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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Mεταμορφώνεται
το πρώην νταμάρι
του Άνω Δάσους
στο Χαϊδάρι
Σελ: 2-8

Έπιασαν δουλειά οι μπουλντόζες
για το πολυπόθητο πάρκο αναψυχής

Σελ: 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ’’
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ

«Τα σοβαρά
ζητήματα απαιτούν
σοβαρή αντιμετώπιση»

Ζήτησε ο
Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής,
Γιάννης Βασιλείου,
από τον Υφυπουργό
Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης
Παναγιώτη Σγουρίδη

Ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας για την διεκδίκηση της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021

στο Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου
Σελ: 5

Πασχαλινές δημιουργίες

από τον Παιδικό
Σταθμό
της Δημοτικής
Ενότητας Φυλής
Σελ: 6

Σελ: 2-11

Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης
στα Μέγαρα, Κυνοκομείο στον
Ασπρόπυργο και χορήγηση
επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία

Σελ: 2-8

ΜΕΛΕΤΑ ΑΠΟΨΕ ΤΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οι χώροι στάθμευσης
προκάλεσαν ένταση

κ.2239

ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Τιμή : 0,01€

Θανατηφόρα
σύγκρουση κοντά
στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας
Σελ: 7

Νεκρή μια 25χρονη, στο νοσοκομείο
Νίκαιας συνομήλικος της
Σελ: 3

«Πράσινο φως»
από την Εκτελεστική
Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ
στα Τοπικά
Σχέδια Διαχείρισης

Η Ζωφριά λέει ΟΧΙ
στις προτάσεις
του ΟΑΣΑ
για τα δρομολόγια
της γραμμής 711

Σελ: 5

Σελ: 3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σελ. 9
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1,
τηλέφωνο
2105572588
Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γκολέμη
Γεωργία Δ.) Παγκάλου & Χατζηδάκη,
Εντός Εμπορικού
Κέντρου Ίλιον,
2105546444

Φυλή -Άνω Λιόσια

Ζαλαβρά - Χατζηνικολή Μαρία - Κορίνα
Λεωφόρος Φυλής
240, τηλέφωνο
2102471445
Μάνδρα

Γιάννου Γε
ώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
τηλέφωνο
2105555844

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10
έως 20 βαθμούς Κελσίου

ΤΟΛΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟΓΙΟ
ΕΟΡΤ

Μεγάλη Τρίτη, Μάρτυρος
Καλλιοπ ίου εν Πέργη, Μαρτύρων
Ακυλίνας και Ρουφίνου και των συν
αυτοίς διακοσίων

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κλειστό παρέμεινε τη Δευτέρα του Πάσχα
των Καθολικών, το Χρηματιστήριο Αθηνών,
εναρμονιζόμενο με την αργία στις
ευρωπαϊκές αγορές και τη Wall Street.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ’’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ
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«Τα σοβαρά ζητήματα απαιτούν
σοβαρή αντιμετώπιση»

O

Δήμος Μάνδρας –
Ειδυλλίας, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του
κατέστησε
σαφές
ότι
το
ΜΕΛΕΤΑΝΙ δεν θα γίνει ανεξέλεγκτη χωματερή των εργολάβων
του ΜΕΤΡΟ, ενώ το Δημοτικό
Συμβούλιο έχει - κατά πλειοψηφία –αποφασίσει να αντισταθεί
με κάθε νόμιμο τρόπο στην υλοποίηση του έργου μεταφοράς
μπαζών από τις εργασίες του
Μετρό στην περιοχή.
Παράλληλα, έχει αποφασίσει
να απαιτήσει τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής από ΟΕΔΑ και να οργανωθούν δυναμικές
κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας .
Στο κρίσιμο αυτό ζήτημα και σε λεπτομέρειες που το αφορούν
αναφέρεται σε δική της ανακοίνωση η παράταξη ‘’Δημοτική
Συνεργασία Μάνδρας - Ειδυλλίας’’ με επικεφαλής τον δημοτικό
σύμβουλο Αθανάσιο Πανωλιάσκο, παραθέτοντας και σχετικό
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .
Η ανακοίνωση έχει ως ακολούθως :

΄Όλόκληρη η αλήθεια για το Μελετάνι’’

Μας προκαλεί, τουλάχιστον, έκπληξη ο τρόπος με τον οποίο η
δημοτική αρχή έχει επιλέξει και αποφασίσει να χειριστεί το μεγάλο ζήτημα- και μεγάλη «πληγή» για τον τόπο μας- του ανενεργού περιοχής μεταλλείου βωξίτη στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ (θέση Μαλιαζέζα). Και μας προκαλούν έκπληξη οι χειρισμοί της δημοτικής
αρχής Μάνδρας- Ειδυλλίας, γιατί δεν εμπεριέχουν , ούτε στο
ελάχιστο, δείγματα της σοβαρότητας που απαιτείται για το ζήτη-

μα που κρίνει την ύπαρξη ενός
«πνεύμονα πρασίνου» στην περιοχή
της Μάνδρας, για το οποίο έχουν
γίνει αγώνες.
Η δήμαρχος, συντηρεί θολό τοπίο
ως προς την ενημέρωση των πολιτών και του Δημοτικού Συμβουλίου,
ενώ παράλληλα, εξαντλεί την τοποθέτησή της επί του θέματος σε ανακοινώσεις περί… ακτιβισμού, υποτάσσοντας το διακύβευμα ενός πολύ
μεγάλου και επικίνδυνου- για τον
τόπο- ζητήματος σε αποφάσεις που
ελπίζουμε ότι δεν κρύβουν άλλου
είδους σκοπιμότητες.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί οι πολίτες της
Μάνδρας πρέπει να τη γνωρίζουν, αναφέρουμε οτι:
1) Σύμφωνα με τον Νόμο 3164 (ΦΕΚ 17/2-7-03) έχουν εγκριθεί οι κατάλληλες θέσεις για εγκαταστάσεις, διαχείρισης αποβλήτων, στις οποίες συγκαταλέγεται και το ΜΕΛΕΤΑΝΙ Μάνδρας.
2) Στην περιοχή του ανενεργού μεταλλείου ήδη γίνεται άναρχη
εναπόθεση κάθε είδους αποβλήτων, επικίνδυνων ή μη.
3) Η μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης του ανενεργού
μεταλλείου ( χρήση ως αποθεσιοθαλάμου για αδρανή προϊόντα), που κατέθεσε η εταιρεία «ΕΛΛΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Α.Ε.» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η οποία και εγκρίθηκε, με θετική εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, περιγράφει την συντονισμένη απόθεση των προϊόντων από τις
εκσκαφές των νέων σταθμών της επέκτασης της γραμμής 3
(Χαϊδάρι – Πειραιά) του Μετρό προς αποκατάσταση του χώρου
και στη συνέχεια τη φύτευση του

ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ
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

Θ

ερμή ανταπόκριση βρήκε η
Πρωτοβουλία των Κοινωνικών Δομών και Συλλογικών
φορέων του Δήμου Φυλής, για
συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων, με σκοπό να διανεμηθούν σε
άπορες οικογένειες, για τις Άγιες
μέρες του Πάσχα.
Για την επιτυχία της προσπάθειας
συνεργάστηκαν ισότιμα οι εξής
φορείς:
Α’ θμια και Β’ θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Φυλής, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Κοινωνικής 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 Παρατάξεις: Νέα
Εποχή, Ριζοσπαστική Κίνηση Δήμου
Φυλής, Εύπολις, Λαϊκή Συσπείρωση
Φυλής, Ενότητα Πολιτών.
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν δεκάδες φορείς και απλοί Δημότες στους
οποίους ο Δήμος Φυλής, νιώθει το
χρέος να απευθύνει θερμές ευχαριστίες.

