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Απίστευτη ταλαιπωρία
βιώνουν εδώ και πέντε
ημέρες οι επιβάτες του 

Προαστιακού στη γραμμή
Κιάτο - Αεροδρόμιο

Άργησε να  αποκατασταθεί 
η βλάβη στο ύψος του σταθμού

ΣΚΑ - Αχαρναί 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Δωρεάν πνευμονολο-
γικές εξετάσεις 
για όλους τους 
δημότες Φυλής 

Κλιμάκιο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
θα επισκεφθεί το ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων

Τιμή : 0,01€ 

Στα συρτάρια... 
του Υπουργείου 

Πολιτισμού παραμένει η
αποκατάσταση του μικρού

ναού Ευαγγελιστρίας 
To εκκλησάκι βρίσκεται εντός του παλαιού κοιμητηρίου

Αχαρνών κι ενέχει κινδύνους για τους επισκέπτες

Ευπρεπισμός των Κοιμητηρίων
στον Δήμο Φυλής  

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 
Μιχάλης Οικονομάκης:Μιχάλης Οικονομάκης: «Στόχος μας

είναι οι χώροι να συντηρούνται 
σε καθημερινή βάση, από το εργατικό

δυναμικό των κοιμητηρίοων» 

Πρόσληψη
προσωπικού
στους ΟΤΑ

μέσω του
προγράμματος 
«Άθλησης για

όλους»

Η προθεσμία λήγει την Δευτέρα 27 Απριλίου Η προθεσμία λήγει την Δευτέρα 27 Απριλίου 
Υποβολή αιτήσεων 

στο πρόγραμμα κοινωφελούς 
εργασίας στο δήμο Mεγαρέων

Σελ: 3

Ευχές και δώρα 
μοίρασε ο σύλλογος

γονέων του 1ου
Δημοτικού Ζεφυρίου 

στους μαθητές

Πλανάται η επικινδυνότητα διαφόρων
βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

• Επτά προτάσεις της Αντιπεριφέρειας Δυτικής 
Αττικής με γνώμονα την ασφάλεια του πληθυσμού
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Η ΑΠΟΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ
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ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΑ 
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ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ 20

ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ 
Αίτησεις στον δήμο 

Μάνδρας-Ειδυλλίας μέχρι 26.5.2015
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Λιόσης Αναστάσιος

Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου,
τηλέφωνο: 
2105580218
Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
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210 55 46 250

24ΩΡΟ

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Μοσχογιάννη
Σπυριδούλα Σ.

Δημαρχείου 15,
τηλέφωνο: 
2102475470

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & 

Κοροπούλη Β.,
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 778,65Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 778,65
μονάδες με άνοδο 0,95%μονάδες με άνοδο 0,95%

και αξία συναλλαγών στα 34,45 εκατ.και αξία συναλλαγών στα 34,45 εκατ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος    
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 11 
έως 21 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ημέρα του Έθνους των Ρόμα

Μεγάλη Τετάρτη, Των Αποστόλων

Αγάβου Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίωνος

Ρούφου και Φλέγοντος, Κελεστίνου

Πάπα Ρώμης, Μάρτυρος Παυσιλύπου
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Στη Δυτική Αττική και στο
Θριάσιο Πεδίο κάθε
άλλο παρά επιβλήθηκαν

οι κανόνες της βιώσιμης ανά-
πτυξης, που θα επέτρεπαν
σήμερα μια τελείως διαφορετική
διαχείριση των συσσωρευμένων
προβλημάτων.  

Αντίθετα από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις επιβλήθηκε ο
συγκεκριμένος τύπος ανάπτυ-
ξης, που ανεξάρτητα από τις
θετικές για την οικονομία παρα-
μέτρους του,  κουβαλά ως αναπόφευκτο και συστατικό του στοι-
χείο την πλευρά της επικινδυνότητας.

Καλώς η κακώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα που σήμε-
ρα η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί άρχοντες καλούνται να αντι-
μετωπίσουν, αφήνοντας στην άκρη την άγνοια των κινδύνων
και πρακτικές όπως η τρομοκράτηση του κόσμου, που δεν οδη-
γούν πουθενά.

Με βάση τα παραπάνω η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής σε

συνεργασία με την Περιφέρεια Αττι-
κής και στο μέτρο των δυνατοτήτων
που τις παρέχει η νομοθεσία αλλά
και των πραγματικών ευθυνών που
τις αντιστοιχούν, προσέρχεται σε
έναν νέο κύκλο δράσεων  για την
την ασφάλεια των πολιτών .

Ισχυρό ερέθισμα για  έναν ευρύ
διαλόγο,  που  ξεκίνησε τη Δευτέρα
με συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτι-
κής Αττικής Γιάννης Βασιλείου,
αποτέλεσε το πρόσφατο συμβάν

στα ΕΛΠΕ στις 29 Μαρτίου. 
Ο κ. Βασιλείου επικεντρώθηκε συνολικά στις 24 επιχειρήσεις

που υπάγονται στην οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και  στις οποίες μπορεί
να εκδηλωθεί όχι κάποιο μικροατύχημα, αλλά ατύχημα μεγάλης
βιομηχανικής κλίμακας.

Ο ίδιος βέβαια στάθηκε και στη μέχρι τώρα αδυναμία των
φορέων αυτών που προίστανται τέτοιων ατυχημάτων, η οποία
δεν αφήνει περιθώρια για άλλη καθυστέρηση. 

ΣΣANAN ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΑΝΩ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟΑΠΟ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

Πλανάται η επικινδυνότητα διαφόρων 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

• Επτά προτάσεις της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής
με γνώμονα την ασφάλεια του πληθυσμού

ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Η ΑΠΟΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΦΥΛΗ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

Εφημεριες Θριάσιου Νοσοκομείου 
11, 15, 19, 23, 27

Τους βασικούς άξονες της
προγραμματικής συμφω-
νίας στους τομείς της ασφά-

λειας και της πολιτικής προστασίας,
παρουσίασαν ο αναπληρωτής
υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Γιάννης Πανούσης και η περιφερει-
άρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

Το κείμενο της συμφωνίας θέτει τις
βάσεις και το θεωρητικό πλαίσιο της
συνεργασίας, η οποία προβλέπει
κοινές δράσεις που αφορούν
κυρίως την πρόληψη της εγκληματι-
κότητας, ενώ στις προτεραιότητες
εντάσσεται και η λήψη δράσεων για 

την απογκετοποίηση περιοχών σε
Ασπρόπυργο, Μέγαρα και Φυλή. 

Μεταξύ άλλων, θα εφαρμοστεί το
μέτρο των κινητών αστυνομικών
μονάδων, οι οποίες είναι βαν με
αστυνομικούς που θα λειτουργούν
ως ένα μικρό αστυνομικό τμήμα και
θα κινούνται στην περιφέρεια και
κυρίως όπου δεν υπάρχει εμφανής
ή επαρκής αστυνόμευση. 

Το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο
θα ανακοινωθεί μετά το Πάσχα.

Βασικοί πυλώνες της συμφωνίας
είναι η ενημέρωση των πολιτών για
να προστατεύονται από τους κινδύ-
νους του Διαδικτύου, τα ναρκωτικά, 

την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και
τα φαινόμενα bullying στα σχολεία.
Επίσης, την υποστήριξη ευπαθών
ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες,
οι Ρομά, οι άνεργοι και οι άστεγοι
κ.ά. και η αντιμετώπιση σειράς
θεμάτων σε γκετοποιημένες περιο-
χές όπως τα Μέγαρα, ο Ασπρόπυρ-
γος και η Φυλή. 

