυσι με
συγκέντρωση μαθητών από διάφορες γειτο-
νιές των Άνω Λιοσίων, ενώ φέτος είχαμε την
δυνατότητα με την βοήθεια της διευθύντριας
του 5ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων να έχουμε
παιδιά από το συγκεκριμένο σχολείο και να
τα βοηθήσουμε». Τέλος ευχαρίστησε την
προηγούμενη και την σημερινή διοίκηση του
Δήμου Φυλής για την υποστήριξη εκφράζο-
ντας την βεβαιότητα του πως όλοι έχουν
αντιληφθεί την σημαντικότητα της προσπά-
θειας αυτής για το γενικότερο καλό. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμ-
ματος – Εκπαιδευτικός Π.Ε.  κ. Δημήτρης Ανυ-
φαντάκης στην ομιλία του τόνισε μεταξύ
άλλων: «Το πρόγραμμά μας διαφέρει από το
σχολείο γιατί  έχει απλώς την ευελιξία να
εισχωρεί και να πετυχαίνει ευρύτερους στό-
χους χωρίς την πίεση ενός αναλυτικού σχολι-
κού προγράμματος που προσπαθεί να πετύ-
χει πολλά σε λίγο χρόνο. Εμείς ξεκινάμε με την
φιλοσοφία του «όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι»
και πάνω σ’ αυτό χτίζουμε την παρέμβασή
μας. […] «Για όλους εμάς που εργαζόμαστε
στο πρόγραμμα αυτό αλλά και για την Μητρό-
πολη Ιλίου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, με
αγάπη και παιδεία πηγαίνει ο κόσμος μπρο-
στά. Για μας δεν υπάρχουν πράγματα που
ξεχωρίζουν τους ανθρώπους, μόνο πράγματα που τους
ενώνουν». […] 

«Το πρόγραμμα «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της
οικογένειας ΡΟΜΑ» είναι μια σπίθα που φιλοδοξεί να
ανάψει μια μεγάλη δάδα που θα φωτίσει κάθε άλλη
πρωτοβουλία, εκκλησιαστική ή μη που θα στοχεύει στην
άρση των αποκλεισμών και των αγκυλώσεων που δημι-
ουργεί ο φόβος απέναντι στο διαφορετικό και εμποδίζει
την σύγχρονη παιδεία να πετύχει την αποστολή της».
[…]

«Για μας οι ρόλοι του δημόσιου σχολείου και ο δικός
μας είναι διακριτοί και σεβαστοί». […] «Φιλοδοξία μας
είναι να παίξουμε ρόλο επικουρικό προς την μαθησιακή
και ενταξιακή διαδικασία στηρίζοντας ανοιχτά το έργο
της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Υπουργείου Παι-
δείας». 

Παράκληση του Δημάρχου Φυλής να συνεχιστεί Παράκληση του Δημάρχου Φυλής να συνεχιστεί 
το πρόγραμματο πρόγραμμα

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής κ. Αργύρης
Αργυρόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλον: «Παράκληση

του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού είναι να συνεχιστεί το
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την εξολοκλήρου
από την Ι.Μ. Ιλίου και θα καταβάλουμε κάθε προσπά-
θεια να το κρατήσουμε στο Δήμο Φυλής, επιζητούμε μια
ακόμα καλύτερη συνεργασία γιατί σ’ αυτόν τον τομέα
πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, δεί-
χνοντας τον δρόμο στην πολιτεία για να λύσουμε όχι
μόνο οικονομικά αλλά και άλλα προβλήματα». 

Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γιώργος Κουμουτσάκος
κατά τον χαιρετισμό του εξέφρασε τα συγχαρητήριά του
για την πρωτοβουλία και την υλοποίηση αυτής της δρά-
σης στην Ι.Μ. Ιλίου, «είναι σημαντικό, υπογράμμισε, σε
περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιες προκλήσεις να
υπάρχουν τέτοιες δράσεις που αυξάνουν την κοινωνική
συνοχή», τέλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα του
ενδοσχολικού εκφοβισμού και της βίας που το χαρακτή-
ρισε «ως νοσηρό και επικίνδυνο για τις ζωές των μαθη-
τών και δύσκολο για την εκπαιδευτική κοινότητα να το
αντιμετωπίσει ριζικά». 

Τον ρατσισμό δεν τον έχουν μέσα τους τα Τον ρατσισμό δεν τον έχουν μέσα τους τα 
παιδιά, τον αναπαράγουν οι μεγάλοι. παιδιά, τον αναπαράγουν οι μεγάλοι. 
Γι΄αυτό πρέπει να εξαλείφθεί ο φόβος και ηΓι΄αυτό πρέπει να εξαλείφθεί ο φόβος και η
κοινωνία να προχωρήσει μπροστά. κοινωνία να προχωρήσει μπροστά. 

Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αγίας Βαρ-
βάρας και ειδικός διαμεσολαβητής στα προγράμματα
μαθητών ΡΟΜΑ του ΕΚΠΑ κ. Κων/νος Παϊτέρης
(εκπρόσωπος της κοινότητας τον Ελλήνων τσιγγάνων)
υπογράμμισε: «Τον ρατσισμό δεν τον έχουν μέσα τους
τα παιδιά, τον ρατσισμό τον αναπαράγουν οι μεγάλοι.
Πρέπει να εξαλείψουμε τον φόβο και να ζήσουμε με
αγάπη σαν συνάνθρωποι και έτσι να πάμε την κοινωνία
μπροστά. […] Χαίρομαι που η Εκκλησία αναλαμβάνει
τέτοιες πρωτοβουλίες, τώρα κάναμε ένα μικρό βήμα,
σιγά – σιγά θα πετύχουμε το στόχο μας η κοινότητα των
τσιγγάνων να ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία». Μετά
την προβολή video και ενημερωτικών παρουσιάσεων η
εκδήλωση έληξε, με την κοινή επιθυμία όλων το πρότυ-
πο αυτό πρόγραμμα να συνεχιστεί και τα επόμενα χρό-
νια και   να ριζώσει στις τοπικές κοινωνίες. Μετά την
λήξη η Ι.Μ. Ιλίου Δεξιώθηκε τους καλεσμένους της.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους: Ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γεώργιος
Κουμουτσάκος, ο Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού
Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή και Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου κ. Ευάγγελος
Αυγουλάς, η Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος του Βου-
λευτή Περιφέρειας Αττικής κ. Νάσου Αθανασίου κα
Μίντζια Σοφία, η κα Άννα Βοζίου Σύμβουλος Πρεσβείας

Α’, Διπλωμάτης και Εκπρόσωπος του κ. Ηλιάδη Ηλία
Πληρεξούσιου Υπουργού, Α’ επικεφαλή Ε2 Διεύθυν-
σης  Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κόκοτος Άγγελος
Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης     Ανθρώ-
πινου Δυναμικού & Διοικητικών  Υπηρεσιών της Εται-
ρείας «Ελληνικά Πετρέλαια», η κα Ράνια Σουλάκη Διευ-
θύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου
«Ελληνικά Πετρέλαια», ο κ. Βασίλειος Πολύδωρος
Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παι-
δαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής και εκπρόσωπος του Περι-
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Γκίνη
Δημητρίου, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π.

Γαβριήλ Ασπρολούπος Πρωτοσύγκελος της
Ι.Μ. Ιλίου, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύ-
τερος π. Εμμανουήλ Σέρβος Γενικός Αρχιερατι-
κός Επίτροπος της Ι.Μ. Ιλίου, ο Πανοσιολογιώ-
τατος Αρχιμανδρίτης π. Μάξιμος εκπρόσωπος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος
& Αλμυρού κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ο Αρχιερατικός Επί-
τροπος Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Φυλής Αιδεσι-
μολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος
Κοτίνης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Φυλής κ. Αργύριος Αργυρόπουλος, ο Αντιδή-
μαρχος της Δημοτικής Ενότητας Φυλής κ. Σπυ-
ρίδων Μπρέμπος, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτι-
κής Ενότητας Ζεφυρίου κ. Ιωάννης Μαυροειδά-
κος, ο πρ. Δήμαρχος Φυλής και Επικεφαλής της
Δημοτικής Παράταξης «Δύναμη Συμμετοχής» κ.
Δημήτριος Μπουραΐμης, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας   Δήμου

Αγίων Αναργύρων – Καματερού κ. Περικλής Παπαγε-
ωργίου, ο Επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης
Φυλής κ. Κων/νος Λουμιώτης, ο Επικεφαλής της Δημο-
τικής Παράταξης «ΕΥΠΟΛΙΣ» Δήμου Φυλής κ. Γεώργιος
Αβράμης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής
κα Ελένη Λιάκου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Φυλής κ. Θεο-
δόσιος Δρόλιας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγίων Αναργύ-
ρων – Καματερού κ. Θεόδωρος Μαξούρας, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Αγίας Βαρβάρας και Ειδικός Διαμε-
σολαβητής των Προγραμμάτων ΡΟΜΑ του ΕΚΠΑ κ.
Κων/νος Παϊτέρης, ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινό-
τητας Φυλής κ. Στυλιανός Νίκας, η Λέκτορας του ΠΤΔΕ
του ΕΚΠΑ κα Ευανθία Μουρελάτου, η Διευθύντρια του
5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων κα Κων/να
Σύρμα, η Διευθύντρια του 28ου Δημοτικού Σχολείου
Αχαρνών κα Καμπόλη Ελένη, ο Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Λίμνης Άνω Λιοσίων
κ. Μιχαηλίδης Μιχάλης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζεφυρί-
ου κ. Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος, πλήθος Ιερέων,
εκπαιδευτικοί, γονείς μαθητών και εκπρόσωποι των
ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα «Δράσεις υπέρ του παιδιού 
και της οικογένειας ΡΟΜΑ» είναι μια σπίθα που 
φιλοδοξεί να ανάψει μια μεγάλη δάδα με στόχο  

την άρση των αποκλεισμών και των αγκυλώσεων
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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Ύστερα από πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Φυλής, της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Φυλής και της Δημοτι-

κής Ενότητας Άνω Λιοσίων, πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση μεταξύ των φορέων που εδρεύουν στα Άνω Λιόσια
(πολιτιστικοί σύλλογοι και σύλλογοι αλληλεγγύης), καθώς
και με εκπροσώπους πολιτικών παρατάξεων. 

Το συμπέρασμα από αυτή την συνάντηση ήταν η συμ-
φωνία της πλειοψηφίας των φορέων  που παραβρέθη-
καν να συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια για την
συγκέντρωση τροφίμων για τους απόρους. Ύστερα από
διαλογική συζήτηση, κατατέθηκαν για πρώτη φορά οι
απόψεις των φορέων για τον τρόπο συγκέντρωσης των
τροφίμων και τέθηκαν θέματα όπως δίκαιη κατανομή των
τροφίμων στους πραγματικούς δικαιούχους.