Πρόκειται για τους Σταλίμερου
Μαρία, Κρυστάλλη Γεωργία , Βαρδάτσκα Μαρία, Χριστοπούλου Μαρία,
Καψή Καπίρη Λία, Παχούλη Θεόδωρο, Γκαραβέλα Σοφία, Μαυροειδάκο
Γιάννη, Καμαρινόπουλο Παναγιώτη,
Ρεκουνιώτη Όλγα, Σύλλογος Δροσούπολης, Η Γρίζα, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 7ου Δημοτικού
Σχολείου Άνω Λιοσίων
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Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης στα Μέγαρα,
Κυνοκομείο στον Ασπρόπυργο και χορήγηση
επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
από τον Υφυπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Τ

η
Δυτική
Αττική επ ισκέφτηκε
την Πέμπτη 2-4-15
ο
Υφυπουργός
Π.Α.Π.ΕΝ.
κ.
Παναγιώτης Σγουρίδης όπου συναντήθηκε με τον Αντιπ εριφερειάρχη κ.
Γιάννη Βασιλείου,
τους Περιφερειακούς Συμβούλους
Δυτικής Αττικής και
με τον Δ/ντή και
τους υπαλλήλους
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
Στο επίκεντρο των συναντήσεων ήταν τα πολλά και
μεγάλα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και των
παραγωγών της Δυτ. Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασιλείου μεταξύ των άλλων
ζήτησε:
•Τη στήριξη του ΥΠΑΠΕΝ, στην προσπάθεια της Περιφέρειας για τη λειτουργία Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης στα Μέγαρα.
•Τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χορήγηση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία, δεδομένου ότι στην Αττική
δεν υπάρχουν επαρκείς δημόσιου χαρακτήρα βοσκότοποι.

•Την παραχώρηση στην Περιφέρεια Αττικής του
κυνοκομείου που
έχει το ΥΠΑΠΕΝ
στον Ασπ ρόπ υργο, π ροκειμένου
σε συνεργασία με
τους Δήμους και τα
φιλοζωικά σωματεία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
των
αδέσποτων
ζώων.

Από την πλευρά
των υπηρεσιακών
παραγόντων έγιναν προτάσεις για
την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων όπως:
•Οι αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
•Τα προβλήματα των παραγωγών πωλητών λαϊκών
αγορών από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.
•Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων
κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης
ζωικού κεφαλαίου.
•Η διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.
•Οι άδειες χρήσης νερού κ.α.
Ο κ. Υφυπουργός άκουσε με μεγάλη προσοχή τα
προβλήματα και τις προτάσεις και δεσμεύτηκε πως θα
υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και συνέχιση της
συνεργασίας για την επίλυσή τους.

Θανατηφόρα
σύγκρουση κοντά
στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας
ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Νεκρή μια 25χρονη,
στο νοσοκομείο Νίκαιας
συνομήλικος της

Τ

η ζωή της έχασε μια 25χρονη
σε τροχαίο που σημειώθηκε
στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στη διασταύρωση με
τα ναυπηγεία Ελευσίνας.
Μια μπετονιέρα που οδηγούσε
45χρονος συγκρούστηκε με Ι.Χ.,
που οδηγούσε 25χρονος με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του
και το θανάσιμο τραυματισμό της
25χρονης συνεπιβάτιδας του.
Ο τραυματίας διεκομίσθηκε στο
νοσοκομείο Νίκαιας και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό

Η Ζωφριά λέει ΟΧΙ στις προτάσεις του ΟΑΣΑ
για τα δρομολόγια της γραμμής 711

Τ

ην έντονη αντίδραση τους εκφράζουν οι κάτοικοι της Ζωφριάς για
τις προτάσεις του ΟΑΣΑ σχετικά
με τη διαδρομή της λεωφορειακής
γραμμής 711 ΖΩΦΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ.
Αφορμή αποτελεί έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακού Έργου
προς το Δήμο Φυλής στις 9 Μαρτίου
2015 με το οποίο εκφράζεται η πρόθεση της εταιρείας η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 711 είτε να περιορισθεί μέχρι τους Αγίους Ανάργυρους αντί
της πλατείας Αττικής, είτε να πραγματοποιείται εντός της Ζωφριάς μέχρι το σταθμό του
προαστιακού.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκος Χατζητρακόσιας,
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος και η Τοπική Σύμβουλος Μαρία Χριστοπούλου, γνωρίζοντας καλά τη
καθημερινότητα της Ζωφριάς και αφουγκραζόμενοι

το σοβαρότατο πρόβλημα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των κατοίκων της, θεωρούν ότι σε καμιά
περίπτωση δεν θα επιτρέψουν την υλοποίηση των
παραπάνω προτάσεων που οδηγούν τη περιοχή
πολλά χρόνια πίσω!
Η πρόταση όλων είναι το λεωφορείο 711 να συνεχίσει με πιο πυκνά και σταθερά δρομολόγια να εξυ-

πηρετεί τους κατοίκους της Ζωφριάς μέχρι το σταθμό της Αττικής.
Επιπλέον αν δεν επιτευχθεί η επαναλειτουργία
λεωφορειακής γραμμής της διαδρομής Ζωφριά –
Άνω Λιόσια η εξυπηρέτηση των κατοίκων πρέπει να
γίνεται με τις λεωφορειακές γραμμές 878 & 879 οι
οποίες διέρχονται από τη Ζωφριά και πρέπει να
πηγαίνουν μέσω της Λεωφ. Φυλής μέχρι το
«κορμό» των λεωφορείων και στη συνέχεια προς
το Μενίδι .

"Ναυπηγεία ανοιχτά"
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Κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον Σκαραμαγκά

Στάση εργασίας και πορεία
προς το υπουργείο Άμυνας
πραγματοποίησαν πρόσφατα
οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά στο πλαίσιο υλοποίησης απόφασης που έλαβαν
στη γενική τους συνέλευση.
Ζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τι θα γίνει με την ολοκλήρωση της κατασκευής των
υποβρυχίων, με την πληρωμή
των οφειλομένων των εργαζομένων κλπ.
Ο αναπληρωτής υπουργός
Άμυνας Κώστας Ήσυχος μιλώντας σήμερα στο "Κόκκινο",
δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πληρωμή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους
στην ναυπηγοκατασκευαστική
ζώνη και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά και η γενικότερη βελτίωση
των εργασιακών σχέσεων στους
χώρους αυτούς.

Παράλληλα ο κ. Ήσυχος επιβεβαίωσε
την προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης ότι πρωταρχικό μέλημά της είναι
να υλοποιήσει, βήμα-βήμα και με σκλη-

Ο

Για πρώτη φορά μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής
και του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Οι βασικοί τομείς της συνεργασίας περιλαμβάνουν:

· Την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία Περιφέρειας,
Δήμων, πολιτών, κοινωνικών φορέων και Αστυνομίας,
για την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης τόσο του εγκλήματος, όσο και της θυματοποίησης.
· Την ενημέρωση και κινητοποίηση πολιτών για την
προστασία από απειλές σε καθημερινό επίπεδο (ασφάλεια στο διαδίκτυο, οδική ασφάλεια, ναρκωτικές ουσίες,
σχολικός εκφοβισμός, βίαιη και παραβατική συμπεριφορά νέων, ενδοοικογενειακή βία κ.α.).
· Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης για την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την υποστήριξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων (μετανάστες, Ρομά, άνεργοι, άστεγοι

ΙΣΧΥΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΤΣΙΓΑΡΟΥ

Από τους μαθητές του 1ου
Λυκείου Αχαρνών

ρή προσπάθεια, τον στόχο να μετατρέψει τα ερείπια της ελληνικής ναυπηγικής
βιομηχανίας σε ατμομηχανή της οικονομίας.

Προγραμματική Συμφωνία στους τομείς
της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας

Αναπ ληρωτής
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Πανούσης και η
Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου, υπέγραψαν,
σήμερα, προγραμματική
συμφωνία στους τομείς της
ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας.
Κατά την υπογραφή της
προγραμματικής συμφωνίας - οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Αναστάσιος Μαυρόπουλος.
Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση κοινών δράσεων, που αφορούν
κυρίως στην πρόληψη, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και στην αποτελεσματική
διαχείριση μίας σειράς θεμάτων, που σχετίζονται με την
ασφάλεια, τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική
προστασία γενικότερα.
Στόχος της συμφωνίας είναι να διαμορφωθούν οι
κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, μέσα από τη
συνεργασία και τη συνέργεια των δύο μερών, ώστε να
ενισχυθεί η προστασία των πολιτών και να βελτιωθεί η
ποιότητα της καθημερινής τους διαβίωσης.
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κ.α.) και την ενίσχυση
του σεβασμού στη διαφορετικότητα σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (Μέγαρα, Ασπρόπυργος κ.α.).
· Τη δημιουργία και
αναβάθμιση της υποδομής και την κατάρτιση και
την ενδυνάμωση του
ανθρώπινου δυναμικού
(υπαλλήλων και αιρετών)
της Περιφέρειας και την
ενημέρωση των πολιτών
για την άμεση ανταπόκριση στη διαχείριση κινδύνων και
καταστροφών.
· Την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και
υποστήριξης της λειτουργίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας.
· Το συντονισμό του επιχειρησιακού σχεδιασμού και
την υλοποίηση προγραμμάτων φύλαξης πάρκων και
αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Πεδίο του
Άρεως) όπως και της αποτελεσματικής φύλαξης της
Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
· Την προστασία και την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της Περιφέρειας.
Η περαιτέρω εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεων
στους τομείς που συμφωνήθηκαν έχει ανατεθεί στο
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και τις κατά περίπτωση
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και της Περιφέρειας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Γιάννης Πανούσης, δήλωσε σχετικά με την υπογραφή
της συμφωνίας:
«Σήμερα με την Περιφέρεια Αττικής θέτουμε τις συντεταγμένες για μία εποικοδομητική συνεργασία στους
τομείς της ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Προηγήθηκε ένας δημιουργικός και γόνιμος διάλογος σε όλα
τα επίπεδα, προκειμένου η συνεργασία μας αυτή να
είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Είμαι αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα αυτών των κοινών δράσεων, που ξεκινούν
άμεσα θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Τ