Στοίχημα της συμφωνίας αποτελεί
και η αναβάθμιση περιοχών που
έχουν μεγάλο συμβολισμό, όπως
είναι το Πεδίον του Αρεως, το οποίο
έχει αφεθεί, αλλά και να φυλάσσο-
νται αποτελεσματικά οι ΧΥΤΑ,
όπως της Φυλής.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΚΟΜΗ 

ΚΑΙ ΜΕ 20 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ 
Αίτησεις στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας μέχρι 26.5.2015

Διοργάνωση ημερίδας με πρωτοβουλία 
του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων

Ενεργή συμμετοχή 
της νεολαίας Μεγάρων σε
θέματα ανταλλαγής νέων

όπως το πρόγραμμα
“Erasmus 2014 – 2020”

Τ ο Τοπικό Συμβούλιο του
Δήμου Μεγαρέων διοργανώνει
Ημερίδα Νεολαίας το Σάββατο

18 Απριλίου ώρα 6 μμ. στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου στο Δημαρχείο Μεγάρων με τη
συνεργασία του “δικτύου νέων Ελλά-
δος – YOUTHNET HELLAS”,  στο
πλαίσιο εφαρμογής  ενεργειών και
δράσεων  με σκοπό την επιμόρφωση
και ενεργή συμμετοχή των νέων της
πόλης μας σε θέματα που αφορούν
προγράμματα ανταλλαγής   νέων
καθώς και το πρόγραμμα “Erasmus

2014 – 2020”.  Σύμφωνα με το Πρόγραμμα θα υπάρξουν εισηγήσεις από
αρκετούς ομιλητές με κύριο εισηγητή τον κ. Μανώλη Ανδριωτάκη, Δημοσιο-
γράφο - Συγγραφέα, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα “η υπερδύναμη της
αφήγησης”.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων κ. Ηλίας Μουσταϊρας
δήλωσε:  «Το δίκτυο Νέων Ελλάδος – YOYTHNET HELLAS, είναι ένας μη
κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός Οργανισμός  που επιζητά την συμμετοχή
των νέων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω διαφό-
ρων δράσεων και παρεμβάσεων.

Για τις πολύτιμες αυτές δράσεις που υλοποιεί έχει λάβει το “βραβείο Ευρω-
παίου Πολίτη”, το έτος 2013 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και την
πιστοποίηση ποιότητας και αριστείας από την  UNESCO κατά το ίδιο έτος.

Αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού, να διοργανώσουμε ανοιχτή προς το
κοινό Ημερίδα, το Σάββατο 18 Απριλίου 2015, ώρα 6 μμ. στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Μεγάρων,  ευελ-
πιστώντας να αναπτύξουμε μία εποικοδομητική συνεργασία,  στηρίζοντας τη
νεολαία της πόλης μας και ευρύτερα του Δήμου Μεγαρέων.»

Στα συρτάρια του Υπουργείου Πολιτι-
σμού  παραμένει εδώ και χρόνια η
μελέτη για την αποκατάσταση του

μικρού ναού Ευαγγελιστρίας που βρίσκεται
εντός του παλαιού κοιμητηρίου Αχαρνών.  

Πρόκειται για μια εκκλησία που πιθανολο-
γείται ότι χτίστηκε στον 18ο αιώνα και φέρει
στέγαστρο μεταγενέστερης προσθήκης,
ενώ χαρακτηρίστηκε καταδαφιστέα από το
μετασεισμικό έλεγχο.

Από το 2012 σύμφωνα με έγγραφο της
1ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η
μελέτη κατατέθηκε στη διεύθυνση αναστή-
λωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
μνημείων. 

Το 2013 η εν λόγω διεύθυνση την ενέκρινε 

στο μεγαλύτερο μέρος της, αλλά πρόσθε-
σε μια σειρά όρων με πραγματικό σκοπό τη
μείωση του κόστους των εργασιών. 

Εντούτους, από το 2013 και μετά δεν
σημειώθηκε η παραμικρή εξέλιξη στο θέμα,
γεγονός που έκανε τον Πολιτισμικό σύλλογο
«Αχαρνείς» με πρόεδρο τον Νίκο Λάμπρου
να εκφράσει ανοικτά την ανησυχία του για
την καθυστέρηση στην έναρξη των εργα-
σιών, ενώ ετοιμάζεται να επαναφέρει το
θέμα και να το θέσει στην Περιφέρεια.

Το εκκλησάκι αν κι έχει χαρακτηριστεί
κατεδαφιστέο, συνεχίζει να λειτουργεί εντός
του κοιμητηρίου με πολλούς κινδύνους για
την ασφάλεια των επισκεπτών.

Στα συρτάρια... 
του Υπουργείου Πολιτισμού παραμένει η 

αποκατάσταση του μικρού ναού Ευαγγελιστρίας 
To εκκλησάκι βρίσκεται εντός του παλαιού κοιμητηρίου
Αχαρνών κι ενέχει κινδύνους για τους επισκέπτες.

Με γνώμονα, την εξυπηρέτηση και διευκόλυν-
ση των πολιτών, ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλ-
λίας προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση,

μετά από ένταξή του στον πρόσφατο νόμο 4321/21-
3-2015, (ΦΕΚ32/15).

Η εν λόγω ρύθμιση συγκαταλέγεται στην κατηγορία
των ευεργετικών διατάξεων εξαιρετικού χαρακτήρα,
με την οποία σκοπείτε, αφενός η αντιμετώπιση του
ζητήματος της αδυναμίας πολλών οφειλετών να
εκπληρώσουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους
προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, αφετέρου δε να καταστεί
δυνατή η είσπραξη από τους τελευταίους, οφειλομέ-
νων ποσών σημαντικού ύψους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Για τη ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους,
εισφορές κ.λ.π.
Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4321/21.3.2015,

(ΦΕΚ 32/2015)
Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης
οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές
κ.λ.π. και δυνατότητα περαίωσης φορολογικών
διαφορών για τις οποίες εκκρεμούν προσφυγές στα
διοικητικά δικαστήρια. 
Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές από εισφορά σε
χρήμα ή από μετατροπή γής σε χρήμα των προς
ένταξη αλλά και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών.
Στις οφειλές που ρυθμίζονται περιλαμβάνονται και
όσες θα βεβαιωθούν μέχρι 26.5.2015.
Η ρύθμιση και εξόφληση γίνεται σε  100 δόσεις με ελά-
χιστη δόση 20 Ευρώ
Με εφάπαξ καταβολή ο οφειλέτης απαλλάσσεται εντε-
λώς από πρόσθετους φόρους, τέλη, πρόστιμα, προ-
σαυξήσεις και τόκους.
Σε ρύθμιση και καταβολή με δόσεις η απαλλαγή από
πρόσθετους φόρους, τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις
και τόκους είναι ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων.

Η συνεπής τήρηση του προγράμματος ρύθμισης θα
συνεπάγεται τη διαγραφή των προστίμων των
άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του
Κ.Ε.Δ.Ε..
Η αίτηση για τη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στο
δήμο μας μέχρι 26.5.2015.
Ο δήμος μας θα είναι στη διάθεση σας, να σας ενημε-
ρώσει και να σας εξυπηρετήσει.
(αρμόδια: Ταμειακή Υπηρεσία τηλ.: 2132014918 &
920 Μάνδρα

Τοπικά Γραφεία:   τηλ. : 22630.62207 Ερυθρές
22633.20000   Βίλια   
22630.51597  Οινόη

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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Δωρεάν πνευμονολογικές εξετάσεις 
για όλους τους δημότες Φυλής 
Κλιμάκιο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων

Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμέ-
νων (ΚΑΠΗ) Άνω Λιοσίων του Δήμου
Φυλής, σε συνεργασία με την Ελληνική

Πνευμονολογική Εταιρεία  διοργανώνουν, την
Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 ,δωρεάν εξετάσεις σπι-
ρομέτρησης και μέτρησης μονοξειδίου του άνθρα-
κος.

Κλιμάκιο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
θα βρίσκεται από τις 09.30π.μ. – 13.30 μ.μ. στο
ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων στην Λεωφόρο Φυλής 165 και θα
πραγματοποιεί τις μετρήσεις. Την αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων ανέλαβε εθελοντικά χωρίς αμοιβή ο
γνωστός  πνευμονολόγος-φυματιολόγος κ. Γιώργος
Χρας ο οποίος διατηρεί ιατρείο στα Άνω Λιόσια και θα
βρίσκεται στο ΚΑΠΗ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Γραμματεία του

ΚΑΠΗ στα τηλέφωνα  210202470872, 210
2470872 &  210  2480782, για να κλείσουν ραντεβού.

- 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

Αλλαγή ημέρας 
διεξαγωγής της λαϊκής
αγοράς στην Ελευσίνα

λόγω αργίας του Πάσχα
Σας πληροφορούμε ότι η Λαϊκή Αγορά της

πόλης μας δε θα λειτουργήσει στις 13/4/2015
ημέρα Δευτέρα, λόγω της αργίας του Πάσχα. 

Ημέρα Λειτουργίας ορίζεται η επόμενη ημέρα,
δηλαδή η Τρίτη 14/4/2015.

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Επιστρέφονται από την Τροχαία οι πινακίδες κυκλοφορίας

Eπιστρέφονται από σήμερα με απόφααση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη
Πανούση, οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκι-
νήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη μετακίνησή

τους για την εορταστική περίοδο του Πάσχα.
Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές

Αρχές έως και τις 07.04.2015.
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας Απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες

ή μη, που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες
παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και τις 07.04.2015.