Τελικά αποφασίστηκε οι  φορείς του Δήμου Φυλής να
ενώσουν τις δυνάμεις τους. Για πρώτη φορά γίνεται μια
τόσο μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρωθούν τρόφιμα
και φάρμακα στα Άνω Λιόσια, τα οποία θα μοιραστούν
στη συνέχεια σε οικογένειες που ζήτησαν βοήθεια από
την Κοινωνική Υπηρεσία και το Κοινωνικό Μαγειρείο της
ΚΕΔΗΦ, το οποίο καθημερινά μοιράζει φαγητό σε οικο

γένειες του δήμου , ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν
άμεσα οικογένειες μαθητών σχολείων των  Άνω Λιοσίων
όπου έχουν παρατηρηθεί σημάδια υποσιτισμού.

Τρόποι συγκέντρωσης: Α. Σε όλα τα σχολεία των Άνω
Λιοσίων από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Παρασκευή
3 Απριλίου, μαζεύουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας

Β. Το Σάββατο 4 Απριλίου και την Κυριακή 5 Απριλίου
στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Δημαρχείου
11, Πλατεία Ηρώων, δίπλα στον πρώην Κωτσόβολο / νέο
κτίριο του 

Βερόπουλου στην κεντρική πλατεία των Άνω Λιοσίων),
από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα συγκεντρώ-
νονται τρόφιμα και φάρμακα.

Γ. Μαζεύοντας τρόφιμα και φάρμακα στα γραφεία των
παρακάτω συνεργαζόμενων συλλόγων ως και την Κυρια-
κή 5 Απριλίου, επικοινωνώντας κατευθείαν με τα γραφεία
των συλλόγων.

Για την επιτυχία της προσπάθειας συνεργάζονται ισότι-
μα: 

Α’ θμια και  Β’ θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Φυλής,
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Προστασίας Δήμου Φυλής, Δημοτική Ενότητα
Άνω Λιοσίων, Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων Σύλλογοι και
οργανώσεις: Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
Άνω Λιοσίων, Κρητών Άνω Λιοσίων, Ζωφριάς, Λίμνης,
Πανοράματος, Δροσούπολης, Νέων Φυλής, Αρκάδων
Άνω Λιοσίων, Δύναμη Ελπίδας, Αγαπώ-Εθελοντισμός,
Κίνηση αλληλεγγύης κατοίκων και εργαζομένων Φυλής,
Σκακιστικός σύλλογος Τ. Σιαπέρας Δημοτικές Παρατά-
ξεις: Νέα Εποχή, Ριζοσπαστική Κίνηση Δήμου Φυλής,
Εύπολις, Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής, Ενότητα Πολιτών

ΟΒουλευτής Περιφέρειας Αττικής και τ. Υφυπουργός Θανάσης Μπούρας κατέθεσε αναφορά προς τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με αφορμή έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου. Στο εν λόγω έγγραφο
αναλύονται τα συμπεράσματα της Ημερίδας, που πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή και στην οποία παρευ-

ρέθηκε ο κ. Μπούρας, για την αντιμετώπιση των ποικίλων μορφών παραβατικής συμπεριφοράς στον Ασπρόπυργο. 
Μάλιστα, προτείνονται διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης, όπως διαμόρφωση Πολυδύναμου Αστυνομικού Τμήματος,

κατασκευή έργων υποδομής, την 24ωρη αστυνόμευση της περιοχής, την άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας, όποτε είναι απαραίτητο.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αναφορά προς τον αναπληρωτή 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για την αντιμετώπιση των 
ποικίλων μορφών παραβατικότητας στον Ασπρόπυργο

Οι φορείς του Δήμου Φυλής ενώνονται για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών
Συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων για άπορες 

οικογένειες του Δήμου η άμεση πρωτοβουλία
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΄ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Συνάδελφοι, συναδέλ-
φισσες, αυτοαπασχολού-
μενοι έμποροι και επαγ-
γελματίες

Στις 26 Φλεβάρη 2015
πραγματοποιήθηκε παρά-
σταση διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης
από δεκάδες ενώσεις και
σωματεία αυτοαπασχο-
λούμενων και αίτημα την κατάργηση του νόμου για την λει-
τουργία των καταστημάτων 8 Κυριακές το χρόνο και τη
νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας.

Ο υπουργός κύριος Σταθάκης κατά τη διάρκεια της
συνάντησης έκανε καθαρό ότι η κυβέρνηση υιοθετεί τη
λογική διεύρυνσης της λειτουργίας των καταστημάτων τις
Κυριακές όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση ανεξάρτη-
τα από τις μέρες που τελικά θα καταληχτούν (ο ίδιος ο
υπουργός μίλησε για 5 μέρες, άλλα κυβερνητικά στελέχη
μιλούν για 7 μέρες), παρά τις αντίθετες προεκλογικές της
υποσχέσεις

Την ίδια ώρα, άφησε ανοιχτό το ζήτημα ότι με ευθύ-
νη των δήμων μπορεί να διευρυνθούν οι περιοχές οι οποί-
ες χαρακτηρίζονται ως τουριστικές, καλώντας και τους διά-
φορους εμπορικούς συλλόγους να συναποφασίσουν μαζί
με τους δήμους.

Η στάση της κυβέρνησης είναι επί της ουσίας στάση
αντίθετη με τα συμφέροντα των μικρεμπόρων και όλων των
αυτοαπασχολούμενων που δίνουν τη μάχη για το «μερο-
κάματο».

Τα  επιχειρήματα που χρησιμοποιεί, για πολιτικές που
δήθεν θα τονώσουν την ανάπτυξη και τις μικρές επιχειρή-
σεις είναι στάχτη στα μάτια για να νομιμοποιήσει στα μάτια
μας μια πολιτική που επιδιώκει να τονώσει ακόμη περισ-
σότερο την κερδοφορία των πολυκαταστημάτων και των
μεγάλων αλυσίδων.

Η πείρα δείχνει το ακριβώς αντίθετο!
Η  διεύρυνση του ωραρίου όπου αυτή προχώρησε, όχι

μόνο δεν έδωσε λύση στα προβλήματά μας, αντίθετα δια-
μόρφωσε προϋποθέσεις ακόμα μεγαλύτερου περιορισμού
μας.

Μεγάλωσε το κόστος λειτουργίας χωρίς ουσιαστική αύξη-
ση των εξόδων.

Οδήγησε σε εξοντωτικά ωράρια με γνωστά αποτελέσμα-
τα σε εμάς τους ίδιους και τις  οικογένειές μας

Πρόκειται για μέτρα δοκιμασμένα, στη χώρα μας και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες γι’ αυτό και χρειάζεται να συνα-
ντήσουν την κάθετη καταδίκη μας. Ξέρουμε καλά ότι η
κατάργηση του δικαιώματός μας στην ξεκούραση της
Κυριακής, εξυπηρετεί την στρατηγική επιλογή των μεγά-
λων εμπορικών ομίλων να ξεπαστρέψουν τους μικρούς
εμπόρους.

Καλούμε κάθε συνάδελφο να αναλογιστεί ότι η τοποθέτη-
ση του υπουργού να συνδράμουν οι ίδιοι οι μαζικοί φορείς
μας στον καθορισμό αυτών των τουριστικών ζωνών, θα
αποδειχθεί μια ακόμη παγίδα για να εγκλωβιστεί ο αγώνας
μας, στα τραπέζια των διαλόγων, από τα οποία βγήκαμε τα

προηγούμενα χρόνια
μόνο με νέες πληγές
στα δικαιώματά μας.

Η πείρα από την
περσινή χρονιά όπου
τη τουριστική περίοδο
επισκέφτηκαν την
χώρα μας εκατομμύ-
ρια τουρίστες είναι
αφοπλιστική:

Τεράστια κέρδη για
τους μεγάλους ομί-
λους του εμπορίου
και του τουρισμού.

Ψίχουλα για τους εργαζόμενους, έξοδα, χρέη και λουκέτα
για τα μικρομάγαζα.

Το δικαίωμά μας στην επιβίωση, στο καθημερινό μεροκά-
ματο, δεν χωρά δίπλα στη δίψα των μεγάλων πολυκατα-
στημάτων και αλυσίδων για νέα υπέρογκα κέρδη.

Αντίθετα, η δική τους κερδοφορία προϋποθέτει το δικό
μας αφανισμό

Μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της συνέχισης της πάλης
μας ενάντια στους μνημονιακούς νόμους που έχουν ψηφι-
στεί όλα αυτά τα χρόνια, ενάντια στις κατευθύνσεις της ΕΕ
για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Από τις
οποίες θεωρούμαστε ως διαρθρωτικό πρόβλημα.

Μόνος δρόμος είναι η αλλαγή συσχετισμών στους εμπο-
ρικούς συλλόγους και στις Ενώσεις που πρωτοστατούν
στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας. Να παραμερί-
σουμε την ξεπουλημένη ηγεσία της ΕΣΕΕ  που σε συνερ-
γασία με την προηγούμενη κυβέρνηση πρωτοστάτησε
στην κατάργηση  της Αργίας της Κυριακής και τώρα συνε-
χίζει στο ίδιο δρόμο με την νέα συγκυβέρνηση αποδεχόμε-
νη τις 7 Κυριακές.  

Μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της ενίσχυσης της πάλης
για την ανάκτηση των απωλειών μας όλα αυτά τα χρόνια,
η ενίσχυση της πάλης για την κάλυψη των σύγχρονων
αναγκών μας.

Σε αυτό τον δρόμο να γίνουμε περισσότεροι. Να δυνα-
μώσουμε τον αγώνα μας μαζί  με τα σωματεία των εργαζο-
μένων που και αυτά παλεύουν στην ίδια κατεύθυνση. Σε
αυτό τον δρόμο να εντείνουμε τον αγώνα μας και για την
κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Στις 5 Απρίλη 2015, μια από τις 7 Κυριακές που προ-
βλέπεται να είναι ανοιχτά τα καταστήματα συμμετέχουμε
μαζικά στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται με αίτημα
την κατάργηση του νόμου  που επιτρέπει στα μαγαζιά να
είναι ανοικτά την Κυριακή και διεκδικούμε με νέο νόμο  την
κατοχύρωση της ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμ-
ματισθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε συνάδελφο, να στηρίξει
τον αγώνα μας καθώς η κατάργηση της κυριακάτικης
αργίας θα ανοίξει το δρόμο και σε άλλους κλάδους όσον
αφορά τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, θα συμβάλ-
λει στην ακόμη μεγαλύτερη ελαστικοποίηση του χρόνου
εργασίας.