ην Τετάρτη 1η Απριλίου 2015, μέλη του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας σε συνεργασία με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, επισκέφθηκαν το Α΄Λύκειο Αχαρνών,
κατόπιν πρόσκλησης της Διευθύντριας κας Μελίστα.
Σκοπός η ενημέρωση των μαθητών για τις βλαβερές
συνέπειες του καπνίσματος, με ομιλήτρια την επισκέπτρια υγείας κα Ευαγγελία Παπαγγιάνη.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Παναγιώτης Καζανάς,
συνεχάρη την Διευθύντρια κα Μελίστα για τις πρωτοβουλίες της και δήλωσε πως και η δράση αυτή εντάσσεται
στο πρόγραμμα του Παραρτήματος "ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
ΖΩΗΣ", ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και πρόληψης σε
κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο, σε κάθε σύλλογο της
πόλης των Αχαρνών, αλλά και οπουδήποτε υπάρχει
ανάγκη.

Ευχαριστήριο του Προέδρου
της Δημοκρατίας
προς τον Δήμαρχο Φυλής

Μ

ε μια λιτή και καλαίσθητη κάρτα απάντησε στις ευχές του Δημάρχου Χρήστου Παππού, για την ανάδειξή του στο
ύπατο πολιτειακό αξίωμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Η υπογραφή
τέθηκε από τον Πρόεδρο ιδιοχείρως, για να τονίσει τον προσωπικό χαρακτήρα του μηνύματος.
Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την εκλογή του
Προκόπη Παυλόπουλου, από τη Βουλή των Ελλήνων, ο Δήμαρχος Φυλής είχε αποστείλει το ακόλουθο συγχαρητήριο μήνυμα:
Εξοχώτατε,
Σας εκφράζω, εκ μέρους του Δήμου Φυλής,
θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας στο
ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της Χώρας.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπηρετήσετε το θεσμό
της Προεδρίας με το ήθος και τη συνέπεια που
υπηρετήσατε το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Υπουργός Εσωτερικών.
Ο Λαός της Φυλής και ιδιαίτερα της πόλης των
Άνω Λιοσίων, δεν ξεχνά ότι οφείλει πολλά στην
αγάπη και στη φιλία Σας.

«Πράσινο φως»

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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από την Εκτελεστική Επιτροπή
του ΕΔΣΝΑ στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης

Ο

μόφωνα
ενέκρινε
σήμερα η
Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού
Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Νομού
Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
τον Οδηγό Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης
Α π ο β λ ή τ ω ν
(Τ.Σ.Δ.), που απευθύνεται προς τους
Δήμους της Αττικής.
Ο οδηγός έχει σκοπό να υποδείξει
μια διαδικασία για την εκπόνηση και
την εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης από τους Δήμους (ΤΣΔ),

στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός
νέου μοντέλου διαχείρισης των
απορριμμάτων, που αφορά στην
αποκεντρωμένη διαχείριση με έμφα

ση στην προδιαλογή των υλικών.
Στόχος είναι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων
να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου,

με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη
μορφή και οδηγούνται
σε επεξεργασία και σε
τελική διάθεση.
Η έκδοση του Οδηγού
εντάσσεται στο πλαίσιο
του νέου συστήματος
διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική
που προωθεί η Περιφερειακή Αρχή και το
οποίο βασίζεται σε μια
οικονομική και οικολογική, αποκεντρωμένη
προσέγγιση, με διατήρηση του
δημόσιου χαρακτήρα, με διαφάνεια
και με διαβούλευση με τις τοπικές
κοινωνίες.

Οι χώροι στάθμευσης προκάλεσαν ένταση
στο Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου

Η

απουσία χώρων στάθμευσης στο κέντρο του
δήμου Ασπροπύργου είναι γνωστό ότι προκαλεί συχνά κυκλοφοριακό κομφούζιο, αντί
όμως να γίνονται προσπάθειες για την εξεύρευση
χώρων πάρκινγκ σε πολυσύχναστους και εμπορικούς
δρόμους, ο δήμος αγοράζει οικόπεδα περιφερειακά
όπως στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής .
Την ίδια ώρα κι ενώ οι τιμές έχουν κατακρυμνηστεί ο
Δήμος αγοράζει σε τιμές προ κρίσεως. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα το οικόπεδο δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής , για το οποίο οι εκτιμητές του πρότειναν
140.000 ευρώ 1 1/2 στρέμματα, ο δήμος τελικά το αγόρασε με 120.000 ευρώ.
Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο και προκάλεσε μεγάλη ένταση μεταξύ του
δημάρχου Ν. Μελετίου και του δημοτικού συμβούλου Γ.

Ηλία, κυρίως με αφορμή την τοποθέτηση του κ. Ηλία ότι
προτεραιότητα πρέπει να είναι η αγορά χώρων στάθμευσης στο κέντρο του Ασπροπύργου.
Στην απάντησή του ο δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά: ‘’Είναι κακό να δημιουργηθεί μια ενότητα με παιδικές χαρές, πλατείες κι άλλους χώρους;’’ ασκώντας
παράλληλα κριτική στον κ. Ηλία και καταλογίζοντάς του
ευθύνες περί διγλωσσίας.
Κατόπιν, κάλεσε τον ίδιο να προτείνει στο Σώμα
χώρους στο κέντρο ώστε να αγορασθούν.
Από την πλευρά του ο κ. Ηλίας κάλεσε τον δήμαρχο
να απαλλοτριώσει χώρους. Τελειώνοντας , πιστεύουμε
ότι οι ενέργειες της δημοτικής αρχής για αγορά χώρων
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ταυτόχρονα όμως θα
πρέπει να βρεθούν χώροι στο κέντρο της πόλης για
δημιουργία πάρκινγκ, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής

φ ωτ ό α ρ χ εί ο υ

Ε. Λιάκος

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

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

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω
- Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές)
www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe
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Με ιδιαίτερες τιμές
και πλούσιο
καλλιτεχνικό
πρόγραμμα το
Πανηγύρι Ζωοδόχου
Πηγής στο Μενίδι

Ο

Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως και ο Δήμαρχος Αχαρνών με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν να τιμήσετε
δια της παρουσία σας την Ιερά Πανήγυρη της Ζωοδόχου Πηγής εις τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου
Βλασίου Αχαρνών.
Θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
Χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως ( Αιγύπτου ) κ.κ Θεοδώρου. Εόρτιος Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
Ιερουργούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου
Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ Αθηναγόρα.
Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και της Σεπτής
Εικόνος της Ζωοδόχου Πηγής

Επίσης θα γίνει η Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και
της Σεπτής Εικόνος της Ζωοδόχου Πηγής και Μεθέορτος Εσπερινός.
Πλούσιες θα είναι και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής 2015.
Με προσεγμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και
παράλληλες εκδηλώσεις για τις 15, 16, 17 και 18
Απριλίου, στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, στη
Δημοτική Πινακοθήκη, στην αίθουσα εκθέσεων στο
Δημαρχείο Αχαρνών και στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών.