Από την παραπάνω Απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχη-
μάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:

Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.
Οι αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.
Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προη-

γουμένως να καταβληθεί αρμοδίως το προβλεπόμενο διοικητικό χρηματικό πρόστιμο.
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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

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

Μια απίστευτη ληστεία έγινε λίγες ημέρες
πριν στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου
στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, τέσ-
σερις άγνωστοι που φορούσαν στολές αστυνομι-
κών σταμάτησαν ένα φορτηγό δήθεν για έλεγχο.

Στη συνέχεια ακινητοποίησαν υπό την απειλή
όπλων τον οδηγό, άρπαξαν περίπου 4.000 ευρώ
και στη συνέχεια διέφυγαν μ' ένα μαύρο τζιπ.

Όπως είπε ο οδηγός στους αστυνομικούς οι
«μαϊμού» αστυνομικοί είχαν καλυμμένα τα πρό-
σωπα τους  με κουκούλες μοτοσικλέτας full face.

Ασπρόπυργος: Κακοποιοί με στολές αστυνομικών 
ακινητοποίησαν και λήστεψαν οδηγό φορτηγού!

Πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ
μέσω του προγράμματος «Άθλησης για όλους»

Τα αιτήματα τους
για πρόσληψη
προσωπικού  σε

θέσεις που αφορούν
Πτυχιούχους Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.) προκει-
μένου να υλοποιηθούν
προγράμματα  Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γΟ.),
ζητεί με επιστολή του ο
υφυπουργός Πολιτισμού
Παιδείας και Αθλητισμού,
Σταύρος Κοντονής.

Στο έγγραφο επισημαί-
νεται μεταξύ άλλων ότι το
προσωπικό Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου που προσλαμβάνε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού
Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013, στα
πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση για
Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ. αριθ.
33/2006 ΠΥΣ.

Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπι-
κού και την κατανομή των θέσεων ανά φορέα, θα
εκδοθεί  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των
συναρμόδιων υπουργών. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματα τους μέχρι
τις 10 Μαΐου 2015 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρα-

κολούθησης και Ελέγχου
Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους, της Διεύθυνσης
Άθλησης για Όλους, Προβο-
λής, Ανάπτυξης Αθλητισμού
και Διατροφής της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού,
Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμά-
των. Οι αιτούντες δήμαρχοι
θα πρέπει να επισυνάψουν
μια σειρά από δικαιολογητι-
κά όπως:

Απόφαση οικείου συμβου-
λίου που θα αφορά αίτημα
πρόσληψης Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής.

Βεβαίωση Οικονομικής
Υπηρεσίας του φορέα.

Σχέδιο Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Περιόδου 2015-16
όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματι-
σμός υλοποίησης των προγραμμάτων.

Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Φορέα για την
υλοποίηση Π.Α.γ.Ο.
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Ευχές και δώρα 
μοίρασε ο σύλλογος γονέων 
του 1ου Δημοτικού Ζεφυρίου 
στους μαθητές

Χειροποίητα Πασχαλινά φαναράκια και πολλές
ευχές μοίρασε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 σε
όλους τους μαθητές στο 1ο  Δημοτικό Σχολείο

Ζεφυρίου ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.  Διατη-
ρώντας ζωντανή την παράδοση που θέλει το σύλλογο
κάθε χρόνο να ετοιμάζει για τα παιδιά χειροποίητα
δώρα, η πρόεδρος Βούλα Βλάχου , ο Αντιπρόεδρος
Βασίλης Νικολαϊδης και  η Ταμίας Γιώτα Ραμαντάνη
συνελήφθησαν από τον φωτογραφικό φακό επί τω
έργω!

Εκατοντάδες Αναστάσιμα φαναράκια, πασχαλινά
αυγά και λαμπάδες  κόσμησαν  τον πάγκο εργασίας
που έστησαν στο 1ο   Δημοτικό  Σχολείο. 

Ο σύλλογος  πέρασε από όλες τις τάξεις και μοίρασε
την τελευταία ώρα του μαθήματος τα δώρα στα παιδιά
τα οποία ξαφνιάστηκαν ευχάριστα. « Ευχαριστούμε για
την ευγενική χορηγία και τη στήριξή τους στο σύλλογο
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα
και τον Πρόεδρο του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργα-
νισμού «Η Πάρνηθα» Γιώργο Μαυροειδή» είπε η
Βούλα Βλάχου στο σύντομο χαιρετισμό της. 

Ωστόσο  ο Σύλλογος δεν πρόσφερε δώρα και ευχές
μόνο στους μικρούς μαθητές αλλά και στο Δήμαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού, τους Αντιδημάρχους Γιάννη
Μαυροειδάκο και Θανάση Σχίζα, τον Αναπληρωτή
Δήμαρχο Μαρίνο Σαρλά, τον Πρόεδρο του Αθλητικού
και Πολιτιστικού Οργανισμού «Η Πάρνηθα» Γιώργο
Μαυροειδή και  τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
Ζεφυρίου Ηλία Κοκκίνη, που από την πλευρά τους
ευχαρίστησαν θερμά το Σύλλογο Γονέων για την ευγε-
νική του χειρονομία κι έδωσαν τις ευχές τους για καλή
Ανάσταση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Και του χρόνου με υγεία! 

Στο Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής 

Εκδηλώσεις προβολής της Ελευσίνας 
στο πλαίσιο διεκδίκησης της πολιτιστικής

πρωτεύουσας το 2021

Κάλεσμα προς τους δημότες να στηρίξουν τις εκδηλώσεις ποιότητας και προβολής της πόλης μας
στη προσπάθεια διεκδίκησης της πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2021

Η Ελευσίνα 2021 σας προσκαλεί τη Μεγάλη Πέμπτη στις 13:00 σε μία παρουσίαση – ανοιχτή συζή-
τηση το Διευθυντή της Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Paolo Naldini και το Συντονιστή του Γρα-
φείου Τεχνών της Cittadellarte Juan Sandoval. Ξεκινώντας από τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουρ-
γίας της Cittadellarte, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας νέας σχέσης ανάμεσα στον
καλλιτέχνη και την καλλιτεχνική δραστηριότητα και την κοινωνία.

H Cittadellarte δημιουργήθηκε το 1998 από τον Michelangelo Pistoletto ως μία νέα πρόταση για το
ρόλο του καλλιτέχνη, μία πρόταση η οποία τοποθετεί την τέχνη σε άμεση διάδραση με τους υπόλοι-
πους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που διαμορφώνουν την κοινωνία. 

Η ονομασία “Cittadellarte” εμπεριέχει δύο σημασίες: αφενός αυτή της ακρόπολης, του φρουρίου
(citadel),μιας περιοχής όπου η τέχνη προστατεύεται και στηρίζεται και αφετέρου αυτή της πόλης, που
συνδέεται με του ανοιχτού χώρου, ενός χώρου που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την πολυ-
πλοκότητα του κόσμου.

Ο Paolo Naldini και ο Juan Sandoval θα αναφερθούν στη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της
Cittadellarte, εξηγώντας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα δράσεων πώς υλοποιούν το όραμα
του Michelangelo Pistoletto και επανατοποθετούν την τέχνη και τον καλλιτέχνη στο κέντρο της σύγ-
χρονης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) του Δήμου Ελευσίνας,
Παγκάλου και Κίμωνος στην Ελευσίνα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές 
παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483
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Παραμένει ακάλυπτο το κενό στο 15ο Νηπ. Αχαρνών
Υποστηρίζουν ο Σύλλογος Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης» και η Επιτροπή Γονέων 

ΟΣύλλογος Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης» και
η Επιτροπή Γονέων του 15ου Νηπ. Αχαρνών
καταγγέλουν ότι παραμένει ακάλυπτο το κενό

που δημιουργήθηκε από τις 26 Φεβρουαρίου 2015,
όταν συνάδελφος νηπιαγωγός πήρε άδεια κυοφορίας-
λοχείας, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί το ολοήμερο
τμήμα. 

Η παροχή Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης στα
παιδιά του λαού είναι κεκτημένο δικαίωμα που δεν
μπορεί να καταστρατηγείται με το πρόσχημα ότι δε
δίνονται πιστώσεις για διορισμούς. Απαιτούμε η Διοί-
κηση να καλύψει άμεσα το κενό!

Σύλλογος Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης» 
Επιτροπή Γονέων του 15ου Νηπ. Αχαρνών

Στον ευπρεπισμό του νέου κοιμητηρίου Άνω Λιο-
σίων προχώρησαν τα συνεργεία του Δήμου
Φυλής σε μια προσπάθεια το ιερό αυτό μέρος

να έχει την εικόνα που αρμόζει στη μνήμη των αγαπη-
μένων προσώπων που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. 