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ

ΤΩΡΑ’’

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Ανοιχτές εκδηλώσεις κατά 
του σχολικού εκφοβισμού

Οσχολικός εκφοβισμός αφορά της χρήση
βίας μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παι-
διών με στόχο να προκληθεί πόνος ή ανα-

στάτωση. 
Εμφανίζεται με τη μορφή του λεκτικού εκφοβισμού

(σκωπτικά σχόλια, διακρίσεις), του κοινωνικού
εκφοβισμού (διάδοση φημών, καταστροφή προσω-
πικών αντικειμένων, απομόνωση από την ομάδα),
του σωματικού εκφοβισμού (χτυπήματα, σπρωξίμα-
τα, λακτίσματα), του ηλεκτρονικού εκφοβισμού
(εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο).

Στα πλαίσια των παραπάνω, ο Δήμος Μάνδρας –
Ειδυλλίας και η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαί-
δευσης με σύνθημα Ελάτε να βοηθήσουμε όλοι να
σπάσει ο κύκλος της Βίας και της Σιωπής, έκαναν
ήδη την αρχή με τη διοργάνωση ημερίδας  το Σάβ-
βατο 28 Μαρτίου  στο Δημοτικό Κατάστημα Ερυ-
θρών, όπου τέθηκαν τα εξής  θέματα:

• Παθογένειες – Πρόληψη - Γέννηση – Αντιμετώπι-
ση : Διαδικτυακός Τζόγος, Διαδικτυακός Εκφοβι-
σμός (cyber bullying) και Νέες Μόδες (αυτοτραυμα-
τισμός)

• Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying) : Ανάλυση του
φαινομένου και πως έχει επηρεάσει τη σχολική κοι-
νότητα η αύξηση των περιστατικών που παρατη-
ρούνται στα σχολεία.

• Ενημέρωση γονιών για τη λειτουργία Σχολών
Γονέων και

τονισμός του ρόλου «Ενεργός Γονέας» για τη
σωστή ανάπτυξη

του παιδιού.

• Χρήση υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών
μέσων από τα παιδιά (διαδικτυακός εθισμός).

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

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

STOP στη δουλεία της Κυριακής λέει ο Σύνδεσμος 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αχαρνών
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Ενημέρωση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής

Για την πορεία των Προνοιακών
Ιδρυμάτων της Περιφέρειας 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνε-
δριάσει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 15:30 στο
αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπά-
γου-Χολαργός).

Κλείσιμο μη κινούμενων τραπεζικών λογαριασμών που
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την υπ’
αριθμ. 598/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την

πορεία των Προνοιακών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττι-
κής.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Κ. Θανοπούλου)
Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 1.800,00 € για

την ενίσχυση  της Επιστημονικής Ένωσης ΨΝΑ για την
έκδοση του ψυχιατρικού περιοδικού «Τετράδια Ψυχιατρι-
κής».     

(Εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης κα Κ. Θανοπούλου)
Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Αττικής στο 8ο Πανελλήνιο 7ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονι-
κό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 7-10 Μαΐου 2015 και 

ορισμός εκπροσώπου. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης
κα Κ. Θανοπούλου)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας μέσω αεριοποίησης βιομάζας, ισχύος 1000 KW,
της εταιρείας «EXPECTISE DEVELOPMENT LTD» που θα
εγκατασταθεί επί της οδού Σωρού 12, Δήμου Μεταμόρφω-
σης, Περιφέρεια Αττικής».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστό-
πουλος)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας από Βιορευστά – vegetable oil, ισχύος 360
kW, της εταιρίας  “ΗΛΕΚΤΡΟΪΛ ΙΚΕ” επί της οδού Αβέρωφ
10, Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος)

- 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.

Η 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΖΕΦΥΡΙΟΥ

«Να Μιλάς και ν’ Ακούς». 
Τεχνικές Σωστής 
Επικοινωνίας και 

Αντιμετώπισης Συγκρούσεων 

Ηδεύτερη Σχολή Γονέων,  πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 30/03/2015 και ώρα 17.00 - 19.00
στον χώρο της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου

(πρώην Δημαρχείο Ζεφυρίου - πλατεία Ηρώων Πολυτε-
χνείου), στον 1ο όροφο. 

Το θέμα της Σχολής ήταν : 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Να Μιλάς και ν’ Ακούς»
Τεχνικές Σωστής Επικοινωνίας και Αντιμετώπισης

Συγκρούσεων 
Σε αυτή  την συνάντηση, αναπτύχθηκε το θέμα της επι-

κοινωνίας με τα παιδιά μας, με τον/την σύντροφό μας και
με τους γύρω μας. «Γιατί πολλές φορές μιλάω και δεν μ’
ακούνε; Γιατί πρέπει να φωνάξω για ν’ ακουστώ; Γιατί
πρέπει να πω εκατό φορές κάτι, ώστε να μ’ ακούσει το
παιδί μου; Πώς μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα με το
παιδί μου, με τον σύντροφό μου, με τον συνεργάτη μου
ή με οποιονδήποτε άλλον, χωρίς να τσακωθώ; 

Πώς διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις στην οικογένεια μου
ή γύρω μου; Πώς θα επικοινωνήσω στο παιδί μου αυτό
που θέλω, χωρίς να θυμώσει μαζί μου; Πώς μπορώ να
λύσω ένα πρόβλημα με το παιδί μου ή με τον σύντροφό
μου, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα και όχι εγωι-
σμός και φωνές;»

Σε όλα τα παραπάνω και άλλα περισσότερα ερωτήμα-
τα δόθηκαν απαντήσεις στην Σχολή Γονέων ενώ παράλ-
ληλα παρουσιάσθηκαν και  Τεχνικές  Σωστής Επικοινω-
νίας και Επίλυσης Συγκρούσεων. 

Γιατί η Επικοινωνία με τους γύρω μας είναι κάτι που
μαθαίνεται από μικρή ηλικία, άρα αν θέλουμε μπορούμε
να την αλλάξουμε. 

Εισηγήτρια:
Παντελίδη Παναγιώτα
MSc Παιδοψυχολόγος – Οικογενειακή Σύμβουλος –

Ειδική Παιδαγωγός

Υπενθυμίζεται ότι η  Σχολή Γονέων είναι ανοιχτή και σε
γονείς – εκπαιδευτικούς, που είναι από άλλους Δήμους.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών 

Εκαταστάθηκε κλιμάκιο του ΚΕΘΕΑ δίπλα 
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου

Μετά από συνεν-
νόηση  με τη
Διεύθυνση Κοι-

νωνικής Πολιτικής του
Δήμου Αχαρνών εγκατα-
στάθηκε το κλιμάκιο του
ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου,επί της
Λ.Δημοκρατίας, για να
ενημερώσει τα εξαρτώμε-
να άτομα. 

Για τη δράση ο δήμος
είχε αναρτήσει σχετική
ανακοίνωση στη σελίδα του στο διαδίκτυο ωστόσο,
υπήρξαν αντιδράσεις των κατοίκων  της περιοχής ότι
δεν ήταν ήταν ενήμεροι για την πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Η Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Πολιτικής και το Τμήμα Προστασίας και Προαγω-
γής της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το θερα-

πευτικό πρό-
γραμμα ΚΕΘΕΑ
πρόκειται να
πραγματοποιή-
σουν δωρεάν
ε ν η μ έ ρ ω σ η
στους δημότες
μας για τις υπη-
ρεσίες του
ΚΕΘΕΑ Παρέμ-
βαση. 

Γίνεται σαφές
ότι ο αρχικός
σκοπός της

παρέμβασης ήταν η ενημέρωση των δημοτών. Ωστό-
σο οι κάτοικοι που ζουν σε αυτή τη συνοικία της αχα-
νής πόλης των Αχαρνών διαμαρτυρήθηκαν γιατί ελάχι-
στοι δημότες πέρασαν από τον πάγκο του ΚΕΘΕΑ, ο
οποίος όμως συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των τοξικο-
μανών που επισκέπτονται,κάθε μέρα,την περιοχή.
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Στις άμεσες προτεραιότητες της ηγε-
σίας του Υπ. Εσωτερικών φαίνεται ότι
είναι η αλλαγή των κριτηρίων μέσω

των οποίων γίνεται η κατανομή των Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων μεταξύ των δήμων.

Τα κριτηρ́ια κατανομης́ για τις Λειτουργικες́
Δαπαν́ες‐Κ.Α.Π., συστηματοποιηθ́ηκαν το
2002, οπ́ου για πρωτ́η φορα ́χρησιμοποιειτ́αι
συναρ́τηση υπολογισμου ́της κατανομης́ ανά
δημ́ο, λαμβαν́οντας υποψ́η οχ́ι μον́ο τον
πραγματικο ́πληθυσμο ́ (μοναδικο ́μεχ́ρι τοτ́ε
κριτηρ́ιο κατανομης́), αλλα ́ επισ́ης το
ελαχ́ιστο κοσ́τος λειτουργιάς, την εκ́ταση και
τα δημοτικα ́διαμερισ́ματα των Ο.Τ.Α. α’ βαθ-
μου.́ 

Ελαχ́ιστο κοσ́τος λειτουργιάς θεωρηθ́ηκε το
λειτουργικο ́ιστορικο ́κοσ́τος (οχ́ι επενδυσ́εις)
των εξης́ υπηρεσιων́: α) δαπαν́ες αιρετων́, β)
αμοιβες́ συμβουλ́ων ‐ ειδικων́ κατηγοριων́
προσωπικου,́ γ) εισφορες́ κοινωνικης́
ασφαλ́ισης δ) λειτουργικες́ δαπαν́ες υπηρε-
σιων́ (διοικητικων́ ‐ οικονομικων́, τεχνικων́,
κηπ́ων – δεντροστοιχιών, οδοποιιάς). 

Οι Ο.Τ.Α. α ́  βαθμου ́ της χωρ́ας
ταξινομηθ́ηκαν σε πληθυσμιακες́ ομαδ́ες με
βασ́η τον πληθυσμο ́ τους, και οι Δημ́οι με
τους μικροτ́ερους πληθυσμους́ (μεχ́ρι 5.000
κατοικ́ων) ευνοηθ́ηκαν αναλογικα ́ σε σχεσ́η
με τους μεγαλυτ́ερους (απο ́ το κριτηρ́ιο του
ελαχ́ιστου κοσ́τους και μον́ο). 