Πασχαλινές δημιουργίες
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από τον Παιδικό Σταθμό
της Δημοτικής Ενότητας Φυλής

Υ

πέροχες πασχαλινές
δημιουργίες ετοίμασαν με τη παρότρυνση και τη στήριξη των παιδαγωγών τους τα μικρά του
Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.
Λαμπάδες, κόκκινα αυγά,
ευχετήριες κάρτες στο πνεύμα των ημερών κι άλλες
πασχαλιάτικες χειροτεχνίες,
συνθέτουν το σκηνικό που
κοσμεί αυτές τις μέρες απ΄
άκρη σ’ άκρη, τον Παιδικό
Σταθμό της Χασιάς.
«Προσπαθούμε με κάθε

ευκαιρία να παροτρύνουμε τα
παιδιά να εκφράζονται μέσα από
το δημιουργικό παιγνίδι με στόχο
να αφήσουν τη φαντασία τους να
λειτουργήσει αλλά και να εργαστούν συλλογικά.
Παράλληλα μέσα από αυτή τη
διαδικασία μαθαίνουν τα έθιμα και
τις συνήθειες που συνοδεύουν
την κάθε γιορτή» επεσήμανε σχετικά ο Πρόεδρος του Παιδικού
Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής Βαγγέλης Σταματάκος,
ευχόμενος σε παιδαγωγούς,
γονείς και παιδιά, «Καλό Πάσχα»

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

ΜΕΛΕΤΑ ΑΠΟΨΕ ΤΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για την
διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021

Γ

ια σήμερα στις 8:30 μ.μ. είναι προγραμματισμένη
η 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευσίνας.
Το Σώμα καλείται να εξετάσει -- μεταξύ άλλων - την
ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για την
διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021.
Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης.
Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των Αθλητικών
Συλλόγων της πόλης.
Λήψη απόφασης για την παραλαβή των παραδοτέων
του έργου: «Ψηφιακές Πολιτιστικές υπηρεσίες για το
νέο Δήμο Ελευσίνας».

Συγκρότηση
Επιτροπής
παραλαβής
του
έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις Οδών».
Συγκρότηση
Επιτροπής
παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου στην διασταύρωση Ιεράς Οδού – Αφων
Μουρίκη».
Συγκρότηση
Επιτροπής
παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες
στο πάρκο στην οδό Πίνδου στο Ο.Τ. 287».
Συζήτηση – Ενημέρωση για την ίδρυση αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας για την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021.

Σημειώνεται ότι μισή ώρα νωρίτερα θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας η συνεδρίαση της
αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, η οποία
καλείται να εξετάσει πλήθος δαπανών για προμήθειες
κι άλλες υπηρεσίες.

Δ/ ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σεμινάριο εκπαιδευτικών με θέμα
«Μουσικά Παραμύθια από «σκουπίδια»»

Η

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και η Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας της Φύσης στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση
χωρίς Σκουπίδια» διοργανώνουν επιμορφωτικό Σεμινάριο με Βιωματικά Εργαστήρια διάρκειας οκτώ διδακτικών ωρών με θέμα: «Μουσικά Παραμύθια από «σκουπίδια»»
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9
Μαΐου 2015, ώρες 10:00-16:00, στη ΧΑΝ Αθηνών (Ακαδημίας 36 & Ομήρου, Αθήνα). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στο Δίκτυο «Φύση χωρίς Σκουπίδια». Θα καταβληθεί προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί να
συμμετάσχουν σε όλα τα εργαστήρια.
Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει τα Βιωματικά εργαστήρια:
Εργαστήριο 1. Κατασκευή μουσικών οργάνων (μαράκες, κ.ά.) από «άχρηστα» υλικά (κουτιά αλουμινίου
αναψυκτικών, μεταλλικά κουτάλια, πλαστικά μπουκάλια, βαζάκια, κουτάλια, κ.ά.). Οι εκπαιδευτικοί θα
πάρουν μαζί τους φεύγοντας δείγματα των μουσικών
οργάνων που θα έχουν οι ίδιοι κατασκευάσει.

Εργαστήριο 2. Η μουσική των Ανακυκλωμένων
Θα κατασκευαστεί- επί τόπου και με τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών- Ορχήστρα με μουσικά όργανα από
«άχρηστα» υλικά. Η ορχήστρα θα συνοδεύσει την ανάγνωση του παραμυθιού.
Εργαστήριο 3. Το Παραμύθι των Ανακυκλωμένων
Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στη δημιουργία
παραμυθιού που θα προσεγγίζει θετικά και με μηνύματα ελπίδας το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τις
ανθρώπινες αξίες. Στο τέλος του Σεμιναρίου το παραμύθι θα διαβαστεί στη σκηνή της ΧΑΝ. Στη συνέχεια θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ.

«Εισιτήριο εισόδου»
Όλοι οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να
έχουν μαζί τους ένα «εισιτήριο εισόδου» για τα εργαστήρια, δηλαδή μια σακούλα με υλικά- παλιά αντικείμενα, «σκουπίδια»-. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν
μαζί τους: 2 κουτιά αλουμινίου αναψυκτικών, 2 μικρά
μπουκάλια (των 500 ml, πλαστικά, διαφανή, αναψυκτικών), 2 κουτιά αλουμινίου αναψυκτικών, δακτυλίδια
αλουμινίου ανοίγματος κουτιών αναψυκτικών (easy
open rings), μεταλλικές βίδες από παλιούς υπολογιστές κ.ά.. Εάν έχουν μπορούν να φέρουν επίσης χρωματιστές χάντρες από παλιά κολιέ, μικρά ελλειψοειδή ή
σφαιρικά κουτάκια πλαστικά (διαφανή ή μη), ή μικρά
(έως 10 εκατοστών) μεταλλικά κουτάκια διαφόρων μορφών (σφαιρικά, ελλειψοειδή, πλακέ).
Το Σεμινάριο είναι δωρεάν, αλλά δεν καλύπτονται
έξοδα μετακίνησης- διαμονής.

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP
Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης

12.12.14

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
Αίτηση συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα βιωματικά
εργαστήρια συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και την στέλνουν στα γραφεία της
ΕΕΠΦ με φαξ (210 3225285) ή με e-mail ( HYPERLINK
"mailto:education@eepf.gr" education@eepf.gr), μέχρι
και τις 23 Απριλίου 2015.

Πρόγραμμα
10.00 - 10.30: Προσέλευση
10.30 - 11.00: Καλωσόρισμα. Παρουσίαση του Δικτύου Π.Ε. «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» και της Δράσης
«Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν». Τακτοποίηση στα
Εργαστήρια.
11.00 - 15.30: Βιωματικά εργαστήρια
15.30 – 16.00: Παρουσίαση ορχήστρας και παραμυθιού.
Για περισσότερες πληροφορίες και οτιδήποτε χρειαστείτε:
Χαριτοπούλου Δομνίκη: τηλ: 210 3224944, εσωτ.113,
e-mail: HYPERLINK "mailto:education@eepf.gr" education@eepf.gr
Ρουσσομουστακάκη Μαρία:
τηλ. 2106081742, email:
HYPERLINK
"mailto:mroussomoustakaki@gmail.com" mroussomoustakaki@gmail.com
Τσίγκου
Αλεξάνδρα:
HYPERLINK
"mailto:perekp@dipe-dytik.att.sch.gr" perekp@dipedytik.att.sch.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος

- Νοδάρα Μαριάνθη,

Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337.
Fax: 210-5575184.
Κινητά: 6979221888, 6979221885.
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Δίκαιη κατανομή στους πραγματικούς δικαιούχους
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

το 1ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου,
το 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου,
το 4ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων,
το 2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων,
το 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων,
το 3ο Δημοτικό Ζεφυρίου,
το 2ο Δημοτικό Ζεφυρίου,
το 6ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων,
οι Παιδικοί Σταθμοί Ζεφυρίου,
το 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου,
το 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου,
το Ειδικό Σχολείο Ζεφυρίου,
το 5ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων,
το 9ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων

ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής (Πρόεδρος
Παπασωτηρίου Νίκος και υπεύθυνος
Πολιτικού Σχεδιασμού
Σφέτσας Παναγιώτης

Κέντρο Αθλητισμού , Πολιτισμού και
Τεχνών ΄

Όμιλο Ολυμπιακών Αθλημάτων Φυλής
-Φερενίκη ΄΄

Σκακιστικός Σύλλογος Τριαντάφυλλος
ΣιαπέραςΠολιτιστικός και Εξωραϊστικός
Σύλλογος Ζωφριάς
Χριστίνα και Αριστέα Παπαιωάννου
Κούρκουλος - Πρόεδρος Παιδικών
Ζεφυρίου

Σύλλογος Πανοράματος
Οργάνωση Κοινωνικής Παρέμβασης
(φάρμακα)
Σιδηροπούλου Βέρα
Σύλλογος Αρκάδων
Σύλλογος ΑΓΑΠΩ

Πρώτη φορά μια τόσο
μεγάλη προσπάθεια
στα Άνω Λιόσια

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη
φορά που γίνεται μια τόσο μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρωθούν τρόφιμα και
φάρμακα στα Άνω Λιόσια, τα οποία θα
μοιραστούν σε οικογένειες που έχουν
ζητήσει βοήθεια από την Κοινωνική
Υπηρεσία και το Κοινωνικό Μαγειρείο
της ΚΕΔΗΦ, το οποίο καθημερινά μοι

ράζει φαγητό σε οικογένειες του δήμου
μας, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν
άμεσα οικογένειες μαθητών σχολείων
των Άνω Λιοσίων όπου έχουν παρατηρηθεί σημάδια υποσιτισμού.
Για τα τρόφιμα και τα φάρμακα που
συγκεντρώθηκαν στις σχολικές μονάδες
κι εν συνεχεία στην Κοινωνική Υπηρεσία
όπου η προσφορά κορυφώθηκε από
φορείς και εκπροσώπους Συλλόγων το
Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Απριλίου,
θα υπάρξει δίκαιη κατανομή στους
πραγματικούς δικαιούχους.