Κενό στις εργασίες ευπρεπισμού που είχαν προ-
γραμματιστεί δημιούργησε το θλιβερό γεγονός της

απρόσμενης απώλειας του προηγούμενου 
προέδρου των Κοιμητηρίων, Ευριπίδη Παππά. 

Να σημειωθεί πως κενό στις εργασίες καθαριότητας κι
ευπρεπισμού που είχαν προγραμματιστεί δημιούργησε
το θλιβερό γεγονός της απρόσμενης απώλειας του
προηγούμενου προέδρου των Κοιμητηρίων, Ευριπίδη
Παππά. 

Με το που ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος, Χρή-
στος Καματερός, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Μιχάλη Οικονο-
μάκη, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες
καθαρισμού των χώρων πρασίνου καθώς και το ασβέ-
στωμα των πεζουλιών και άλλων χώρων αλλά και οι
επιδιορθώσεις βλαβών στην υδροδότηση.  

«Είναι χρέος μας να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον
καθαρισμό και την εικόνα που αρμόζει σ’ έναν ιερό
χώρο, όπως είναι αυτός του Κοιμητηρίου. 

Στόχος είναι αφού γίνουν οι απαραίτητες εργασίες
που είχαν μείνει πίσω λόγω και της απώλειας του Ευρι-
πίδη Παπά, ο χώρος να συντηρείται σε καθημερινή
βάση,  από το εργατικό δυναμικό του κοιμητηρίου, που
στην παρούσα φάση, χρειάστηκε και τη συνδρομή των
συνεργείων της υπηρεσίας περιβάλλοντος» τόνισε σχε-
τικά ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομά-
κης, ο οποίος επεσήμανε ότι ανάλογες εργασίες έχουν
ήδη ξεκινήσει στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής και  εν συνεχεία θα γίνουν και στο παλιό Κοιμη-
τήριο των Άνω Λιοσίων. 

Θερμές ευχαριστίες για την άμεση ανταπόκριση του
Μιχάλη Οικονομάκη  απηύθυνε ο νέος Πρόεδρος των
Κοιμητηρίων Χρήστος Καματερός,  ο οποίος τόνισε
πως από τούδε και στο εξής οι εργασίες συντήρησης
θα γίνονται σε καθημερινή βάση από το εργατικό δυνα-
μικό του Κοιμητηρίου. «Οφείλουμε να είμαστε καθημε-
ρινά κοντά στους συνδημότες μας που έχουν χάσει
αγαπημένα πρόσωπα και να τιμούμε με όλους τους
τρόπους τη μνήμη των νεκρών μας» επεσήμανε ο
Χρήστος Καματερός που όπως και ο Μιχάλης Οικονο-
μάκης αυτές τις μέρες βρέθηκαν στο χώρο κι έδωσαν
κατευθύνσεις στα συνεργεία. 

Ευπρεπισμός των Κοιμητηρίων στον Δήμο Φυλής  
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης:Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης: «Είναι χρέος μας να δώσουμε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον καθαρισμό και την εικόνα που αρμόζει σ’ έναν ιερό χώρο. 
Στόχος είναι ο χώρος να συντηρείται σε καθημερινή βάση, από το εργατικό δυναμικό του κοιμητηρίου» 
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Το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελλη-
νικής Αστυνομίας αποφάσισαν,
ενόψει των εορτών του Πάσχα,
τη διανομή στους πολίτες ενημε-
ρωτικών φυλλαδίων με συμβου-
λές για την οδική ασφάλεια και
την αποφυγή χρήσης κροτίδων,
βεγγαλικών και πυροτεχνημά-
των. 

Η διανομή των φυλλαδίων θα πραγμα-
τοποιηθεί από αστυνομικό προσωπικό
όλο το χρονικό διάστημα της Μεγάλης
Εβδομάδας και ιδίως τις ημέρες που
κορυφώνεται η έξοδος από τα αστικά
κέντρα, σε επιλεγμένα σημεία του οδικού
δικτύου (διόδια, κλπ.), καθώς και στα
διόδια της περιοχής μας .

Παράλληλα, οι Αστυνομικοί της Γειτο-
νιάς θα συμμετέχουν στη διανομή των
φυλλαδίων στις 22 γειτονιές της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, στις ευρύτερες
περιοχές της Καλλιθέας και του Χαλαν-
δρίου, καθώς και της Τούμπας – Τριαν-
δρίας και Ευόσμου, όπου από την 23-
03-2015 έχει αναπτυχθεί η σχετική
δράση. 

Σκοπός της διανομής των φυλλαδίων
είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών, προκειμένου να αποφευ-
χθούν τροχαία ατυχήματα, καθώς και
ατυχήματα εξαιτίας της χρήσης βεγγαλι-
κών και πυροτεχνημάτων, που κάθε

χρόνο προκαλούν σοβαρούς τραυματι-
σμούς ή ακόμα και απώλειες σε ανθρώπι-
νες ζωές. Υπενθυμίζονται βασικές συμβου-
λές που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
για το θέμα της οδικής ασφάλειας, καθώς
και για την αποφυγή χρήσης κροτίδων,
βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: 

•Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
•Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει

οινοπνευματώδη ποτά 

•Σέβομαι τα όρια ταχύτητας 
•Δεν κάνω αντικανονικά προσπερά-

σματα 
•Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματο-

δότη 
•Σταματώ στο STOP και δίνω προτε-

ραιότητα 
•Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και

στα άτομα με ειδικές ανάγκες 
•Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις

των τροχονόμων 
•Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας 
•Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθι-

σμα του αυτοκινήτου και τους φορώ
ζώνη ασφαλείας 

•Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι
συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ
πάντα κράνος

•Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το
όχημα που θα οδηγήσω.

Για την αποφυγή χρήσης κροτίδων,
βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων

•Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή
και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτό-
ξευσης αυτών από οποιονδήποτε απα-
γορεύεται. 

•Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημά-
των είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε. 

•Αποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή
την αυτοσχέδια κατασκευή τους. 

•Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύ-
νους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και
ακρωτηριασμού. 

•Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν
χώρους παράνομης καύσης των ειδών
αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα
προκληθεί ατύχημα. 

•Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλι-
κά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίν-
δυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά. 

•Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα
πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά
υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους
εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική
ακεραιότητα και την ίδια την ζωή. 

Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στη Δυτική Αττική
ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα 
• Τα φυλλάδια περιέχουν χρήσιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια

και την αποφυγή χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι, 

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14
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Με κάθε επισημότητα εορτάστηκε η ακο-
λουθία της Κυριακής των Βαΐων στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης

Μάνδρας. Σε ένα κατάμεστο ναό, κυρίως από
νέους, ο  προιστάμενος του ιερού ναού π. Μακά-
ριος Μάτσος και ο συνεφημέριος π. Δημήτριος

Μπίλης τέλεσαν  με
μεγαλοπρέπεια την
Θεία Λειτουργία. 

Στον μητροπολιτικό
ναό του Δήμου, παρα-
βρέθηκαν η Δήμαρχος
Μάνδρας – Ειδυλλίας
κα Κριεκούκη Ιωάννα,
οι Αντιδήμαρχοι κος
Κώνστας Ευάγγελος
και η κα Παπακων-
σταντίνου Ρουμελιώτη
Ελένη, η Πρόεδρος
του ΔΟΚΑΠ κα
Νερούτσου Λιάσκου
Αλεξία, ο Πρόεδρος
της Α/θμιας Σχολικής
Επιτροπής κος
Π α π α κω ν σ τα ν τ ή ς
Μελέτης και οι τοπικοί

σύμβουλοι Μάνδρας
κος Κυπραίος Μιχάλης, κα Νίκα Αθανασία και κα
Μπουκουβάλα Ειρήνη.  

Επίσης, στην ακολουθία παραβρέθηκε και ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λέρου κος Μπίλης Νεκτάριος, με τον οποίο, η

Δήμαρχος κα Κριεκούκη Ιωάννα είχε θερμή συνο-
μιλία  για ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτο-
διοίκηση και συμφώνησαν για κοινή μελλοντική
συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων, σε θέματα
πολιτισμού, και τουριστικής ανάπτυξης.

Με μεγάλη λαμπρότητα 
η Κυριακή 

των Βαΐων στην Μάνδρα

Η προθεσμία  λήγει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015.
Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα

κοινωφελούς εργασίας στο δήμο Mεγαρέων

Ξεκίνησε  στις  6 Απριλίου
2015  η υποβολή αιτήσεων
στο πλαίσιο του Προγράμ-

ματος Κοινωφελούς Εργασίας στο
Δήμο Μεγάρων. Η προθεσμία υπο-
βολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα
27 Απριλίου 2015. 