Παραγ́οντες, οπ́ως η μορφολογιά του
εδαφ́ους (ορεινοι ́ ‐ πεδινοι ́ Ο.Τ.Α.), ο
νησιωτ́ικος η ́μη χαρακτηρ́ας, η διοικητικη ́

θεσ́η (πρωτευόυσα νομου,́ προασ́τιο, περι-
φερειακος́ Ο.Τ.Α.), η πληθυσμιακή
πυκνοτ́ητα κλπ δεν εληφ́θησαν υποψ́η, αν
και επηρεάζαν το κοσ́τος παροχης́ των τοπι-
κων́ δημοσ́ιων αγαθων́ και υπηρεσιων́. 

Στην συνέχεια όμως η οικονομική κρίση και
μια σειρά νόμων με κύριο τον Καλλικράτη και
πολύ σημαντικό την μείωση του τέλους
παρεπιδημούντων όπως και την ενσωμάτω-
ση στους ΚΑΠ των πόρων μιας σειράς νέων
αρμοδιοτήτων, άλλαξε εντελώς τα δεδομένα
προκαλώντας πραγματική οικονομική ασφυ-
ξία σε μια ομάδα δήμων. 

Ετσι η ΚΕΔΕ ανάθεσε στην ΕΕΤΑΑ να
εκπονήσει μελέτη για το ελάχιστο κόστος λει-
τουργίας και τα νέα κριτήρια των ΚΑΠ 

Οι τελικές παραδοχές για την κατανομή των
ΚΑΠ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις ΔΣ της
ΚΕΔΕ ήταν οι  εξής

•    Τα προτεινόμενα κριτήρια κατανομής να
είναι σύμφωνα με το άρθρο 259 του
Ν.3852/2010 

•    Οι πρόσθετες  χρηματοδοτήσεις που
αφορούν αρμοδιότητες που  μεταβιβάσθηκαν
στους Δήμους από 2001-2012, οι οποίες
σήμερα  έχουν ενσωματωθεί στους ΚΑΠ  να
αποτελούν διακριτή χρηματοδότηση 

•    Ο πληθυσμός που θα χρησιμοποιηθεί
είναι  ο de facto (πραγματικός) πληθυσμός,
με προσαρμογή των ακραίων περιπτώσεων 

•    Να υπάρξει  ανώτατο όριο μειώσεων σε
κάθε Δήμο σε σχέση με 2013,  με αναλογική

μείωση των αυξήσεων. Το ανώτατο όριο
προσδιορίσθηκε στο 7,5%.

•    Ετσι τα Κριτήρια κατανομής στα οποία
έχει καταλήξει η ΚΕΔΕ είναι τα εξής: 

•    Ελάχιστο κόστος λειτουργίας
•    Πληθυσμός
•    Έκταση μαζί με νησιωτικούς - ορεινούς

δήμους
•    Δημοτική αποκέντρωση
•    Διοικητική υποστήριξη (Πρωτεύουσες

νομών, επαρχείων, έδρες Ν.Δ.)
•    Νησιωτικοί - ορεινοί δήμοι (Ελάχιστο

κόστος λειτουργίας για τις πάγιες ανάγκες)

Για τον προσδιορισμό της χρηματοδότησης
για το ελάχιστο κόστος λειτουργίας υπάρχει
κατηγοριοποίηση των Δήμων σε τρεις  μεγά-
λες κατηγορίες 

1.    Μητροπολιτικές περιοχές  - Περιφέρεια
Αττικής πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλο-
νίκης 

2.    Ηπειρωτικοί  δήμοι
3.    Νησιωτικοί Δήμοι
Η κάθε  κατηγορία  διαχωρίζετε σε υποκα-

τηγορίες κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον
πληθυσμό  και χρηματοδοτείτε με συγκεκρι-
μένο ποσό ανά κάτοικο.

Η Κατανομή στους Δήμους με τη έκτασή
προσδιορίζεται από την  καλλιεργήσιμη
έκταση, την δασική έκταση και τους δημοτι-
κούς βοσκότοπους του κάθε Δήμου .

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές απόπει-
ρες αλλαγής των κριτηρίων αλλά οι πιέσεις
που ασκήθηκαν και οι διαφωνίες ανέστειλαν
τις προσπάθειες.

ΑΑλλλλάάζζεειι   ηη  κκααττααννοομμήή  ττωωνν  ΚΚΑΑΠΠ
• Κατηγοριοποίηση των Δήμων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες 

Στην απολο-
γία της η
κοπέλα ομο-
λόγησε την
πράξη της
και άφησε
ά φ ω ν ο υ ς
τους αστυνο-
μικούς του
Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλει-
ας Αττικής, με τα όσα εξιστόρησε.
«Mε είχε βγάλει στην πορνεία, με βίαζε

και με έδινε σε πελάτες εισπράττοντας ο
ίδιος τα χρήματα. Είχε βιάσει και τις δυο
μου αδελφές, ενώ τρομοκρατούσε και
απειλούσε την οικογένεια μου» είπε μετα-
ξύ άλλων η 24χρονη στην κατάθεσή της.
Όπως είπε η ίδια, εδώ και δυο χρόνια

ζούσε τον εφιάλτη στα χεριά του 33χρο-
νου, ενώ είχε φθάσει στο σημείο να βιάσει
τις δυο μικρότερες αδελφές της 20 και 22
χρόνων, με σκοπό να τις εκδίδει και αυτές
στο μέλλον σε πελάτες.
Η 24χρονη είχε δεσμό με τον σωματώδη
άνδρα περίπου δύο χρόνια. Στην αρχή
κολακεύτηκε από τον τρόπο που την
φλέρταρε και πίστευε ότι είχε βρει τον
άντρα της ζωής της. Ωστόσο, η αλήθεια
δεν άργησε να φανεί, όταν περίπου 6
μήνες μετά, άρχισε να την υποχρεώνει να
κάνουν μαζί χρήση ναρκωτικών, να την
ξυλοκοπά και να την εξαναγκάζει σε
σεξουαλική επαφή παρά τη θέληση της. 

Η κοπέλα
είχε προσπα-
θήσει να
“κόψει” τις
σχέσεις της με
τον 33χρονο,
ο οποίος είχε
απασχολήσει
κατά το

παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρ-
κωτικών, ενώ και ο ίδιος ήταν χρήστης,
αλλά εκείνος απειλούσε τόσο την ίδια,
όσο και την οικογένεια της.
Το απόγευμα της 4ης Φεβρουαρίου, ο

33χρονος άνδρας πήγε στο σπίτι της
κοπέλας, στο Μενίδι και της χτύπησε την
πόρτα. Ο λόγος της επίσκεψης του
33χρονου σωματώδη και ψηλού άνδρα
δεν ήταν άλλος από την “επαναφορά” τις
24χρονης στο δρόμο τις πορνείας, σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς της. Ο ίδιος,
αφού την ξυλοκόπησε και την απείλησε,
της έδωσε ραντεβού «σε 10 λεπτά στην
μάντρα του νεκροταφείου», προκειμένου
να την μεταφέρει στον υποψήφιο πελάτη.
Η 24χρονη πήγε στο ραντεβού, και με

ένα μαχαίρι που είχε πάρει από το σπίτι
της, τον χτύπησε δύο φορές στην πλάτη,
άλλες δύο στη θωρακική χώρα και ένα
τελευταίο χτύπημα με το μαχαίρι ψηλά
στο μηρό, με αποτέλεσμα ο 33χρονος να
πέσει αιμόφυρτος στο χώμα, αφήνοντας
εκεί την τελευταία του πνοή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤIA
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι 27/3/2015
Αριθ. πρωτ.: 8008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκη-
ρύσσει  Διεθνή Ανοικτό διαγω-
νισμό,  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015-2016»,

με κριτήριο κατακύρωσης:
α)Με ποσοστό έκπτωσης επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης
λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους, όπως αυτή πιστοποιείται
από το τμήμα Εμπορίου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής  και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα του είδους (πετρέ-
λαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη
και πετρέλαιο θέρμανσης). Το
ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης
μπορεί να είναι και αρνητικό
χωρίς να υπερβαίνει το 5%.  β)
για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη
τιμή.

Όλες οι αναλυτικές πληροφο-
ρίες, καθώς ο χρόνος και ο τόπος
παράδοσης των ειδών περιλαμ-
βάνονται στην 7904/26.03.2015
διακήρυξη του Διαγωνισμού.

1)Αναθέτουσα Αρχή :    Δήμος
Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138
& Επαύλεως Τ.κ. : 12461)

2)Φορείς υλοποίησης: Δήμος
Χαϊδαρίου , «Σχολική Επιτροπή
Α’θμιας Εκπ/σης», «Σχολική Επι-
τροπή Β’θμιας Εκπ/σης»

3) Υπό προμήθεια Είδη Ποσό-
τητες όπως αναφέρονται στην
αριθμ. 1/2015 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών :

α) Πετρέλαιο Κίνησης
:144.001,45 λίτρα , β) Βενζίνη

Αμόλυβδη  : 24.760 λίτρα, γ)
Λιπαντικά  : 10.200 λίτρα

δ)Πετρέλαιο Θέρμανσης:
118.419,91 λίτρα                       

4) Η ανωτέρω προμήθεια θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους, έχει
συνολικό προϋπολογισμό
444.200,00€ με Φ.Π.Α. εκ των
οποίων  300.000,00€ θα βαρύ-
νουν τον Κ.Α:20.6643.0001,
65.000,00€  θα βαρύνουν τον
Κ.Α.:20.6641.0001 του προϋπο-
λογισμού έτους 2015 του Δήμου,
και το ποσό των 79.200,00€ θα
προέλθει από τις πιστώσεις των
σχολικών επιτροπών Α βάθμιας
και Β βάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου Χαϊδαρίου.

5)Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Ημερομηνία έναρ-
ξης υποβολής των προσφορών
:20/4/2015 . Καταληκτική ημερο-
μηνία και ώρα υποβολής προ-
σφορών: 06/05/2015 (ώρα
15:00). Η ηλεκτρονική αποσφρά-
γιση των προσφορών γίνεται τέσ-
σερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής των προσφορών, ήτοι
12/05/2015 (ώρα 10:30).

Δικαίωμα συμμετοχής :Έλληνες
και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι
προμηθευτές των δημοπρατού-
μενων αντικειμένων

,Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομι-
κά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί,
Ενώσεις προμηθευτών που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή και να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr

6) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν
την δυνατότητα να υποβάλλουν
προσφορά για μια ή περισσότε-
ρες ομάδες των υπό προμήθεια
ειδών. Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους προμηθευτές
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επόμενη διενέργειας του δια-

γωνισμού. Αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές. 