Mεταμορφώνεται το πρώην νταμάρι
του Άνω Δάσους στο Χαϊδάρι

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2015
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Έπιασαν δουλειά οι μπουλντόζες για το πολυπόθητο πάρκο αναψυχής

ριότητας έκανε εργασίες καθαρισμού και ισοπέδωσης του χώρου, προκειμένου να γίνει αυτός βατός
και να συνεχιστεί η δενδροφύτευση που έχουν
ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια οι κάτοικοι.
Στόχος να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο εντός
αστικού ιστού της πόλης χωρίς μεγάλες δαπάνες

Ο

Δήμος Χαϊδαρίου για πρώτη φορά ασχολήθηκε έμπρακτα με το παλιό νταμάρι του
Άνω Δάσους, ανάμεσα στις οδούς

Μάνης και Ακροπόλεως, χαρακτηρισμένο από το
σχέδιο πόλης του 1985 ως Πάρκο Πολιτισμού.
Πριν λίγες ημέρες μηχάνημα της Υπηρεσίας Καθα-

Τις εργασίες επέβλεψαν ο Μιχάλης Σελέκος και ο
Μόσχος Χουδελούδης, οι οποίοι υποσχέθηκαν
έναν συνολικό σχεδιασμό, ώστε να γίνει η έκταση
των δέκα στρεμμάτων (το μεγαλύτερο πάρκο εντός
αστικού ιστού της πόλης) χώρος πρασίνου και
αναψυχής, χωρίς μεγάλες δαπάνες. Ήδη μεγαλώνουν εδώ 200 δέντρα και προβλέπεται να φυτευτούν πολλά ακόμη.
Η Επιτροπή Κατοίκων προτείνει να κατασκευαστούν διάδρομοι για βόλτα, απλές πέργκολες και
να τοποθετηθούν όργανα παιδικής χαράς και
γυμναστικής εξωτερικού χώρου. Αν χρειαστεί να
γίνουν πέτρινες μάντρες και φυσικά... όχι τσιμέντο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Τ

ην Παρασκευή 3 Απριλίου η Πρόεδρος του Συλλόγου
Επιστημόνων Μεγάρων κ. Κατερίνα Πιπιλή και η
Αντιπρόεδρος Κ. Ιωάννα Ρήγα πραγματοποίησαν
επισκέψεις σε όλα τα σχολεία των Μεγάρων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου
να ενημερώσουν τους Διευθυντές για μια σημαντική πρωτοβουλία – παρότρυνση του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μεγάρων αφουγκραζόμενος τις ανάγκες
της σύγχρονης εποχής και σεβόμενος τα μνημεία και την πολιτιστική
μας κληρονομιά, προτρέπει όλα τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης
μας να συμμετάσχουν σε δύο αξιόλογα προγράμματα-δράσεις
Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Επιστημόνων Μεγάρων προσκαλεί (τον
ή) τους εκπροσώπους του εκάστοτε
εκπαιδευτικού ιδρύματος την Τρίτη
21 Απριλίου 2015 στις 17.00 στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων,
προκειμένου να παρακολουθήσουν
την παρουσίαση δυο προγραμμάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση των
μαθητών της πόλης μας.
Η ενημέρωση αφορά στα προγράμματα:
•
“ΑΕΙΦΟΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ:

Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε ” που υλοποιείται από την
εταιρία περιβάλλοντος και πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), είναι εγκεκριμένο
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την απόφαση με. Αρ.
Πρωτ. 118/Γ7/ 2/1/2014.

Η παρουσίαση θα γίνει απο την κ.
Αγγελική Τρικαλίτη, Επ. Σχολικό
Σύμβουλο Φυσικών Επιστημών.

• “Κοινωνικό σχολείο - Υιοθεσία
αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα”
την οποία προτείνει η Διεύθυνση
Συμβουλευτικού,
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Δ’ Αισθητικής Αγωγής,
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το
«Διάζωμα».

(Η Πρόεδρος κ. Κατερίνα Πιπιλή και η Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννα Ρήγα
μαζί με τη διευθύντρια του ΓΕΛ κ. Τρύπου Παρασκευή)

Η παρουσίαση θα γίνει απο την κ.
Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογο του
Βαρβάκειου πειραματικού Γυμνασίου , δρ. Αρχαιολόγο.
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων
οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων θα
είναι στη διάθεση των παρευρισκομένων για ερωτήσεις και διευκρινί

σεις σχετικά με την υλοποίηση των
προγραμμάτων.
ΔΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Κατερίνα Αν. Πιπιλή
Η Γεν. Γραμματέας
Αθηνά Μελ. Χαλόφτη
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ΔΟΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
Τη Μεγάλη Τετάρτη η καταβολή επιδομάτων
από τον ΟΓΑ σε 693.299 οικογένειες

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα πληρωθεί η δόση πρώτου τριμήνου του 2015 των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ.
Πρόκειται για ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό
επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, με βάση
τα στοιχεία των αιτήσεων του εντύπου Α21 του έτους 2014.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού, η πληρωμή αφορά 693.299 δικαιούχους οικογένειες
και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
139.689.207,02 ευρώ.
Η προκαταβολή των οικογενειακών επιδομάτων γίνεται
εφέτος νωρίτερα μετά από εντολή της αναπληρώτριας
υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεανώς Φωτίου.
Σε δήλωσή του, ο διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνης
αναφέρει ότι ο έλεγχος σε τροποποιημένες αιτήσεις Α21
συνεχίζεται και οι ενδιαφερόμενοι, για όσες εγκριθούν, θα
ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής με
νεότερη ανακοίνωση.
Τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ, καταβάλλονται ανά
τρίμηνο. Η προκαταβολή δίνεται με βάση τα στοιχεία του
προηγούμενου έτους, τα οποία περιλαμβάνονται στην
αίτηση Α21. Η αίτηση κατατίθεται μέσω του συστήματος
taxisnet, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Διαβεβαιώσεις Βαρουφάκη -Βαλαβάνη

Αμετάβλητος ο ΦΠΑ σε τουρισμό,
τρόφιμα και φάρμακα

Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αυξήσει τον συντελεστή
του ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός ή σε αγαθά πρώτης ανάγκης ξεκαθάρισαν ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης και η αναπληρώτρια
υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη σε έγγραφοαπάντηση που απέστειλαν στη Βουλή σε ερώτηση που
είχε υποβληθεί για το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
Το έγγραφο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση
που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης με την οποία καλούσε το υπουργείο Οικονομικών
να ενημερώσει τη Βουλή αν προτίθεται να αναπροσαρμόσει τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στα φάρμακα.
«Βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι μια
ουσιαστική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος
στην κατεύθυνση της απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης
σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές για δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών», αναφέρουν οι κ.κ. Βαρουφάκης και Βαλαβάνη και ξεκαθαρίζουν πως η αύξηση των
φορολογικών εσόδων θα επιτευχθεί με πρακτικά μέτρα για
την πάταξη της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ.
Ειδικά για τους μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ
στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, ο υπουργός Γιάννης
Βαρουφάκης και η αναπληρώτρια υπουργός Νάντια Βαλαβάνη τονίζουν ότι η δυνατότητα μείωσης των συντελεστών
στις περιοχές αυτές παρασχέθηκε στην Ελλάδα με την
Οδηγία 92/77/ΕΟΚ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες αντικειμενικές δυσχέρειες στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές
(αυξημένο κόστος μεταφοράς αγαθών κλπ), με επίπτωση
στην τελική τιμή των αγαθών και υπηρεσιών, συνεπώς και
στο κόστος διαβίωσης στις περιοχές αυτές.
Για την εφαρμογή υπερμειωμένου συντελεστή (6,5%), οι
δύο υπουργοί αναφέρουν ότι αυτή διευρύνθηκε στα φάρμακα και στα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου,
καθώς και στις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και
παρόμοιους χώρους με τον Ν. 3899/2010, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και με σκοπό τη στήριξη και ενίσχυση του τουριστικού τομέα στη χώρα μας.
«Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία και θα εξεταστεί συνολικά με γνώμονα τη
φορολογική δικαιοσύνη ενόψει γενικότερων φορολογικών
μεταρρυθμίσεων», αναφέρουν οι δύο υπουργοί.
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ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ
ΣΤΑ 16 - 25 ΔΙΣ. Ο ΤΖΙΡΟΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΑΙΩΝ