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται
ΜΟΝΟ μέσω του Διαδικτύου στον
ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων
έχουν ΜΟΝΟΝ οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων

του ΟΑΕΔ 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων
έχουν ΜΟΝΟΝ οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του
ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχι-
στον κατηγορία από τις παρακάτω
αναφερόμενες:

1. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν
εργάζεται κανείς και σύζυγοι αυτών, ομοίως όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών Οικογενειών  στις
οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
4. Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα εγγεγραμμένοι στα

Μητρώα του ΟΑΕΔ.

5. Εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
άνω των 29 ετών.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να αναζητήσουν στην
υπ’ αριθμ 2/2015 Δημόσια
Πρόσκληση η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Επισημαίνεται ότι, για την
υποδοχή των Ηλεκτρονικών
Αιτήσεων, την κατάρτιση των
πινάκων των ωφελουμένων,
την καταβολή των αποδο-
χών(αμοιβών) και των ασφα-
λιστικών εισφορών αρμόδιος
είναι αποκλειστικά ο Οργανι-
σμός Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Το Τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ Μεγάρων θα ενημερώσει 
τους επιτυχόντες ωφελούμενους 

Η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ θα επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των Υποψη-
φίων, θα τους κατατάξει σε πίνακες βάσει μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων και μετά
την έκδοση του Οριστικού Πίνακα, το Τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ Μεγάρων θα ενημερώ-
σει τους επιτυχόντες ωφελούμενους, προκειμένου να εμφανιστούν στο Δήμο για να εργα-
στούν. Δηλαδή αρμόδια Υπηρεσία για την πρόσληψη των υπαλλήλων  είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.
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ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Οι αλλαγές στα σιδηροδρομικά δρομολόγια για τις ημέρες του Πάσχα

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και τη
Δευτέρα του Πάσχα λόγω της προβλεπόμενης εξαιρετικά μειωμένης επιβατικής κίνησης - όπως κάθε χρόνο - σε ορισμένα
τοπικά δρομολόγια και γραμμές του βασικού άξονα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), προχωρεί σε τροποποίηση των δρομολογίων
της (όπως γίνεται και με άλλους συγκοινωνιακούς φορείς, ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Λεωφορεία, Τρόλεϊ ,κλπ).

Επίσης για τις υπόλοιπες μέρες των εορτών (εκτός το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα), αυξάνε-
ται η χωρητικότητα των αμαξοστοιχιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε διάφορους προ-
ορισμούς για να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα. Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον
αριθμό 14511 και να επισκέπτεται το trainose.gr.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ
Πιο ακριβό φέτος το πασχαλινό τραπέζι
Αύξηση 5,23% καταγράφεται στο κόστος του φετινού πασχαλινού τραπεζιού, σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων της ΕΣΕΕ σε σούπερ μάρ-

κετ αλλά και στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (Βαρβάκειος), τα κρεατικά εμφανίζονται ακριβότερα κατά 0,74% κατά μέσο όρο.
Ωστόσο, η τιμή του ντόπιου αρνιού και κατσικιού καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο κατά 20,37% και 4,41% αντίστοιχα.

Οι μεταβολές αυτές οφείλονται στον μειωμένο εφετινό αριθμό των αμνοεριφίων, εξαιτίας των απωλειών από τον καταρροϊ-
κό πυρετό, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που έπληξαν αρκετούς βοσκότοπους και στην προγενέστερη έναρξη της εξαγω-
γικής δραστηριότητας λόγω του καθολικού Πάσχα. Οι ανοδικές τάσεις που μόλις αναφέρθηκαν περιορίστηκαν σε σημαντικό
βαθμό από την ετήσια υποχώρηση της τιμής του κοτόπουλου (-17,39%) και του χοιρινού κρέατος (-4,44%).

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ 
Αντισυνταγματική η μικρότερη αμοιβή

στους νέους κάτω των 25 
-Δικαιώθηκαν για πρώτη φορά

Αντισυνταγματική κρίθηκε για πρώτη φορά η διάταξη της 6ης
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) του 2012, για τις
αμοιβές των νέων κάτω των 25 ετών με απόφαση του Ειρηνο-
δικείου Κατερίνης (34/2015).

Με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για
αυτή την απόφαση που κρίνει τη αντισυνταγματική τη διάκριση
με την οποία επιβλήθηκαν μειώσεις κατά 22% στον κατώτερο
μισθό και κατά 32% στον κατώτερο μισθό των νέων έως 25
ετών. Έτσι, ενώ ο κατώτερος μισθός ορίζεται στα 586 ευρώ, για
τους νέους κάτω των 25 ετών είναι 512 ευρώ, ακόμη και στην
περίπτωση που καλύπτονται από κλαδική συλλογική σύμβαση
εργασίας.

Σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(ΓΣΕΕ) στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται μεταξύ των
άλλων ότι, «η ρύθμιση της 6ης ΠΥΣ 2012 που εισάγει δυσμε-
νή διάκριση αμοιβής σε βάρος των νέων ηλικίας κάτω των 25
ετών (-32%) παραβιάζει τα συνταγματικά προστατευόμενα
δικαιώματα της ισότητας ενώπιον του νόμου (4παρ.1), της
μισθολογικής ισότητας και της συλλογικής αυτονομίας (22 

παρ.1), της προστασίας της νεότητας (21παρ.3)».
Ωστόσο τον Ιούλιο του 2014 με την υπ΄ αριθμ. 2307/2014

απόφασή της η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,
μετά από προσφυγή της ΓΣΕΕ έκρινε, ότι «δεν είναι αντίθετα
στο Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και την Ευρω-
παϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τα άλλα
μέτρα που προβλέφθηκαν για τους εργαζομένους του ιδιωτικού
τομέα από το Μνημόνιο ΙΙ, όπως είναι η μείωση των αποδοχών
των εργαζομένων κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω
των 25 ετών».

Με την ίδια απόφαση όμως, άνοιξε ο δρόμος για την επανα-
φορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφού κρίθηκε αντι-
συνταγματική η διάταξη του μνημονίου του 2012
(ν.4046/2012), η οποία καταργούσε την δυνατότητα των σωμα-
τείων να καταφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία του Οργανι-
σμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), μετά την αποτυχία
να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.

Ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης έχει εξαγγείλει ότι
θα κατατεθεί σύντομα νομοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει
μεταξύ άλλων, την εξομοίωση των κατώτατων αμοιβών για τους
νέους κάτω των 25 ετών.

Υπέρ της εξομοίωσης έχουν τοποθετηθεί κατ' αρχήν και οι
εργοδοτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων για την κατάρτιση της Νέας Γενικής Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΤΩΝ ΕΥΖΩΝΩΝ

Το φορτίο βαμβακόσπορου έκρυβε
μετανάστες

Δεκάεξι παράνομους μετανάστες από τη Συρία στοίβαξαν ανάμε-
σα σε τόνους βαμβακόσπορου τα μέλη σπείρας που θα τους έστελ-
ναν στην Ευρώπη. Οι μετανάστες έδωσαν από 3.000 ευρώ ο καθέ-
νας στα μέλη της σπείρας, αλλά το όνειρό τους σταμάτησε στον
μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων, όπου εντοπίστηκαν και οι δύο
οδηγοί φορτηγών συνελήφθησαν.