7) Η διάρκεια της Σύμβασης
θα είναι ένα (1) έτος από την
ημέρα υπογραφής των επιμέ-
ρους συμβάσεων με τους φορείς
υλοποίησης της προμήθειας. Η
σύμβαση δύναται να τροποποιη-
θεί όταν αυτό προβλέπεται από
συμβατικό όρο ή όταν συμφωνή-
σουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλ-
λόμενα μέρη , μέχρι την διενέρ-
γεια του επόμενου διαγωνισμού ,
στο μέτρο που δεν θα υπάρξει,
κατά το χρόνο της παράτασης,
περαιτέρω οικονομική επιβάρυν-
ση του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων.

8) Ως  εγγύηση  συμμετοχής
ορίζεται το ποσό των € 7.222,77
που αντιστοιχεί στο 2% του συνο-
λικού προϋπολογισμού. Ο προ-
μηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλε-
σης για ποσό ίσο με το 3% της
συμβατικής αξίας με τον κάθε
φορέα χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία αποστολής στην
εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοι-
νοτήτων: 27/03/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης στον Ελληνικό
τύπο:31/03/2015 

Τα  σχετικά τεύχη τεχνικών
προδιαγραφών και προϋπολογι-
σμού των υπό προμήθεια καυσί-
μων και λιπαντικών, μαζί με το
πλήρες κείμενο  διακήρυξης,
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
προμηθεύονται από το  γραφείο
προμηθειών του Δήμου Χαϊδαρί-
ου που βρίσκεται στον 2ο όροφο
του Δημοτικού Καταστήματος,
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλε-
ως, από τον ιστότοπο του Δήμου:
www.haidari.gr καθώς και από το
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Τηλέφωνο: 2132047317,-318,-
330 ,FΑΧ:  210 – 5323635, e-
mail: prom@haidari.gr. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Φρικιαστικές λεπτομέρειες στην
απολογία της κοπέλας

Η συνέχεια του κειμένου από τη σελίδα 3
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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 τοιχοποιίας-

ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ-

μότητας.       
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 πρόστιμο

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

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να 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 προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με 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

Οι αγορές αγροτεμαχίων για τη δημι-
ουργία κοινόχρηστων αλλά και οι
αποζημιώσεις θα κεντρίσουν το

ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, που
θα ξεκινήσει στις ώρα 19:00 μ.μ..

Θέμα 1ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ».

Εισηγητής: O Aντ/ρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ, κος
Παπαδόπουλος Αναστάσιος.

Θέμα 2ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της
Σχολικής Επιτροπής μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κος
Δημήτριος Παπαδόπουλος.

Θέμα 3ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της
Σχολικής Επιτροπής μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα
Σούλα Πεχλιβανίδη.

Θέμα 4ο : Έγκριση αποδοχής ποσού 120.000,00 € για την
αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Σταύρου και Μαρίας Σταυρο-
πούλου του Νικολάου για την δημιουργία Κοινόχρηστου
Χώρου.

Θέμα 5ο : Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Αντωνίου
Αντώνιου.Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
προμηθείας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ».

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
προμηθείας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ».

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
προμηθείας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της
δαπάνης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (SOFT-
WARE)- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».

Θέμα 10ο : Διαγραφή του ποσού των 825,00€ από τον Χ.Κ.
7/2014 (Α.Χ.Κ.6) και επαναβεβαίωση του σε 11 μηνιαίες
δόσεις, κατόπιν αιτήματος της κας ΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ.

Θέμα 11ο :Διαγραφή του ΑΧΚ5ΧΚ3/2014 ποσού 646,68€ για
τέλη σύνδεσης αποχέτευσης, επ' ονόματι ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 12ο : Διαγραφή του ΑΧΚ6ΧΚ6/2014 ποσού 440,00€ για
τέλη σύνδεσης αποχέτευσης, επ' ονόματι ΜΑΡΙΑΣ
ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 13ο : Διαγραφή του ΑΧΚ5ΧΚ6/2014 ποσού 660,00€ για
τέλη σύνδεσης αποχέτευσης, επ' ονόματι ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΡΑΧΤΣΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης επί των υπ' αριθμ. πρωτ.
36557/27-10-2014 και 3597/10-02-2015 αιτήσεων του κου
Πατσιούρη Ελευθέριου για την ρύθμιση οφειλής του.

Εισηγητής: Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καρα-
μπούλας Αντώνιος.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης επί της
υπ' αριθμ. πρωτ. 3401/09-02-2015 αιτή-
σεως της κας Παππού Μαργαρίτας για
τη ρύθμιση οφειλής της.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης επί της
υπ' αριθμ. πρωτ. 3294/06-02-2015 αιτή-
σεως του κου Μπόκου Ευάγγελου για τη
ρύθμιση οφειλής του.

Εισηγητής: Ο Αντ/ρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καρα-
μπούλας Αντώνιος.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. πρωτ.
3448/09-02-2015 αιτήσεως της κας Μάντζου Φωτεινής για τη
ρύθμιση οφειλής της.

Θέμα 18ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με μεταφορά
οστών.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος
Πάνος

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος του κου
ΜΑΥΡΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για δωρεά εξόδων κηδείας του
νεκρού θείου του ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΜΕ ΗΜ.ΘΑΝ 22.01.2015.

Θέμα 20ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ' ονόματι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Θέμα 21ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ' ονόματι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΖΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 22ο : Διαγραφή για παραχώρηση οικογενειακού τάφου
επ' ονόματι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΣΑΒΒΑ.

Θέμα 23ο : Παραχώρηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τάφου επ'
ονόματι ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ στον ΕΦΡΕΜΙΔΗ ΚΟΣΜΑ.

Θέμα 24ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄κατανομής
από τους ΚΑΠ έτους 2015για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχο-
λείων.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος
Θέμα 26ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

OI AOI AΓΟΡΕΣΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΟΙΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου Θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου 
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«Επιδημία κλεισίματος κλινικών στο ΕΣΥ» διαπιστώνει η ΟΕΝΓΕ
Πίστωση χρόνου στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δίνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

(ΟΕΝΓΕ), προκειμένου να εμφανίσει δείγματα προόδου στα ζητήματα των προσλήψεων, της αποπληρωμής των δεδουλευμένων εφη-
μεριών, της περίθαλψης των ανασφάλιστων, προειδοποιώντας ότι μετά τις 20 Απριλίου θα υπάρξουν κινητοποιήσεις.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ διαπιστώνει πως το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται «επιδημία κλεισίματος κλινικών στο ΕΣΥ»
ως συνέπεια της αναστολής προσλήψεων γιατρών τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ «εκατοντάδες άλλες κλινικές βρίσκονται στα πρόθυ-
ρα αναστολής της λειτουργίας τους».

Σημειώνει ότι «παράπλευρη συνέπεια της οικτρής κατάστασης του δημόσιου συστήματος υγείας» είναι οι καθημερινές εντάσεις που
προκαλούν πολίτες, οι οποίοι προσδοκώντας γρήγορη ιατρική αντιμετώπιση βιαιοπραγούν σε βάρος των γιατρών και του προσωπικού
για τις καθυστερήσεις και τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στα νοσοκομεία της χώρας, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την
κατάσταση. Ταυτόχρονα, αναφέρει η ΟΕΝΓΕ, «η ακατανόητη τακτική ορισμένων δικαστών, οι οποίοι επιβάλλουν εξοντωτικές ποινές σε
νέους γιατρούς προκειμένου να ικανοποιήσουν το "κοινό αίσθημα", έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ιατρική κοινότητα και
είναι υπαρκτός ο κίνδυνος άσκησης αμυντικής ιατρικής, πρακτική που θα εκτινάξει κατακόρυφα το κόστος λειτουργίας των νοσοκομεί-
ων και θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην περίθαλψη των πολιτών».

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει πως ενστερνίζεται τις θέσεις της ιατρικής κοινό-
τητας σε δεκάδες σοβαρών ζητημάτων και όπως σημειώνει η Ομοσπονδία «μένει να το επιβεβαιώσει με νομοθετήματα και καθημερινές
πρακτικές, ώστε να ορθοποδήσει και να ανασυγκροτηθεί το σύστημα υγείας» και γι’ αυτό καταλήγει η ΟΕΝΓΕ «η πίστωση χρόνου προς
τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι δεδομένη, δεν είναι όμως μακρά, ούτε ανεξέλεγκτη».

Η ΟΕΝΓΕ ζητεί άμεσες και ταχείες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να στηριχτούν τα τμήματα που
καταρρέουν, οι ΜΕΘ, οι νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, ζητεί την αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών του τρέχοντος έτους αλλά και των προηγουμένων ετών, την ενί-
σχυση των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων, την άμεση παροχή δωρεάν πρόσβασης των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγεί-
ας, την κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ και του 1 ευρώ ανά συνταγή, τη δόμηση συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Υγείας,
τον άμεσο διορισμό των νέων διοικητών των υγειονομικών περιφερειών και την αντικατάσταση των διοικήσεων των νοσοκομείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ
Τέλος ξαπλώστρες και ομπρέλες
στις παραλίες;
Ανατροπές στον τρόπο αξιοποίησης των παρα-
λιών της χώρας δημιουργεί απόφαση του ΣτΕ. Οι
ανώτατοι δικαστές μπλοκάρουν το δικαίωμα των
τοπικών αρχών να νοικιάζουν τις παραλίες έναντι
αμοιβής, καθώς ,όπως αναφέρει η υπ’ αριθμόν
646/2015 απόφαση του το Ε' τμήματος  του ανω-
τάτου δικαστηρίου, αυτές αποτελούν δημόσια
περιουσία.
Στο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από 4 χρό-
νια ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ωστόσο
η απόφαση δεν είναι οριστική, αφού το τμήμα
παρέπεμψε την υπόθεση στην ενισχυμένη,
7μελή σύνθεση, για οριστική απόφαση. 
Το δικαστήριο, με αυτόν τον τρόπο βάζει φρένο
στην δυνατότητα- πολλές φορές και στην ασυδο-
σία των παράκτιων δήμων -να εκμεταλλεύονται
τις παραλίες, είτε με τραπεζοκαθίσματα, είτε με

ξαπλώστρες ή άλλα μέσα κρίνοντας ότι αυτή η
εκχώρηση δεν μπορεί να γίνεται συλλήβδην για
όλη την Ελλάδα με μία μόνο υπουργική απόφα-
ση.
Ουσιαστικά με την απόφαση ακυρώνεται η
(1038460/2439/Β0010/15.4.2009) Κοινή Απόφα-
ση των υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Οικονομικών περί απευθείας παραχώρησης
έναντι ανταλλάγματος του δικαιώματος απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρό-
χθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών στους ΟΤΑ α' βαθμού.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, συνέβαλε σε ακόμα μία

υπόθεση εξαφάνισης ανήλικης 

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά
από άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της, συνέβαλε
αποτελεσματικά στη διαλεύκανση ακόμα μίας υπόθεσης
εξαφάνισης ανήλικης, με αίσια έκβαση.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος ενημερώθηκε από Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής,
ότι η ανήλικη ημεδαπή, σύμφωνα με τους οικείους της,
απομακρύνθηκε από το σπίτι της, για να μεταβεί στο
σχολείο της, στο οποίο όμως ουδέποτε εμφανίστηκε.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης και ιδιαίτερα
του στοιχείου της ανηλικότητας, άμεσα, στελέχη της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξήγα-
γαν ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδι-
κτυακή έρευνα των στοιχείων και των λοιπών ψηφιακών
δεδομένων που χρησιμοποιούσε η ανήλικη για την πρό-
σβασή της στο διαδίκτυο, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπι-
σμό της.