ΤΗΣ

Ιδρύεται Σώμα Ελέγχου & Δίωξης Παρεμπορίου

Tο κλείσιμο της «μαύρης τρύπας» του παράνομου εμπορίου, με
τζίρο που εκτιμάται στα 25 δισ. ευρώ και απώλεια φορολογικών
εσόδων στα 8 δισ. ευρώ, βάζει σαν στόχο η κυβέρνηση, μελετώντας το σενάριο της σύστασης ειδικού σώματος ελέγχου και δίωξης
παρεμπορίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «H», ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Eμπορίου και Προστασίας Kαταναλωτή Aντώνης Παπαδεράκης έχει κάνει πρόταση στον υπουργό Oικονομίας Γιώργο Σταθάκη για τη συγκρότηση οργάνου που θα στελεχωθεί από μεταφορά
προσωπικού των συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και θα λειτουργεί αυτόνομα χτυπώντας τις μεγάλες πηγές διακίνησης
λαθραίων εμπορευμάτων.
Tο παρεμπόριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του προέδρου του
Eμπορικού και Bιομηχανικού Eπιμελητηρίου της Aθήνας K.
Mίχαλου και του πρόεδρου της EΣEE B. Kορκίδη, εκτιμάται να
πετυχαίνει τζίρο από 16 δισ. έως 25 δισ. ευρώ. Tο κράτος χάνει
έσοδα από φόρους και ΦΠA γύρω στα 6 δισ. με 8 δισ. ευρώ.
Φυσικά ανυπολόγιστες είναι οι ζημίες που προκαλούνται στις νόμιμες επιχειρήσεις.
Tο παρεμπόριο καταγράφεται στους τομείς της ένδυσης, υπόδησης, των ειδών δώρων και αξεσουάρ, CD, DVD, τσιγάρων και
βεβαίως στον τομέα των καυσίμων. Tεράστιο κεφάλαιο αποτελεί
και η παράνομη διακίνηση οπωροκηπευτικών κυρίως μέσα από
τους ψευτοπαραγωγούς. Kύριες πηγές εισόδου των λαθραίων
εμπορευμάτων είναι τα σύνορα της χώρας καθώς και η θάλασσα.
Bέβαια, στη χώρα δραστηριοποιούνται και παράνομες βιοτεχνίες
που ολοκληρώνουν την παραγωγή «μαϊμού» προϊόντων πάνω σε
πρώτες ύλες που παραλαμβάνουν από εισαγωγές.
H μη αντιμετώπιση του παρεμπορίου οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων που έχουν οι δημόσιες
υπηρεσίες και ελεγκτικές αρχές, στο υποστελεχωμένο προσωπικό
τους καθώς και στην απουσία σύγχρονων μηχανημάτων εντοπισμού των λαθραίων προϊόντων.
O γενικός γραμματέας Eμπορίου και Προστασίας Kαταναλωτή,

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Ακυρος ο συναγερμός για βόμβα στο
Παρακαταθηκών και Δανείων

Εληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά τα δύο τηλεφωνήματα που είχαν
γίνει στην άμεση δράση για δύο βόμβες στο κτίριο, αφού δεν
βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Η Οδός Ακαδημίας, που είχε
κλείσει από το ύψος της Ιπποκράτους, καθώς η αστυνομία
ερευνούσε το κτίριο και την περιοχή, δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Τα δύο τηλεφωνήματα έγιναν από άγνωστο στις 10:00
και στις 10:05, που είπε πως θα εκραγούν βόμβες στις 11:00
και 13:00. Επί τόπου είχαν σπεύσει πυροτεχνουργοί της
ΤΕΕΜ της Αστυνομίας.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Νέο σκηνικό έντασης στις Σκουριές

Φθορές σε δύο οχήματα, που ήταν σταθμευμένα στην Ιερισσό
Χαλκιδικής, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ανήκουν σε

έχοντας ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο επαφών με τους φορείς
της αγοράς, αναμένεται να προτείνει τη σύσταση ειδικού σώματος
ελέγχου και δίωξης παρεμπορίου. Πρόκειται για μία παλιά πρόταση του κ. Mίχαλου, η οποία όμως έως τώρα δεν έχει προχωρήσει.
Tο μόνο που έχει συμβεί είναι η σύσταση ενός Συντονιστικού
Kέντρου Aντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣYKAΠ) στη Γενική Γραμματεία Eμπορίου, το οποίο έχει σαν σκοπό να συντονίζει αρμόδιες
υπηρεσίες για το κυνήγι της λαθραίας διακίνησης. Ωστόσο, αυτό
συμβαίνει όταν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό και μέσα από τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες. O κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων
στη δίωξη του παρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης παραποιημένων εμπορευμάτων φαίνεται από την εμπλοκή των ακόλουθων υπουργείων και εποπτευόμενων ελεγκτικών τους αρχών:
1 Tο υπουργείο Oικονομικών εμπλέκεται μέσα από το Σώμα
Δίωξης Oικονομικού Eγκλήματος (ΣΔOE), την Eλεγκτική Yπηρεσία
Tελωνείων (EΛYT) και τις Tελωνειακές Aρχές.
2 Tο υπουργείο Oικονομίας, Yποδομών, Nαυτιλίας και
Tουρισμού - Γενική Διεύθυνση Eσωτερικού Eμπορίου, Kλιμάκια
Eλέγχου Λαϊκών Aγορών και Yπαίθριου Eμπορίου (KEΛAYE),
ΣYKAΠ.
3 Tους Δήμους (Δημοτική Aστυνομία).
4 Tις Γενικές Γραμματείες Περιφερειών.
5 Tο Λιμενικό Σώμα
6 Tην Eλληνική Aστυνομία.
H διασπορά των αρμοδιοτήτων δίωξης παρεμπορίου και η
απουσία ενός κεντρικού ενιαίου φορέα για τον προγραμματισμό
και συντονισμό του έργου τους δημιουργούν επικαλύψεις, καθιστώντας το σχετικό έργο, στην ουσία, αναποτελεσματικό.
εργαζόμενους στα μεταλλεία χρυσού, αλλά κι ένας προπηλακισμός μεταλλωρύχου που κατευθυνόταν στη δουλειά του,
καταγγέλθηκαν τις τελευταίες ώρες στην Αστυνομία.
Οι παραπάνω καταγγελίες έρχονται ως συνέχεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν την Κυριακή στο Χονδρό Δένδρο, στη
διάρκεια παράλληλων κινητοποιήσεων που διοργανώθηκαν
από εργαζόμενους στα μεταλλεία και αντιδρώντων στην επένδυση.
Οι καταγγελλόμενες ζημιές σε οχήματα σημειώθηκαν στη διάρκεια διαδήλωσης που διοργανώθηκε, χθες το βράδυ, στην
Ιερισσό, από άτομα που εναντιώνονται στη λειτουργία των
μεταλλίων. Μικρή ομάδα διαδηλωτών φέρεται ότι έσπασαν το
παρμπρίζ αγροτικού Ι.Χ. κι αναποδογύρισαν ένα ακόμη Ι.Χ.
αυτοκίνητο, που -όπως και το αγροτικό- φέρεται ότι ανήκει σε
μεταλλωρύχο.
Επιπλέον, τα ξημερώματα, μεταλλωρύχος κατήγγειλε ότι ενώ
κατευθυνόταν με Ι.Χ. φορτηγό στη δουλειά του, προπηλακίστηκε από άγνωστους στην περιοχή του λιμανιού της Ιερισσού.
Οι άγνωστοι, κατά τον καταγγέλλοντα, έριξαν αντικείμενα στο
όχημά του προκαλώντας μικροφθορές σε αυτό. Οι παραπάνω
καταγγελίες ερευνώνται από το τμήμα ασφαλείας Πολυγύρου.