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες αστυνομικοί της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με υπαλλήλους του
τελωνείου Ευζώνων, ακινητοποίησαν τα δύο φορτηγά που είχαν
προορισμό την κεντρική Ευρώπη και μέσα σε αυτά βρήκαν κρυμμέ-
νους σε... βαμβακόσπορο 16 μετανάστες, υπηκόους Συρίας. Οι
μετανάστες είχαν παραληφθεί από μέλη του κυκλώματος από την
Αθήνα και με ενδιάμεση στάση τη Θεσσαλονίκη θα πήγαιναν σε
χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπου υποστήριξαν ότι έχουν συγ-
γενείς τους.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε αργά το βράδυ της Κυριακής στο
μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων και συνελήφθησαν οι οδηγοί των
φορτηγών, ένας 67χρονος και ένας 68χρονος από την Καβάλα. Σε
βάρος τους και σε βάρος άλλων πέντε συνεργών τους σχηματίστη-
κε δικογραφία για συμμετοχή και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
και παράβαση του νόμου περί διευκόλυνσης παράνομης εξόδου
μεταναστών-υπηκόων τρίτων χωρών από την ημεδαπή προς τρίτες
χώρες.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΕΚΑΤ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Στην «απόχη» τα ΙΧ χωρίς ΚΤΕΟΣτην «απόχη» τα ΙΧ χωρίς ΚΤΕΟ

Με την... κατ' οίκον αποστολή σημειωμάτων σε όσους το έχουν
αμελήσει φιλοδοξεί η κυβέρνηση να λύσει το χρονίζον πρόβλημα
των ανέλεγκτων από ΚΤΕΟ οχημάτων και δικύκλων αμέσως μόλις
ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των ιδιωτικών και δημό-
σιων ΚΤΕΟ που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από τη λίστα μέτρων που απέ-
στειλε η χώρα μας, εξετάζεται η αλλαγή της νομοθεσίας ώστε οι οδη-
γοί να μπορούν να προσέρχονται στα ΚΤΕΟ πληρώνοντας μικρό-
τερο ή και καθόλου πρόστιμο σε περίπτωση που είναι εκπρόθε-
σμοι. Στόχος είναι η συλλογή ποσού που μπορεί να φτάσει έως και
τα 190 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπολογίζεται ότι σήμερα στους
ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια οχή-
ματα που δεν έχουν περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ, ενώ και ο αριθμός
των δικύκλων που δεν έχουν ελεγχθεί φτάνει το 1 εκατομμύριο.

Ηδη τα τελευταία δύο χρόνια έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τις
υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών τα 17 δημόσια και τα 175
ιδιωτικά ΚΤΕΟ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Πλέον κάθε έλεγχος
οχήματος περνά σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο.

Αλλαγές σε πρόστιμα
Την ίδια στιγμή εδώ και αρκετό καιρό η επιτροπή αναθεώρησης

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μελετά τη μείωση αρκετών προ-
στίμων μεταξύ των οποίων και αυτού για τα ΚΤΕΟ.

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΟΥΤΙΝ, ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΟΥΤΙΝ, ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ 
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟ

Το πρόγραμμα του Α.  Τσίπρα στη ΜόσχαΤο πρόγραμμα του Α.  Τσίπρα στη Μόσχα

Στη Μόσχα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στη ρωσι-
κή πρωτεύουσα, όπου θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρό-
εδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης του πρωθυ-
πουργού στη Μόσχα είναι το εξής:

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015
16:00 Αναχώρηση για Μόσχα
19:00 Άφιξη κ. Πρωθυπουργού και Αντιπροσωπείας

που θα τον συνοδεύει στη Μόσχα

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015
10:00 -11:00 Κατάθεση στεφάνου από κ. Πρωθυπουρ-

γό σε Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
13:00 Κατ' ιδίαν συνάντηση κ. Πρωθυπουργού και

Ρώσου Προέδρου κ. Putin
14:00 Διευρυμένες συνομιλίες και γεύμα εργασίας
15:15 Υπογραφή εγγράφων
15:30 Συνέντευξη Τύπου κ. Πρωθυπουργού και Ρώσου

Προέδρου κ. Putin (Διερμηνεία ταυτόχρονη) (Δύο ερωτή-
σεις) Live ΝΕΡΙΤ

18:30 Συνάντηση κ. Πρωθυπουργού με Προέδρους
Ομογενειακών Συλλόγων Ρωσίας. (Ξενοδοχείο Metropol)

19:00 Διευρυμένη συνάντηση με Ομογενειακούς Συλλό-
γους (Ξενοδοχείο Metropol)

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015
10:00 Διάλεξη κ. Πρωθυπουργού με θέμα «Ελληνο-

ρωσικές σχέσεις και η Ευρώπη. Προκλήσεις και προο-
πτικές» στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της
Μόσχας (MGIMO).

12:00 Συνάντηση κ. Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο
της Κρατικής Δούμας, κ. Sergey Naryshkin (1+6 +Διερμη-
νέας) (Κτίριο Κρατικής Δούμας).

15:00 Συνάντηση του ΠΘ με τον Ρώσo Πρωθυπουργό,
κ. Μεντβέντεφ στον Οίκο Δεξιώσεων της Ρωσικής Κυβέρ-
νησης

16:30 Συνάντηση κ. Πρωθυπουργού με Πατριάρχη
Μόσχας και Πάσης Ρωσίας κ.κ. Κύριλλο στην Ιερά Μονή
Αγ. Δανιήλ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
Πάνω από 650 λαθραία ποτά θα 
περνούσαν στην ελληνική αγορά

Περισσότερες από 650 φιάλες με αλκοολούχα ποτά,
κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του τμήματος Προμα-
χώνα, μετά από έρευνα που διενήργησαν σε δύο οχή-
ματα Βούλγαρων υπηκόων.

Πάνω από 650 λαθραία ποτά θα περνούσαν στην
ελληνική αγορά

Από την έρευνα βρεθήκαν και κατασχέθηκαν 669 φιά-
λες αλκοολούχων ποτών που δεν έφεραν την ειδική ται-
νία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού Δημοσίου και
δεν είχαν καταβληθεί γι΄αυτά οι απαιτούμενοι φόροι και
δασμοί.

Τα λαθραία ποτά και τα δύο οχήματα που τα μετέφε-
ραν κατασχέθηκαν, ενώ οι τρεις Βούλγαροι που επέβαι-
ναν σε αυτά 32, 34 και 44 ετών, συνελήφθησαν με την
κατηγορία της παράνομης εισαγωγής λαθραίων αλκοο-
λούχων ποτών στην ελληνική επικράτεια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Σερρών.
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Η Ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Ιωάννη Βασιλείου 
‘’Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής δεν πρόκειται να γίνει το ‘μαξιλαράκι’ ανάμεσα
στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, σε οποιαδήποτε περιβαλλοντικά περιστατικά

εκδηλωθούν. Οι ρόλοι καθενός είναι διακριτοί και σαφώς προσδιορισμένοι’’

Κυρίες και Κύριοι Καλημέρα σας.

Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην
πρόσκληση για την πραγματοποίηση της
σημερινής συνέντευξης τύπου, με αφορμή  το
περιστατικό που συνέβη στα ΕΛ-ΠΕ Ελευσί-
νας το βράδυ της Κυριακής 29ης Μαρτίου λίγο
μετά τις 830.

Το περιστατικό αυτό, παρότι τα στοιχεία
που μας δόθηκαν δεν επιβεβαιώνουν υπέρ-
βαση ρύπων η απειλή ατυχήματος μεγάλης
έκτασης, θέτει εκ νέου το εξής γενικότερο
ζήτημα:

Το πρόβλημα ασφάλειας που αντιμετωπίζει
η περιοχή μας, δεδομένης της επικινδυνότη-
τας, που ως φάντασμα πλανάται πάνω από
το Θριάσιο Πεδίο. 

Αρχικά θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής:
Η ευθύνη της διαχείρισης κάθε συμβάντος

που συμβαίνει εντός των επιχειρήσεων,
καθώς και η αντιμετώπιση του, είναι αποκλει-
στική ευθύνη των διοικήσεων τους.

Συνεπώς δεν υφίσταται, ούτε μπορεί να
υπάρξει κανένας είδους συμψηφισμός ευθυ-
νών με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως φαίνε-
ται ότι επιδιώκουν ορισμένες πλευρές.

Έτσι λοιπόν στο συμβάν της 29ης Μαρτίου
ήταν υποχρέωση των ΕΛ-ΠΕ να ενημερώ-
σουν αμέσως, δημόσια και υπεύθυνα τους
πολίτες.

Όμως αυτό δεν έγινε. 
Υπάρχει και μια άλλη διάσταση.  Τα κανάλια

ήταν δεοντολογικά υποχρεωμένα να πάρουν
πλάνα, να μεταδώσουν αντικειμενικά την
είδηση και να ενημερώσουν τους πολίτες που
αγωνιούσαν για την εξέλιξη του. Ούτε όμως
αυτό το είδαμε. 

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι:
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής δεν πρό

κειται να γίνει το ‘μαξιλαράκι’ ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και στους πολίτες, σε οποιαδή-

ποτε περιβαλλοντικά περιστατικά εκδηλω-
θούν.

Οι ρόλοι καθενός είναι διακριτοί και σαφώς
προσδιορισμένοι.

Από την άποψη αυτή και επί της ουσίας του
θέματος, την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής
την απασχολούν τα εξής: 

1. Το  γενικότερο πρόβλημα επικινδυνότη-
τας που υπάρχει, χωρίς ασφαλώς να ισχυρι-
ζόμαστε πως οι επιχειρήσεις αδιαφορούν η
πως δεν παίρνουν μέτρα προστασίας.