Από την ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών και την
ψηφιακή και αστυνομική έρευνα, που διενήργησαν εξει-
δικευμένοι Αξιωματικοί της Υπηρεσίας, προέκυψαν και
ταυτοποιήθηκαν τα σημεία διασύνδεσης σε «προφίλ»
που χρησιμοποιούσε η ανήλικη σε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, με αποτέλεσμα να εξακριβωθεί γεωγραφικά
η περιοχή όπου κινούνταν.

Σε άμεση συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομι-
κού Τμήματος της συγκεκριμένης περιοχής, η υπόθεση
είχε αίσια κατάληξη και η ανήλικη επέστρεψε στην οικία
της.

Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας 
λαθραίων τσιγάρων και συλλήψεις
μελών διακίνησης στην Καλαμάτα

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγά-
ρων, που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10.760 χαρτοκιβώτια
(master cases) προέβησαν πρώτες πρωινές ώρες
σήμερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμά-
τας.

Τα κατασχεμένα τσιγάρα, μεταφέρθηκαν με το Φ/Γ
“GENC 3” σημαίας Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών, το
οποίο κατασχέθηκε στο λιμένα Καλαμάτας και συνελή-
φθησαν τα οκτώ αλλοδαπά μέλη πληρώματος.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών,
πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από πλήρωμα περιπο-
λικού σκάφους Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και από στελέχη της Λιμε-
νικής Αρχής Καλαμάτας, ενώ από τη στεριά συμμετείχαν
περιπολικά οχήματα με επιβαίνοντες στελέχη των Λιμε-
νικών Αρχών Γυθείου και Καλαμάτας, που είχε ως απο-
τέλεσμα τον εντοπισμό του ανωτέρω φορτηγού πλοίου,
στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του ακρωτηρί-
ου ''ΚΗΠΟΥΛΑ΄΄.

Στη συνέχεια, οι δυνάμεις του Λ.Σ-ΕΛ-ΑΚΤ. επιβιβά-
στηκαν υπό ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπου
μετά από έλεγχο, διαπίστωσαν την ύπαρξη έντεκα (11)
εμπορευματοκιβωτίων (containers) που περιείχαν τσι-
γάρα.

Το ''GENC 3'' και το πλήρωμά του, οδηγήθηκαν στο
λιμένα Καλαμάτας, όπου μετά από ενδελεχή έλεγχο δια-
πιστώθηκε πως το φορτίο ήταν παράνομο και προορι-
ζόταν προς εισαγωγή και διανομή του στην ελληνική
επικράτεια.

Κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Εισαγγελικής
Αρχής Καλαμάτας, τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ-ΑΚΤ πρόεβη-
σαν στην σύλληψη των οκτώ (08) αλλοδαπών μελών
του πληρώματος καθώς και στην κατάσχεση του πλοίου
και του παράνομου φορτίου του.

Εντός της ημέρας οι ανωτέρω συλληφθέντες θα προ-
σαχθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής
Καλαμάτας μαζί με το φάκελλο της εις βάρος τους σχη-
ματισθείσας δικογραφίας. Νεότερες εξελίξεις για την
ακριβή ποσότητα των λαθραίων τσιγάρων και το ύψος
των διαφυγόντων δασμών, θα δοθούν με νεότερο δελτίο
τύπου.

Η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των
συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματο-
ποιεί το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για την καταπολέ-
μηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας και
τη δίωξη του λαθρεμπορίου.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010
Αύξηση αυτοκτονιών 35% στην Ελλάδα λόγω

κρίσης, λιτότητας, ανεργίας

Μια ακόμα επιστημονική έρευνα έρχεται να καταδείξει
τις συνέπειες της κρίσης στην ψυχική υγεία των Ελλήνων.
Ερευνητές από την Ελλάδα και τη Βρετανία ανέλυσαν τα
διαθέσιμα στοιχεία και επισημαίνουν ότι κατά τα «μνημο-
νιακά» έτη 2011 - 2012, υπήρξε αύξηση 35% στις αυτο-
κτονίες, σε σχέση με την περίοδο έως το 2010, κυρίως
λόγω της αύξησης της ανεργίας και της απόγνωσης που
αυτή προκαλεί. Πιο σοβαρές ήσαν οι συνέπειες για τους
εργαζόμενους άνδρες που έχασαν τη δουλειά τους σε
σχέση με τις γυναίκες, ενώ αύξηση αυτοκτονιών υπήρξε
και μεταξύ των ηλικιωμένων συνταξιούχων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Γεώργιο Ραχιώτη,
επίκουρο καθηγητή Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό "BMJ Open",
ανέλυσαν στοιχεία αυτοκτονιών για την περίοδο 2003 -
2012 και διαπίστωσαν ένα σημαντικό «άλμα» στη θνησιμό-
τητα από αυτοκτονίες μετά το 2010, έτος «ορόσημο» για
την εφαρμογή του μνημονίου και των πολιτικών λιτότητας
στην χώρα μας.

Ο δείκτης αυτοκτονιών στην Ελλάδα από 3,37 ανά
100.000 κατοίκους το 2010 αυξήθηκε σε 4,56 ανά 100.000
το 2012. Ενώ την περίοδο 2003 - 2010 ο μέσος δείκτης
αυτοκτονιών ήταν 3,35 ανά 100.000, αυξήθηκε σε 4,42 ανά
100.000 κατά τη διετία 2011 - 2012.

Ανάμεσα στα δύο φύλα, χειρότερη αποδείχτηκε η
κρίση για τους άνδρες, στους οποίους ο δείκτης αυτοκτο-
νιών από 5,75/100.000 έως το 2010 ανέβηκε στο

7,43/100.000 στη συνέχεια. Στις γυναίκες υπήρξε επίσης
αύξηση αυτοκτονιών, αλλά μικρότερη αναλογικά, από 1,17
πριν την κρίση, σε 1,55 μετά.

Οι θάνατοι από αυτοκτονίες αυξήθηκαν σε όλες ουσια-
στικά τις ηλικιακές ομάδες (και των δύο φύλων), ιδίως όμως
στους άνδρες παραγωγικής ηλικίας 20 έως 59 ετών, όπου
η αύξηση ήταν 34% (από 6,58 σε 8,81 ανά 100.000
άτομα). Μικρότερη, περίπου 20%, ήταν η αύξηση στους
άνδρες άνω των 60 ετών (από 8,58 σε 10,3). Σταθερές
παρέμειναν οι αυτοκτονίες πριν και μετά την κρίση στους
νέους έως 19 ετών. Αύξηση υπήρξε και στις γυναίκες 20
έως 59 ετών, από 1,37/100.000 προ κρίσης σε 1,84 κατά
την περίοδο 2011 - 2012.

Σύμφωνα με την μελέτη, κάθε πρόσθετη ποσοστιαία
μονάδα αύξησης της ανεργίας στην Ελλάδα (η οποία σχε-
δόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2010 - 2012) συσχετιζόταν κατά
προσέγγιση με μια αύξηση του δείκτη αυτοκτονιών κατά
0,19 ανά 100.000 κατοίκους ή με 20 περισσότερους θανά-
τους από αυτοκτονία. Δεν υπήρξε αντίστοιχη συσχέτιση
μεταξύ γυναικείας ανεργίας και αύξησης των αυτοκτονιών
γυναικών.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ιστορικά τα ποσοστά αυτο-
κτονιών στην Ελλάδα, προ της κρίσης, υπήρξαν χαμηλά
για τα διεθνή δεδομένα. Από την άλλη, οι ερευνητές επε-
σήμαναν πως έχουν εκφρασθεί ορισμένες αντιρρήσεις,
ιδίως στην ίδια την Ελλάδα, αναφορικά με τον βαθμό στον
οποίο η κρίση όντως ευθύνεται για την αύξηση των αυτο-
κτονιών τα τελευταία χρόνια.

Όμως, οι ερευνητές χαρακτηρίζουν «απροσδόκητες»
και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση αυτές τις αμφιβολίες. Όπως
τονίζουν, μάλιστα, έχει υποτιμηθεί η γενικότερη επίπτωση
της κρίσης και της λιτότητας στην ψυχική και σωματική
υγεία των Ελλήνων.
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ΠΠάάσσχχαα  22001155  
--   ΟΟ  ΑΑππρρίίλληηςς  ττρρεελλάάθθηηκκεε  κκααιι  εεννδδέέχχεεττααιι   νναα  φφέέρρεειι   χχιιόόννιιαα!!!! !!