«Διαβατήριο» για τη Ρωσία θα πάρουν 20 επιχειρήσεις τροφίμων

Για 20 ελληνικές εταιρείες παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης θα ανάψει το πράσινο φως προκειμένου να
εξάγουν προϊόντα στη ρωσική αγορά, όταν αρθεί το εμπάργκο, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας της Ρωσίας «Rosselkhoznadzor», δρ Αλέξι Αλεξένκο.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Αλεξένκο διευκρίνισε ότι το ισχύον -μέχρι
σήμερα- μητρώο των εγκεκριμένων ελληνικών εταιρειών της «Rosselkhoznadzor» παύει να ισχύει και «μόνο οι 20
εταιρείες που θα επιλεγούν και θα ελεγχθούν από τα ρωσικά κλιμάκια θα πάρουν το 'διαβατήριο' προκειμένου να
έρθουν και πάλι στη Μόσχα».
Επισημαίνεται ότι τα κλιμάκια της «Rosselkhoznadzor» θα βρίσκονται στην Ελλάδα από τις 20 Απριλίου και για δύο
εβδομάδες θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στις ελληνικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και σε 20 ελληνικές επιχειρήσεις των κλάδων γάλακτος, ιχθύων και κρέατος.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Aλεξένκο ξεκαθάρισε εκ νέου ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που πρόκειται να δεχθεί
τους σχετικούς ελέγχους και θα ακολουθήσουν η Κύπρος και η Ουγγαρία.
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος και η γενική διευθύντρια της aCert (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ) Στέφανος
Μπίλλας και Κωνσταντία Ναλμπάντη αντίστοιχα, που βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στη Μόσχα, στο πλαίσιο της
συνεργασίας τους με τις ρωσικές Αρχές, καλούν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εγγραφής στο μητρώο της «Rosselkhoznadzor».
Όπως εξήγησαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η aCert αναλαμβάνει την προετοιμασία, την εκπαίδευση, την
αξιολόγηση και την πιστοποίηση των υπό ένταξη στο μητρώο επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Τελωνειακής Ένωσης (ΤΕ) και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
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Αγνοήθηκαν δηλαδή, αθέλητα ή ηθελημένα οι κίνδυνοι που υπάρχουν, λόγω της
υφιστάμενης νομοθεσίας και των πιεστικών
αναγκών που προκύπτουν στον τομέα της
διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας
Θανάσης Πανωλιάσκος στις τοποθετήσεις,
τόσο στη σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής όσο και στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας
ανέφερε οτι:

ΦΩΤΟ 1, 2: Το έγγραφο έγκρισης- από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Διεύθυνση Δασών) της μελέτης αποκατάστασης του ανενεργού μεταλλείου βωξίτη, στη θέση «Μαλιάζεζα» στο Μελετάνι. Στη δεύτερη σελίδα, ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για δασοτεχνικό έργο,
του οποίου την παρακολούθηση (των αποθέσεων) και εποπτεία έχει το Δασαρχείο Αιγάλεω. Παράλληλα για τις φυτευτικές εργασίες αποκατάστασης του χώρου υπεύθυνη ορίζεται η υπηρεσία Αναδασώσεων Αττικής.
4)Τα οχήματα με τα φορτία κατά την είσοδό
τους θα διέρχονται από την εθν. Οδό, θα συνεχίζουν στα όρια δήμου Ελευσίνας και από ένα
μικρό τμήμα του δήμου μας θα φτάνουν στον
χώρο. Κατά την αναχώρησή τους κατά πληροφορίες, θα διέρχονται από δασικούς δρόμους
και ανήκουν στην ευθύνη της δασικής υπηρεσίας.
Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι:
Η Αντιπεριφέρεια Δ. Αττικής ενεργώντας
άμεσα συγκάλεσε σύσκεψη (20-01-2015)
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπηρεσίες, οργανώσεις, εμπλεκόμενες εταιρείες
και φυσικά τον Δήμο μας με την υποχρέωση

πρόσκλησης όλων των δημοτικών παρατάξεων. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
σύσκεψης κατατέθηκαν απόψεις από τους
παρισταμένους και δόθηκαν οι απαραίτητες
εξηγήσεις και διευκρινήσεις από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Η δε δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας-που
δεν μπήκε καν στον κόπο να ενημερώσει τις
παρατάξεις- εμφανίσθηκε μόνη της και ζήτησε
χρόνο, αντίγραφα εγκρίσεων και μελετών
προκειμένου να καταθέσει προτάσεις.
Στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. της
16/3/2015 (περίπου 2 μήνες μετά) υπήρχε το
συγκεκριμένο θέμα π ρος συζήτηση. Εκεί
εμφανίσθηκε κάποια δικηγόρος –χωρίς να

αναφερθεί η σχέση της με τον Δήμο- η οποία
έκανε την εισήγηση του θέματος, επεσήμανε
τη διαφωνία με τις ληφθείσες αποφάσεις και
κατέληξε στις νομικές ενέργειες που μπορούν
να γίνουν για να εμποδιστεί η έναρξη των
εργασιών της αποκατάστασης του ανενεργού
μεταλλείου στο ΜΕΛΕΤΑΝΙ.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι,
γενικά οι θέσεις της δημάρχου, της εισηγήτριας
δικηγόρου και κάποιων συμβούλων της
συμπολίτευσης ήταν ότι ο χώρος έχει ήδη
αποκατασταθεί.
Ειπώθηκε χαρακτηριστικά ότι: «πρόκειται για μια κατάφυτη χαράδρα και έχει
συντελεστεί φυσική αποκατάσταση».

Α-θα πρέπει να επιδιωχθεί νομοθετική
ρύθμιση ώστε η αυτοδιοίκηση σε όλους
τους βαθμούς της να έχει πρωταρχικό λόγο
και ρόλο στα θέματα τον Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας και τη Δυτική Αττική. Τονίζοντας
παράλληλα, ότι δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας.
Β-Γενικά οι αποκαταστάσεις όλων των
ανενεργών λατομείων-μεταλλείων αντιμετωπίζονται στη χώρα μας με τον συγκεκριμένο
τρόπο.
Γ- Οι αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος έχουν αποδείξει, ότι ο
χώρος αυτός έχει μετατραπεί σε άναρχο
σκουπιδότοπο.
Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι το θέμα
πρέπει να κλείσει οριστικά με την αποκατάσταση του χώρου, αποκλείοντας οριστικά
τη χρήση του από την πολιτεία ως υποδοχέα των όποιων αποβλήτων, επικίνδυνων
ή μη.
Τα σοβαρά ζητήματα απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση

Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σοβαρή
αντιμετώπιση είναι η διασφάλιση με συζήτηση και λήψη απόφασης - σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες - του αυστηρού ελέγχου των μεταφερόμενων φορτίων
μπαζών.
Με αυτόν τον τρόπο θα καταστήσουμε, στην
πράξη, κενό περιεχομένου το Νόμο 3164
(ΦΕΚ 17/2-7-03) που «ορίζει» το ΜΕΛΕΤΑΝΙ
ως χώρο διαχείρισης απορριμμάτων!
Βέβαια σοβαρές προτάσεις- λύσεις απαιτούν και σοβαρούς ανθρώπους για να τις
προωθήσουν!!!’’

Πρόσκληση στο ''Χορό της
Τράτας'' από το Δήμο Μεγαρέων

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην αναβίωση του
πατροπαράδοτου εθίμου του ‘’Χορού της Τράτας’’ την Τρίτη της
Λαμπρής, 14 Απριλίου 2015, ώρα 18:30 στον ιστορικό χώρο του
Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου (Χορευταρά) Μεγάρων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΤΣΑΚΑΛΟΥ
Η εταιρεία Οscar προσέφερε 250 σοκολατένια
πασχαλινά αυγά τα οποία μοιράσθηκαν στα παιδιά
του Δημοτικού Σχολείου Ρουπακίου.
Παράλληλα ανακοινώνεται ότι ενόψει των εορτών του Πάσχα
θα διανεμηθούν 300 κιλά κρέας και κοτόπουλα,
μια προσφορά της εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ.
Πολλές ευχές και Καλό Πάσχα από τον πάτερ Τσάκαλο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ: 210 2487894/2480561
Πληροφορίες : κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 40
ΦΥΛΗ 7/04/2015

Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση
του κυλικείου του ΕΠΑΛ της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

Βάσει
της
απόφασης
5β/10/2/2015 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε Β/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής,
προκηρύσσεται Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση του
κυλικείου του ΕΠΑΛ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την Δευτέρα 20/04/2015 και
ώρα 12:00, στα πλαίσια του
κατεπείγοντος, ενώ οι αιτήσεις
θα γίνονται δεκτές από την
ημέρα
δημοσίευσης
της
παρούσης, ήτοι από τις
07/04/2015 ως 20/04/2015 και
ώρα 11:30 π.μ.