2. Ο προσδιορισμός των πραγματικών
δυνατοτήτων της Περιφέρειας, ώστε παίζο-
ντας τον θεσμικό της ρόλο να συμβάλει στην
ασφάλεια των πολιτών.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
Στη Δυτική Αττική υπάρχουν συνολικά 24

επιχειρήσεις που υπάγονται στην οδηγία
ΣΕΒΕΖΟ.

Πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες
μπορεί να εκδηλωθεί όχι κάποιο μικροατύχη

μα, αλλά ατύχημα μεγάλης βιομηχανικής
κλίμακας.

Αυτές βρίσκονται 15 στον Ασπρόπυργο, 3
στην Μάνδρα, 4 στην Ελευσίνα και 2 στα
Μέγαρα.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι από τις
ΜΠΕ υποχρεωμένες να έχουν σε περίπτω-
ση συμβάντος εσωτερικά σχέδια  αντιμετώ-
πισης του προβλήματος, τα  αποκαλούμενα
ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ (Σχέδια Αντιμετώπισης Ατυχημά-
των Μεγάλης Έκτασης). 

Επομένως, τεκμηριώνοντας και την αρχική
μας παρατήρηση, οτιδήποτε συμβεί μέσα
σε επιχείρηση που υπάγεται στην οδηγία
ΣΕΒΕΖΟ είναι υποχρέωση της ιδίας να το
αντιμετωπίσει, ασφαλώς σύμφωνα με τα
υποβληθέντα από αυτή ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ. 

Για να υπάρχει δε πληρέστερη εικόνα της
γενικότερης, ασύμμετρης θα έλεγα επικινδυ-
νότητας που αντιμετωπίζει η περιοχή, εκτός
από τις χαρτογραφημένες επιχειρήσεις που
υπάγονται στην οδηγία ΣΕΒΕΖΟ σας ανα-
φέρω ότι:

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2014,
υπάρχουν ακόμα οι 98,3 τόνοι υδραργύρου,
αποθηκευμένοι παράνομα σε αποθήκη του
Ασπροπύργου, που παρά τις άπειρες προ-
σπάθειες μας δεν έχουν ακόμα αποσυρθεί
στην Γερμανία. 

Ο υδράργυρος, παρότι όπως μας διαβε-
βαιώνουν είναι με ασφάλεια φυλαγμένος
αποτελεί μια επιπλέον, έκτακτη και μάλιστα
αχαρτογράφητη ΣΕΒΕΖΟ, τεκμηριώνοντας
επίσης όσα σας προανέφερα περί ασύμμε-
τρης επικινδυνότητας που αντιμετωπίζει η
περιοχή μας.   

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η Περιφέρεια έχει την ευθύνη δημιουργίας
δικών της εξωτερικών σχεδίων ΣΑΤΑΜΕ.

Σε αυτά αναφέρονται σχέδια και ενέργειες
διαφυγής και διάσωσης του πληθυσμού,
πάντα σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές,
σε περίπτωση που το ατύχημα επεκταθεί
έκτος των ορίων μιας δραστηριότητας.

Επιπλέον η Περιφέρεια έχει και την ευθύ-
νη ελέγχων, αυτών όμως των δραστηριοτή-
των που έχουν αδειοδοτηθεί από την ιδία.

Στην περίπτωση πχ των ΕΛ-ΠΕ δεν μπο-
ρεί να παρέμβει, ακριβώς επειδή αδειοδο-
τούσα αρχή δεν είναι η ίδια αλλά συναρμό-
δια υπουργεία.

Από τις συνολικά 24 δραστηριότητες που
υπάγονται στην οδηγία ΣΕΒΕΖΟ η Περιφέ-
ρεια έχει αδειοδοτήσει και μπορεί να ασκεί
ελέγχους στις 15, οι υπόλοιπες 9 είναι αρμο-
διότητας των υπουργείων.

Εξετάζοντας λοιπόν με αυτά τα δεδομένα
και υπό αυτό το πρίσμα το γενικότερο πρό-
βλημα της επικινδυνότητας, καταθέτουμε τις
εξής προτάσεις:

1-Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για την
αρτιότητα των εγκαταστάσεων από τα
συναρμόδια υπουργεία, και ζητάμε  οι έλεγ-
χοι στο εξής να γίνονται με μεικτά κλιμάκια,

δηλαδή με την συμμετοχή και επιθεωρη-
τών περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Επιπλέον θα ζητήσουμε από το υπουρ-
γείο να εξεταστεί η δυνατότητα ελέγχων με
την συμμετοχή και διεθνών πιστοποιημένων
οίκων. 

2-Ζητάμε να ελεγχθούν και οι 24 δραστη-
ριότητες εάν, κατά πόσο και σε ποια χρονι-
κά διαστήματα υλοποιούν σε συνεργασία με
τις δημόσιες αρχές τα εσωτερικά σχέδια
ΣΑΤΑΜΕ, ανεξάρτητα εάν έχει υπάρξει η όχι,
συμβάν σε καθεμία από αυτές.

3-Για τα εξωτερικά ΣΑΜΑΤΕ που είναι
ευθύνη της Περιφέρειας και ισχύουν από το
2004 έχουμε διαθέσει ποσό 60.000,00 ευρώ
για την επικαιροποίηση τους.

Σχεδιάζοντας δε μόλις ολοκληρωθούν οι
μελέτες, και προτάσσοντας για αυταπόδει-
κτους λόγους το ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ των ΕΛ.ΠΕ, να
προχωρήσουμε και σε ασκήσεις ετοιμότητας
του πληθυσμού.

4-Το Περιφερειακό συμβούλιο επίσης ενέ-
κρινε την έκδοση 20.000 φυλλαδίων, 1.000
τρίπτυχων και 500 αφισών προς ενημέρω-
ση των πολιτών σε περίπτωση ατυχήματος
ΣΕΒΕΖΟ, που σύντομα θα τα δούμε σε ολό-
κληρη την περιοχή. 

5-Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην
οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και παρακολουθούν τα
στοιχεία ρύπανσης, ζητάμε με on line συν-
δέσεις να 

ενημερώνουν την Περιφέρεια, η οποία θα 
χρειαστεί να διαμορφώσει και την κατάλλη-

λη υποδομή.

6- Ζητάμε ήδη από το 2013 από τα υπουρ-
γεία, μετά την λειτουργία του νέου διυλιστη-
ρίου στη Ελευσίνα, να εξετάσει το ενδεχόμε-
νο προσθήκης νέου σταθμού μέτρησης ποι-
ότητας περιβάλλοντος, αφ’ ενός γιατί το διυ-
λιστήριο έχει επεκταθεί και αφ’ ετέρου για να
υπάρχουν πιο αντιπροσωπευτικές μετρή-
σεις.

7- Τέλος ζητάμε χωρίς καμιά άλλη καθυ-
στέρηση να αποσυρθούν με ασφάλεια οι
98,3 τόνοι υδράργυρου που βρίσκονται σε
αποθήκη στον Ασπρόπυργο.

Κυρίες και κύριοι
Η ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτές τις

επιχειρήσεις που διατρέχουν πρώτοι τους
κινδύνους, κατ επέκταση η ασφάλεια του
πληθυσμού καθώς και των εγκαταστάσεων
σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, αντι-
κειμενικά μας αφορούν κυριολεκτικά όλους.

Γι’ αυτό είμαστε, εξ’ ορισμού υποχρεωμέ-
νοι, να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί την
συγκεκριμένη πραγματικότητα.

Πολιτεία, επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκη-
ση, κοινωνικοί και δημόσιοι φορείς, πολίτες
καλούμαστε συνεργαζόμενοι να αντιμετωπί-
σουμε το γενικότερο πρόβλημα της επικιν-
δυνότητας που αντιμετωπίζει η περιοχή
μας, στις πραγματικές του όμως διαστάσεις.

Αναλαμβάνοντας λοιπόν καθένας την
ευθύνη που του αναλογεί επιβάλλεται
ψύχραιμα να δράσουμε και να κάνουμε ότι
περνά από το χέρι μας, τουλάχιστον για να
αποφύγουμε τα χειρότερα.

Η Περιφέρεια Αττικής, στο μέτρο των δυνα-
τοτήτων που τις παρέχει η νομοθεσία αλλά
και των πραγματικών ευθυνών που τις αντι-
στοιχούν, προσέρχεται για την αντιμετώπι-
ση του προβλήματος επικινδυνότητα –
ασφάλεια με τις θέσεις που σας προανέφε-
ρα.