ΦΦ τιάχνει ο καιρός και μάλιστα με ζέστη,
αυτήν την εβδομάδα , με τη θερμοκρασία
να σκαρφαλώνει και στους 24-25 βαθ-

μούς Κελσίου και το κρύο να υποχωρεί μαζί με τις
βροχές και τις καταιγίδες. Όμως ο Χειμώνας θα
επανέλθει στις αρχές του Απριλίου με πτώση της
θερμοκρασίας, βοριάδες, καταιγίδες, ακόμα και
χιόνια.
Ωστόσο, δεν θα χαρούμε για πολύ, καθώς προς
τα τέλη της άλλης εβδομάδας και μετά, σταδιακά ο
καιρός θα χαλάσει και πάλι, με πτώση της θερμο-
κρασίας, βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια, ενώ
η κακοκαιρία όπως επισημαίνει το Greek-
Weather.Org, ενδέχεται να συνεχιστεί και μέσα

στην Μεγάλη εβδομάδα ως και το Πάσχα.
Πρωτοφανές για τα καιρικά ιστορικά δεδομένα, θα
είναι να χιονίσει μέσα στις γιορτές του Πάσχα στη
χώρα μας και να εισβάλλει πολικό ψύχος, ωστό-
σο όπως τονίζει η έγκυρη σελίδα καιρού της
Ελλάδας, Greek-Weather.Org, κάτι τέτοιο έχει
ξανασυμβεί τελευταία τον Απρίλιο του 2003 με
χιόνια ακόμα και μέσα στην Θεσσαλονίκη.
Θα είναι άκρως εντυπωσιακό να δούμε χιόνι μέσα
στο Πάσχα, καθώς κάθε χρόνο την τελευταία του-
λάχιστον 10ετία, έχουμε κάνει Πάσχα με καλοκαι-
ρία και θερμοκρασίες ακόμα και κοντά στους 30
βαθμούς Κελσίου. 
Αυτή τη φορά το Greek-Weather.Org, τονίζει πως

μερικές περιοχές στην βόρεια, βορειοδυτική
Ελλάδας, δεν αποκλείεται να κάνουν Πάσχα
ακόμα και με ολικό παγετό.
Φυσικά και κάτι τέτοιο μας δείχνει πως η Άνοιξη
φέτος δεν θα έρθει όπως όλα δείχνουν στη χώρα
μας και θα μεταβούμε απευθείας στο Καλοκαίρι.
Μάλιστα αν έχετε παρατηρήσει, τα δέντρα ακόμα
δεν έχουν ανθίσει και ενώ έχουμε ήδη φτάσει στα
τέλη του Μαρτίου… Για να δούμε λοιπόν τι θα
συμβεί ως τα μέσα του Απριλίου στον καιρό της
Ελλάδας και της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον θα
παραμείνει αμείωτο μέχρι περίπου και τα μέσα
του Απρίλη, σύμφωνα με την πρόβλεψη του
Greek-Weather.Org

Μεγάλη απήχηση σημείωσε 
ο πρώτος κύκλος  διαδικτυακής 
τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για
τη ΖωΗ των Νέων) εγκαινιάζει κατά το τρέχον
σχολικό έτος (2014-2015) ένα πρόγραμμα διαδι-

κτυακής τηλεκπαίδευσης (e-learning), το οποίο απευ-
θύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται
στους τομείς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, καθώς και στους σχολικούς συμβούλους.
Τo πρόγραμμα απαρτίζεται από μια σειρά διαλέξεων
στα γνωστικά αντικείμενα της διατροφής, της σωματικής

δραστηριότητας και της ανάπτυξης των παιδιών και των
εφήβων, αλλά και σε ευρύτερα θέματα που αφορούν τη
διατροφή του ανθρώπου. Στόχο έχει την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη βελ-
τίωση των συνηθειών των μαθητών τους, να προωθή-
σουν την υγιή σωματική τους ανάπτυξη και την πνευμα-
τική τους απόδοση και τελικά να προάγουν την υγεία
τους. 

O πρώτος κύκλος του προγράμματος διαδικτυακής
τηλεκπαίδευσης, ο οποίος ξεκινάει στις 30/03/2015,
σημείωσε μεγάλη απήχηση στην εκπαιδευτική κοινότη-
τα, καθώς λίγες μόλις ημέρες μετά από την έναρξη των
εγγραφών (16/03/2015) συμπληρώθηκε ο ανώτατος

αριθμός συμμετοχών (1.200 εκπαιδευτικοί). Οι εκπαι-
δευτικοί που δεν πρόλαβαν να εγγραφούν θα έχουν τη
δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στον επόμενο
κύκλο του προγράμματος, ο οποίος θα ξεκινήσει στις
αρχές του Ιουνίου.

Για να ενημερώνεστε σχετικά με το πρόγραμμα διαδι-
κτυακής τηλεκπαίδευσης, και τις δράσεις του ΕΥΖΗΝ
γενικότερα, μπορείτε να εγγραφείτε στο  HYPERLINK
"http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/NewsLetters/Forms/
Subscribe.aspx" \t "_blank" newsletter και στο  HYPER-
L I N K
"https://www.facebook.com/pages/EYZHN/157783734
427074" \t "_blank" facebook του Προγράμματος.

Παραμένει ως έχει η πρόταση για τροποποίηση της
λεωφ. γραμμής 735 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΖΕΦΥΡΙ-ΣΤ.ΚΑΤΩ
ΠΑΤΗΣΙΑ. 

Συγκεκριμένα η λεωφ. γραμμή θα έχει πλέον αφετηρία
στην οδό Μπελογιάννη, στην περιοχή του Ζεφυρίου,
ενώ το υπόλοιπο τμήμα της γραμμής μέχρι τα Κάτω
Πατήσια παραμένει ως έχει. Η χρονοαπόσταση των
οχημάτων τις ώρες αιχμής εκτιμάται ότι  θα διαμορφω-
θεί σε 15’-20’ περίπου.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση της γραμμής 735 εκτός
του ότι θα βελτιώσει, όπως προαναφέρθηκε, τη συχνό-
τητα των δρομολογίων, θα ανακόψει κατά το δυνατόν
και την αυξημένη παραβατικότητα  που εντοπίζεται
στην περιοχή. 

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες χρονοαποστά-
σεις έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες 

δυνατότητες σε οδηγούς και λεωφορεία,  με τρόπο 
ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και να αντα-

ποκρίνονται στη πραγματικότητα.
Σε ό,τι αφορά τον υπό διαμόρφωση χώρο για την ανα-

μονή οχημάτων των λεωφορειακών  γραμμών πλησίον
του σταθμού προαστιακού των Άνω Λιοσίων , η Υπη-
ρεσία μας έχει διενεργήσει αυτοψία, τα συμπεράσματα
της οποίας έχουν ως εξής:

Κρίνεται  θετικά η πρόταση για αναμονή των λεωφο-
ρείων των λεωφορειακών γραμμών 749, 709, 723, 711
που εξυπηρετούν τον Δήμο Φυλής, στον συγκεκριμένο
χώρο εφόσον πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες εργα-
σίες διαμόρφωσης.  

Ο χώρος δεν κρίνεται κατάλληλος για την επιβίβαση ή
την αποβίβαση των επιβατών η οποία θα πραγματο-
ποιείται επί των υπαρχουσών στάσεων του   προα

στιακού επί της Λεωφ. Φυλής.
Τέλος να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του

Ο.Α.Σ.Α και του Δήμου Φυλής θα πρέπει πριν την υλο-
ποίηση της πρότασης να έρθουν σε επαφή ώστε να
καθοριστεί το πλαίσιο των τεχνικών και κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων  που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση
της πρότασης.   

Παρακαλούμε για τις απόψεις σας, πριν την οριστικο-
ποίηση της απόφασης του ΟΑΣΑ.

Δημήτρης Αποστολίδης
Πολ. Μηχαν. - Συγκ/λογος
Δ/ντης Λειτουργικού Σχεδιασμού

Για την ακρίβεια
Η Δ/ντρια Διοικητικού 

Ι.Αντωνοπούλου

ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Κρίνεται θετικά η υπό διαμόρφωση χώρου για την αναμονή λεωφορείων 
πλησίον του σταθμού προαστιακού των Άνω Λιοσίων 

Η συνέχεια του κειμένου από τη σελίδα 3
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ΣΤΙΣ 4 ΚΑΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

Εκδήλωση αγάπης για το «Κέντρο  
Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά»

Ηομάδα «Ελευσινίων Δημιουργίες» για την ενίσχυση του «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά» και έχο-
ντας ως αρωγό το “Galaxy Events & Catering»  διοργανώνει στις 4 και 5 Απριλίου εκδήλωση αγάπης, στο
Αμφιθέατρο-Ελευσίνια Μυστήρια, στην οδό Νικολαϊδου 76, στον  πεζόδρομο της Ελευσίνας.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, παρουσιάσεις σε τεχνικές που χρησιμοποιούν 
οι χειροτέχνες για την κατασκευή των προϊόντων τους,   καθώς και σεμινάρια για μικρούς και μεγάλους.
Ο Μπαγκς Μπάνι και ο Τουΐτι, θα διασκεδάσουν με παιχνίδια τους  μικρούς μας φίλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
11πμ.– 12μμ. Σεμινάριο DECOUPAGE σε βότσαλο ή μάρμαρο.
12μμ.– 1μμ. Σεμινάριο  «Φτιάχνω μόνη μου το δικό μου δαχτυλίδι». ( για κορίτσια 4-10 ετών)
6μμ. –7μμ. Σεμινάριο    «Κατασκευή πορτοφολιού» από ανακυκλώσιμο υλικό.
7μμ-8μμ. Παρουσίαση  «Δημιουργία Πασχαλινού αυγού με διακόσμηση ζαχαρόπαστας».

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
10.30πμ.-11.30πμ. Σεμινάριο

«Πασχαλινή κατασκευή από τσόχα». (για παι-
διά)

11.30πμ. -12.30μμ Σεμινάριο
«Κατασκευή σελιδοδείκτη pom-pom»

12.30μμ.– 1μμ. Παρουσίαση
«Δημιουργία Σπιτικής Ζαχαρόπαστας».

5.30μμ.– 6.30μμ Σεμινάριο  
«Πασχαλίτσα με ζαχαρόπαστα».

6.30μμ.– 7.00μμ. Παρουσίαση «Τεχνική - Εφέ
Μαρμάρου»

Ωρες λειτουργίας 10:00πμ-22:00μμ
Είσοδος Ελεύθερη

Στη Φιλική Φωλιά, βασική δραστηριότητα του Κέντρου Αγάπης, προσφέρονται πολλά και οργανωμένα παιδαγωγι-
κά προγράμματα. Καθημερινά, περισσότερα από 160 παιδιά προσέρχονται μετά το σχολείο, λαμβάνουν μεσημερια-
νό γεύμα και στη συνέχεια απασχολούνται σε δραστηριότητες όπως χειροτεχνίες, αθλήματα, ένταξη σε χορωδίες και
θεατρικές ομάδες, εκμάθηση ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, επισκέψεις σε μουσεία κ.ά.

ΟΣ π ύ ρ ο ς
Χαρτοφύ -
λακας το

2014 ανακηρύχτηκε
πρωταθλητής Αττικής
στα νήπια στο σχολι-
κό πρωτάθλημα και
άφησε μηνύματα για
το μέλλον του. 

Φέτος κατέκτησε
και πάλι την πρώτη
θέση στο σχολικό
πρωτάθλημα Αττικής
ανάμεσα σε 59 μαθη-
τές της Α’ Δημοτικού.
Πέτυχε το απόλυτο με 7 στα 7 και φυσικά την πρόκρισή του για το πανελλήνιο σχο-
λικό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Ερέτρια με πολλές προσδοκίες για μια
ακόμη διάκριση.

Ο μικρός μαθητής από τα Μέγαρα και μετά από μια χρονιά που μετείχε σε πολ-
λές σκακιστικές διοργανώσεις, και ατομικές αλλά και στα ομαδικά με τον Σ.Μ.Σ. Ελευ-
σίνας, έχει αποδείξει ότι έχει και παρόν και μέλλον. 