Τα έντυπα της προκήρυξης, της
αίτησης και της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνονται
από το Γραφείο Σχολείων, Στέλλιου Μυγιάκη, Οικισμός Γεννηματά,
θέση Τσουκλίδι.
Για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και την
παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την κα.Κατερίνα
Γραμματικού
τηλ:2102487894/2102480561.
Ο Πρόεδρος
της ΕΣΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΤΣΙΓΚΟΣ

O ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
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λοκληρώθηκε η πρώτη ομαδική διοργάνωση του 2025 για τον Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας. Ο σύλλογος της Ελευσίνας, απαλλαγμένος από το άγχος της συμμετοχής στον
Προκριματικό Όμιλο της Α΄ Εθνικής κατηγορίας,
λόγω της επιτυχίας της το περσινό καλοκαίρι στο
Ρίο όπου κέρδισε την απευθείας συμμετοχή στη
φετινή τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος, αγωνίστηκε με δύο ομάδες στο κύπελλο
Αττικής Φιλίας.
Το βαρύ πυροβολικό της ομάδας Χριστοδούλου
Π., Κωστόπουλος Β., Παναγιωτόπουλος Αλ. και
Σούκος Κ. δεν συμμετείχαν και έτσι οι υπόλοιποι
σκακιστές είχαν την ευκαιρία να δώσουν δυνατά
παιχνίδια στο πρώτο γκρουπ της διοργάνωσης.

Ευχάριστη αίσθηση
άφησε το γεγονός ότι
στην πρώτη σκακιέρα καθόταν ο 15χρονος Αλέξανδρος Κουσκούτης με βάση
τους βαθμούς αξιολόγησης των παιχτών.
Συμμετείχαν
17
σκακιστές μας κάθε
ηλικίας : Αλέξανδρος
Κουσκούτης (3/6),

Σπύρος Λούρης (4/7), Κωνσταντίνος Ράγιος
(4,5/5), Νίκος Κουρσάρης (4/7), Λίτσας Παναγιώτης (1/1), Γιώργος Μονοχολιάς, Άγγελος Μαξιλάρης (2/3), Παναγιώτης Σιφωνιός (5/7), Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος Γεωργίου,
Γιώργος Μάντζος, Κωνσταντίνος Κοντούλης
(3,5/5), Σπύρος Χαρτοφύλακας, Χριστίνα Τσαβαρή, Γιάννης Καπράνας, Γιώργος Γκίκας και Γιάννης Μακράκης.
Μετά τα ατομικά νεανικά πρωταθλήματα που
θα πραγματοποιηθούν 14 με 19 Απριλίου, θα
ξεκινήσουν οι επόμενες ομαδικές διοργανώσεις.

Ερώτηση για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ΔΗΠΕΘΕ
- Κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος.
Ερώτηση για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα
ΔΗΠΕΘΕ προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος.
Αναμεσά στ’ άλλα σημειώνει
πως «Ο θεσμός των Δημοτικών
Περιφερειακών Θεάτρων τα οποία
κατά τα προηγούμενα χρόνια καλλιέργησαν την τέχνη του Θεάτρου
αλλά και ενθάρρυναν και πολλές
άλλες δράσεις Πολιτισμού, ουσιαστικά έχει πάψει να λειτουργεί. Την
ευθύνη γι’ αυτήν την κατάσταση
έχουν οι πολιτικές των προηγούμενων Κυβερνήσεων σε συνδυασμό
και με τις εμφανείς ευθύνες πολλών
τοπικών Αρχόντων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στις περιπτώσεις ΔΗΠΕΘΕ τα οποία ακόμα

λειτουργούν, κάποιοι Δήμαρχοι
ενεργούν μονομερώς παραγνωρίζοντας το Υπουργείο Πολιτισμού που
είναι θεσμικά συναρμόδιο.».
Σημειώνει ακόμα πως « η ανάπτυξη της τέχνης του θεάτρου από,
και για την Ελληνική Περιφέρεια

είναι υψίστης σημασίας για τους
πολίτες της χώρας, αλλά και για την
καλλιέργεια μια τέχνης σημαντικής
όπως είναι το θέατρο.».
Καταλήγει ερωτώντας το αρμόδιο
Υπουργό «Τι σκοπεύει να πράξει
ώστε να λειτουργήσει ξανά θεσμικά

το Θέατρο στην Ελληνική Περιφέρεια;»
Την ερώτηση συνυπογράφουν και
οι εξής Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:
Βαγενά Άννα, Πολάκης Παύλος,
Κυριακάκης Βασίλης, Ζεϊμπέκ
Χουσεΐν, Σταθάς Γιάννης, Γιαννακίδης Ευστάθιος, Καφαντάρη Χαρούλα, Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ),
Μπαλαούρας Γεράσιμος, Καραναστάσης Απόστολος, Σεβαστάκης
Δημήτριος, Δέδες Γιάννης, Αναγνωστοπούλου Σια , Ιγγλέζη Αικατερίνη, Σκούμας Αθανάσιος, Παντζας
Γεώργιος, Ζάννας Ζάσης, Διώτη
Ηρώ, Μιχελογιαννάκης Ιωάννης,
Παπαδόπουλος Σάκης, Ιωαννίδης
Ηλίας, Κανελλοπούλου Μαρία,
Καΐσας Γεώργιος, Φάμελλος
Σωκράτης, Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα.
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό
σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων
Πολυτεχνείου πλησίον πιάτσας Ταξι).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 65τμ. με πατάρι 25τμ.
Άνω Ελευσίνα, επι της Εθνικής Αντιστάσεως (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΓΑΜΟΣ

Ο Γλεζέλης Ιωάννης του Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Παύλου,
γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Μαγούλας,
και η Ξανθοπούλου Παρθένα του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας,
το γένος Καλάνοβα, γεννηθείσα στο Τσιμκέντ Καζακστάν,
κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάμο
στον ΙΝ Αρχάγγελου Μιχαήλ Ασπροπύργου.

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.
8.10.14
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 πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 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.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ
Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου (δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ.
WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια.
Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο
επικοιωνίας 6972 649610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Πωλείται μαγαζί - καφενείο
στο κέντρο του Ασπροπύργου
με εξασφαλισμένη πελατεία.
Τηλέφωνο 6934840172.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο 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, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα 4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση
parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας PEGASUS 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 υπεύθυνα την προετοιμασία μαθη-

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

Αττικής για πλήρη απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ZΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΦΤΗΣ
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Μαγούλα

(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)
Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων 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 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988

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)
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

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

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΟΥΝΟΥΠΗΣ
του Ιωάννη
και της Δήμητρας,
που γεννήθηκε
στην Αθήνα και
κατοικεί στα Μέγαρα
και η ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΡΑΚΑΚΗ
του Χαριλάου και της
Αγγελικής, που
γεννήθηκε στην Αθηνα
και κατοικεί στα Μέγαρα
θα παντρευτούν
με πολιτικό γάμο στο
δημαρχείο Μεγάρων

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 ΠΑΙΔΙΚΩΝΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 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
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16 - ΘΡΙΑΣΙΟ
ετά την εκδήλωση της 15/3/2015 με θέμα την Επαναχρησιμοποίηση,
η Κοιν.Σ.Επ. Έλευσις συνεχίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων, που
θα πραγματοποιηθούν στις 26/4/15, 10/5/15, και 24/5/15 στην Ελαιουργική (απέναντι από το κολυμβητήριο).

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι,
5.12.14
μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές χρήσεις και γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και
προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος
όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ) Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, κλπ. βασισμένα σε
φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας
όπως ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με
βιολογικά υλκά.
θ) Ζεάλευρα και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα
αλλά και για να γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης μέσα
από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 210-5579801