(Παρακολουθήστε σημεία της συνέντευξης
τύπου στο http://www.thriassio.gr/web-tv/)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Οδηγίες για λήψη μέτρων στους χώρους ευθύνης Λιμενικών Αρχών
κατά την περίοδο της εορτής του Αγίου Πάσχα

Ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εξέδωσε οδηγίες προς τις Λιμενικές Αρχές για εντατικοποίη-
ση των διενεργούμενων ελέγχων στους χώρους ευθύνης τους, λόγω της αναμενόμενης αυξημένης διακίνησης επιβατών και οχημάτων από τους λιμένες της ηπει-
ρωτικής χώρας προς τα νησιά μας.

Ειδικότερα, με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλής, απρόσκοπτης και ασφαλούς διακίνησης επιβατών και οχημάτων από τους λιμένες της ηπειρωτικής χώρας
προς τα νησιά μας, μέσω των σχετικών οδηγιών, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς:

α) ασφάλειας, ενδιαίτησης, υγιεινής και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος των δρομολογημένων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων,
β) αστυνόμευσης, τάξης και τροχονομίας για την ομαλή διακίνηση επιβατών, οχημάτων, αγαθών,
γ) αγορανομίας και παραεμπορίου για την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας και διαφυγής δασμών, καθώς και ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγό-

ρευσης του καπνισμάτος.
Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται καθημερινά, τόσο στους αφετήριους λιμένες, όσο και εν πλω από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και από κλιμάκια στελεχών αρμοδίων

Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Δ/ ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΗΗ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Αττικής, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης, και η Ελληνική Εταιρεία

Προστασίας της Φύσης στο πλαίσιο του Εθνικού Θεμα-
τικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση
χωρίς Σκουπίδια» διοργανώνουν επιμορφωτικό Σεμινά-
ριο με Βιωματικά Εργαστήρια διάρκειας οκτώ διδακτι-
κών ωρών με θέμα: «Μουσικά Παραμύθια από «σκου-
πίδια»»

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9
Μαΐου 2015, ώρες 10:00-16:00, στη ΧΑΝ Αθηνών (Ακα-
δημίας 36 & Ομήρου, Αθήνα). Απευθύνεται σε εκπαι-
δευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ανεξαρτή-
τως συμμετοχής τους στο Δίκτυο «Φύση χωρίς Σκουπί-
δια». Θα καταβληθεί προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί να
συμμετάσχουν σε όλα τα εργαστήρια.

Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει τα Βιωματικά εργαστή-
ρια:

Εργαστήριο 1.  Κατασκευή μουσικών οργάνων (μαρά-
κες,  κ.ά.) από «άχρηστα» υλικά (κουτιά αλουμινίου
αναψυκτικών, μεταλλικά κουτάλια, πλαστικά μπουκά-
λια, 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 ανά-
γνωση του παραμυθιού.

Εργαστήριο 3.  Το Παραμύθι των Ανακυκλωμένων 
Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στη δημιουργία

παραμυθιού που θα προσεγγίζει θετικά και με μηνύμα-
τα ελπίδας το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τις
ανθρώπινες αξίες. Στο τέλος του Σεμιναρίου το παρα-
μύθι 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 εργα-
στήρια, δηλαδή μια σακούλα με υλικά- παλιά αντικείμε-
να, «σκουπίδια»-. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν
μαζί τους: 2 κουτιά αλουμινίου αναψυκτικών, 2 μικρά
μπουκάλια (των 500 ml, πλαστικά, διαφανή, αναψυκτι-
κών), 2 κουτιά αλουμινίου αναψυκτικών, δακτυλίδια
αλουμινίου ανοίγματος κουτιών αναψυκτικών (easy
open rings),  μεταλλικές βίδες από παλιούς υπολογι-
στές κ.ά.. Εάν έχουν μπορούν να φέρουν επίσης χρω-
ματιστές χάντρες από παλιά κολιέ, μικρά ελλειψοειδή ή
σφαιρικά κουτάκια πλαστικά (διαφανή ή μη), ή μικρά
(έως 10 εκατοστών) μεταλλικά κουτάκια διαφόρων μορ-
φών (σφαιρικά, ελλειψοειδή, πλακέ).

Το Σεμινάριο είναι δωρεάν, αλλά δεν καλύπτονται
έξοδα μετακίνησης- διαμονής.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
Αίτηση συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα βιωματικά

εργαστήρια συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη αίτη-
ση 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 Δικτύ-

ου 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 παραμυθι-

ού.
Για περισσότερες πληροφορίες και οτιδήποτε χρεια-

στείτε:
Χαριτοπούλου Δομνίκη: τηλ: 210 3224944, εσωτ.113,

e-mail:  HYPERLINK "mailto:education@eepf.gr" edu-
cation@eepf.gr

Ρουσσομουστακάκη Μαρία:   τηλ. 2106081742, e-
mail:  HYPERLINK
"mailto:mroussomoustakaki@gmail.com" mrousso-
moustakaki@gmail.com

Τσίγκου Αλεξάνδρα:  HYPERLINK
"mailto:perekp@dipe-dytik.att.sch.gr" perekp@dipe-
dytik.att.sch.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

Τηλέφωνο 6934840172.

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 Αντιστά-
σεως (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ

Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορό-
φου (δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ.
WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια.
Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινό-
χρηστα, φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο
επικοιωνίας 6972 649610.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΝΟΥΠΗΣ  του Ιωάννη και της Δήμητρας, το γένος Τσουλούφα, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Μέγαρα
και η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΚΑΚΗ του Χαριλάου και της Αγγελικής, 

το γένος Μιχάλαρου, που γεννήθηκε  στην Αθήνα και κατοικεί στα Μέγαρα 
θα παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Μεγάρων
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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
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556

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

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

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ανα-
βίωση 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.
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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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Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν εδώ και πέντε
ημέρες οι επιβάτες του Προαστιακού Σιδηρο-
δρόμου, καθώς η βλάβη που παρουσιάστηκε

στην ηλεκτροκίνηση στο ύψος του σταθμού ΣΚΑ -
Αχαρναί την περασμένη Πέμπτη μέχρι ακι εχθές δεν
είχε  αποκατασταθεί πλήρως, με αποτέλεσμα οι καθυ-
στερήσεις στα δρομολόγια του τμήματος Κιάτο - Αερο-
δρόμιο να ξεπερνούν τη μισή ώρα.

Οπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, πρόκειται για ένα
πολύ μικρό τμήμα του δικτύου μήκους 30-50 μέτρων.
Ωστόσο αυτό αναγκάζει τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να
εκτελεί την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα με ντι-

ζελοκίνητους συρμούς τύπου RAILBUS. Ετσι οι επιβά-
τες πραγματοποιούν δύο μετεπιβιβάσεις, από ηλεκτρο-
κίνητους σε ντιζελοκίνητους συρμούς, στους σταθμούς
Ασπροπύργου και Μεταμόρφωσης.

Πρόκειται, όπως επισημαίνει σε άρθρο του το Εθνος, ,
για κλασική περίπτωση εμπλοκής αρμοδιοτήτων δεδο-
μένου ότι η γραμμή ανήκει στον ΟΣΕ, αλλά το συγκε-
κριμένο έργο δεν έχει παραληφθεί ακόμα από τον
Οργανισμό και η ευθύνη του παραμένει στην ΕΡΓΟΣΕ.

Αποτέλεσμα όλου αυτού του γραφειοκρατικού... κου-
βαριού είναι η πολυήμερη ταλαιπωρία του επιβατικού
κοινού, η οποία αναμένεται να λήξει σήμερα, οπότε

και σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΣΕ θα έχει αποκα-
τασταθεί η βλάβη.

Αυτό, πάντως, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που
χωρίζει... ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΣΕ, καθώς αρκετές ημέρες
μετά τον εκτροχιασμό εμπορικής αμαξοστοιχίας στο
χωριό Γέφυρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, το πρόβλη-
μα δεν έχει αποκατασταθεί δημιουργώντας... παρε-
νέργειες στις εμπορικές συμφωνίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Τα εμπορικά δρομολόγια αναγκάζονται να κάνουν
ολόκληρο κύκλο μέσω Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν καθυστερήσεις που φτάνουν και τις 15
ώρες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Απίστευτη 
ταλαιπωρία βιώνουν

εδώ και πέντε ημέρες
οι επιβάτες του 

Προαστιακού στη γραμμή
Κιάτο - Αεροδρόμιο

Άργησε να  αποκατασταθεί η βλάβη
που παρουσιάστηκε στο ύψος

του σταθμού ΣΚΑ - Αχαρναί 