Την αγάπη του για το σκάκι την στηρίζουν με πολύ διάθεση οι γονείς του Νίκος και
Ελισάβετ που τους αναλογεί μεγάλο μέρος της επιτυχίας του. Παρόλο που η περιο-
χή των Μεγάρων που διαμένουν δεν προσφέρεται για εύκολες μετακινήσεις, οι
γονείς του Σπύρου έχουν στόχο να στηρίξουν την προσπάθεια του και το κάνουν με
αγάπη και χαρά. Ευχόμαστε στον ίδιο να συνεχίζει με την ίδια όρεξη και φυσικά
στους γονείς του με το ίδιο κουράγιο.

Επιτυχία για μια ακόμη φορά και για την Ελευσίνια μαθήτρια του 9ου Δημοτικού
σχολείου Ηλία Αναστασία που αγωνίζεται με την ΠΣ Περιστερίου. Κατέκτησε την
πρώτη θέση (11η στη γενική κατάταξη) μεταξύ των κοριτσιών της Ε΄ Δημοτικού.

Εκτός από το
χρυσό μετάλ-
λιο κέρδισε και
την πρόκρισή
της για το
π α ν ε λ λ ή ν ι ο
ατομικό πρω-
τάθλημα με
πολλές ελπί-
δες διάκρισης.
Δεν θα συμμε-
τέχει στο
π α ν ε λ λ ή ν ι ο
π ρωτάθλημα
παρόλο που

κέρδισε το δικαίωμα της πρόκρισης ο Άγγελος Μαξιλάρης του 1ου Γυμνασίου Ελευ-
σίνας που με την ήττα στον τελευταίο αγώνα έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην
εξάδα των νικητών της Α’ Γυμνασίου.

Μεγάλη επιτυχία και για τον «δικό» μας Αλέξανδρο Ρούτση. Ο Αλέξανδρος που
έκανε τα πρώτα του σκακιστικά βήματα στον Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας και πλέον διαμένει
στην Αθήνα κατέκτησε την τρίτη θέση στη δύσκολη κατηγορία των μαθητών Λυκείου
και θα συμμετέχει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Συμμετείχαν ακόμα από σχολεία
του Δήμου Ελευσίνας στο σχολικό πρωτάθλημα Αττικής, που πραγματοποιήθηκε
στο The Mall στα πλαίσια των εκδηλώσεων της chessnale2015, και προσπάθησαν
για το καλύτερο οι Σοφία Σαρίδη (3ο Ελευσίνας), Βασίλης Μαξιλάρης (3ο Ελευσίνας),
Σωτήρης Κόλλιας (2ο Ελευσίνας), Μαρίνα Γκίκα (1ο Μαγούλας), Μαρία Τερέζα
Βακονδίου (1ο Μαγούλας) και Γιάννης Καπράνας (1ο Μαγούλας) ενώ στο ομαδικό
πρωτάθλημα συμμετείχε με ελλείψεις το 3ο Δημοτικό Ελευσίνας.

Ευχόμαστε στα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα καλή
τύχη.

ΣΜΣ Ελευσίνας : Ο μικρός μαθητής από τα Μέγαρα έχει αποδείξει ότι έχει και παρόν και μέλλον! 

Πρωταθλητής Αττικής και πάλι ο Σπύρος Χαρτοφύλακας!

Μεγάλο ενδιαφέρον
για τις  «Πρώτες βοήθειες» 
από τους τρίτεκνους Φυλής

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο σεμινάριο για τις πρώτες
βοήθειες που μπορούμε να δώσουμε σε περι-
στατικά, τα οποία καθημερινά μπορούν να

συμβούν σε εμάς, τα παιδιά μας, τους οικείους ή τους
συνανθρώπους μας, διοργάνωσε, σε συνεργασία με το
Σώμα Εθελοντών Γιατρών, στα γραφεία του, ο σύλλογος
Τριτέκνων Φυλής.

Διαδραστικό και απολύτως παραστατικό, το τρίωρο και
πλέον μάθημα που έκανε ο πιστοποιημένος εκπαιδευ-
τής, ειδ/νος γιατρός Νοσοκοµείου ΚΑΤ Χρήστος Κρασα-
δάκης, καθήλωσε όλους τους παρευρισκόμενους με τις
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπεριφορά
που πρέπει να επιδείξουν στην περίπτωση που βρε-
θούν ενώπιον ενός καρδιακού επεισοδίου, επιληπτικής
κρίσης, αιμορραγίας, αναπνευστικής απόφραξης,
πνιγµού, λιποθυµικού επεισοδίου ή σοβαρής αλλεργι-
κής αντίδρασης.

Η εκπαίδευση έγινε σε πρόπλασμα και δεν αποτέλεσε
πιστοποίηση Βασικής Υποστήριξης Ζωής καθώς αυτό
γίνεται σε εξιδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα.

Ανακοίνωση
Ενημερώνουμε ότι η προγραμ-

ματισμένη για το Σάββατο 28/3
διανομή πατάτας αναβλήθηκε

λόγω κακών καιρικών 
συνθηκών. Για νέα δράση θα
υπάρξει σχετική ανακοίνωση 
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Ξεκίνησε το πρωί της
Πέμπτης 26 Μαρτίου το
πασχαλινό παζάρι που
οργανώνει το Β΄παράρ-
τημα του ΚΑΠΗ Δήμου
Ελευσίνας.

Κατασκευές πασχαλι-
νές, λαμπάδες, διακο-
σμητικά όλα φταιγμένα
από τα χέρια της ομά-
δας χειροτεχνίας μας
περιμένουν στο κτίριο
του Β΄ παραρτήματος 

(Ιάκχου & Μιαούλη -
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.

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
Το πασχαλινό παζάρι 

από το Β΄ παράρτημα του
ΚΑΠΗ Ελευσίνος
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο 

του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.

ΓΑΜΟΣ

Ο Γεώργιος Γιαννιάς του Στέφανου
και της Μαρίας το γένος Καραγιάννη, 

κάτοικος Γλυφάδας 
και η Ελευθερία Παντελιδάκη του Αντώνη 

και της Σταυρούλας το γένος Διολέτη, 
κάτοικος Μάνδρας Αττικής 

θα παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο στην Ρόδο 
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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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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 συμμετέχο-
ντας μέσω των Ερευνητικών Εργασιών και του πολιτιστικού προγράμ-
ματος “Μετέωρα”, προστατευόμενο μνημείο από την UNESCO, ταξιδεύ-
ει στην:

“MATERA”  “H Γη των Βράχων” της Τζένης Λυκουρέζου
Πολιτιστικό κέντρο   “Λεωνίδας Κανελλόπουλος”  οδός: Δραγούμη 37    
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 & Αιγάλεω 

 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

Δυσλειτουργία σε κύκλωμα αυτοματισμού 
των ΕΛΠΕ Ελευσίνας αναστάτωσε τους κατοίκους 

- Εξηγήσεις για το περιστατικό ζήτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δήμου Ελευσίνας.
Καμία επιβάρυνση της ατμόσφαιρας- τηρήθηκαν οι κανονισμοί ασφαλείας απάντησε η εταιρεία

Έντονη ήταν η ανησυχία των κατοίκων
Ελευσίνας όταν το βράδυ της Κυριακής
αντίκρυσαν για άλλη μια φορά  έντονες

φλόγες και καπνούς από το διυλιστήριο  των  ΕΛΠΕ. 

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Γραφείου Περιβάλλο-
ντος του δήμου Ελευσίνας, το οποίο απέστειλε έγγραφο
προς την επιχείρηση ζητώντας να αιτιολογήσει τη
δυσλειτουργία αυτή ζητώντας παράλληλα εξηγήσεις για
το εάν υπάρχει πιθανότητα ρύπανσης σε έδαφος, υδρο-
φορόρο ορίζοντα ή αέρα. 

Σε επιστολή - απάντηση η εταιρεία ΕΛΠΕ ανέφερε ότι
επρόκειτο για μια προσωρινή δυσλειτουργία σε βάνα
κυκλώματος παραγωγής και διαχείρισης αερίου καυσί-
μου του διυλιστηρίου και πως το αέριo καύσιμο οδηγή-
θηκε προς τον πυρσό όπως προβλέπει ο σχεδιασμός
και κανονισμός ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσε-
ων. Επίσης, η εταιρεία διευκρινίζει ότι εντός δύο ωρών
η δυσλειτουργία του αυτοματισμού αποκαταστάθηκε και
πως από το περιστατικό δεν σημειώθηκε καμία μετρή-
σιμη επιβάρυνση στην ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

Προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τα  δύο σχετικά
έγγραφα - επιστολές. Ακολουθεί η θέση του δημάρχου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΛΑ 

Τι θα κάνει η δημοτική αρχήΤι θα κάνει η δημοτική αρχή

Νομίζω ότι όπως μέχρις στιγ-
μής διεξάγεται η συζήτηση
για το (σοβαρό) περιστατικό

που έγινε στο διυλιστήριο περισσό-
τερο αναπαράγει απόψεις γνωστές
και κατατεθειμένες κατά την προε-
κλογική περίοδο παρά προσπαθεί
να εξάγει συμπεράσματα και να οδη-
γήσει σε λύσεις.

Τι θα κάνει η δημοτική Αρχή;
Η δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι ακριβώς έπραξε και κατά τη διάρκεια της αστοχίας

υλικού του αντιδραστήρα στη μονάδα 32. Θα ξεκινήσει τη συζήτηση με το σωματείο
(ήδη έχουν γίνει τηλεφωνικές επικοινωνίες) γιατί αυτοί που πρώτοι κινδύνευαν εάν το
περιστατικό εξελισσόταν αρνητικά ήταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Θα ζητήσει από τη
Διοίκηση να λάβει και άλλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας (τα οποία θα έχει από κοι-
νού αποφασίσει με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων). Θα ζητήσει
από κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβει και να διατυπώσει την άποψή του για το συμ-
βάν. Μπορεί κάποιοι συμπολίτες να έχουν άλλη άποψη για την αντίδραση του Δήμου
απέναντι σε τέτοια περιστατικά. Δικαίωμά τους. Να θυμίσω μόνο ότι την ίδια ακριβώς
σχεδιασμένη πολιτική αντίδραση είχε η δημοτική αρχή στο προηγούμενο περιστατικό
του αντιδραστήρα της μονάδας 32. Και αυτή η λογική είχε ως αποτέλεσμα (ή βοήθη-
σε σημαντικά) ώστε να επισπευσθεί η γενική επισκευή του διυλιστηρίου κατά ένα
περίπου χρόνο από τον αρχικά σχεδιαζόμενο.


