
 Δέσμευση Π. Σκουρλέτη:
Σύγκληση τριμερούς για τις 
θέσεις εργασίας στη Χαλυβουργική 
και το ενεργειακό πρόβλημα 

Στο πλευρό των 
εργαζομένων τάσσεται 
ο δήμος Ελευσίνας 
Απαράδεκτη και κοινωνικά 
προκλητική χαρακτηρίζει 
σε ψήφισμά του το Δημοτικό  
Συμβούλιο την πρόθεση της 
εταιρείας να προβεί 
στην απόλυση 100 εργαζομένων.

Τη μνήμη του εκλιπόντος
Γιώργου Λιόση 

τίμησε ο Δήμος Φυλής
Θα διατεθεί το ποσό των 5.000 € στους

απόρους του Δήμου, ύστερα από 
επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

«ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ 
«ΒΙΒΛΙΟ-ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ»

Στήθηκε στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Μάνδρας 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
μαθητών της Γ ΄Δημοτικού σε

θέματα υγιεινής διατροφής

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες 
στο 4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας 
Εκπαίδευση μεταναστών 
στην ελληνική γλώσσα    
στους δήμους του Θριασίου 

Τιμή : 0,01€ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 140 
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκρίθηκαν για τον δήμο Χαϊδαρίου

Σήμερα στα διόδια Ελευσίνας
Περιβαλλοντική δράση για μία πιο

καθαρή έξοδο των εκδρομέων

ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ‘’ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ’’
Θα προσφέρει 100.000 γεύματα  στα συσσίτια 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Παράκληση του αντιδημάρχου Mεγαρέων Σταύρου
Φωτίου προς τους δημότες να μην γεμίσουν τους κάδους

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Καθημερινοί οι αγορανομικοί ελέγχοι 
στην αγορά της Δυτικής Αττικής 

Σελ: 4

Σελ: 3

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΖΗΤΑ Η ΚΕΔΕ  

Σελ: 2-11

Σελ: 8

Σημαντική συνάντηση 
του Κινέζου Πρέσβη 

με τους δημάρχους 
Ελευσίνας, Μεγάρων 

Ασπροπύργου 
και Περάματος

Σελ: 4 Σελ. 16Σελ: 7

Σελ: 2

Σελ: 6

Σελ: 6

Είχαν «βάλει 
στο μάτι» 

οδηγούς ταξί 
και τους οδηγούσαν σε 
ερημικές περιοχές του 

Ασπροπύργου 
και των Άνω Λιοσίων

Υποδυόμενοι τους πελάτες οι δράστες
επιτίθονταν στα θύματα τους 

αφαιρώντας χρήματα κι άλλα αντικείμενα

Σελ: 3

Σελ: 7



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή
Ε. 17ο χλμ Εθνικής

Οδού Αθηνών - 
Κορίνθου, 
210557591

Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευ-

θερία Μ. Ιερά Οδός
17Α, τηλέφωνο

2105561480

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής

186, τηλέφωνο 
2102474995

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτ.

Στρατηγού Ρόκα 84, 
τηλέφωνο

2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 767,92Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 767,92
μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,23% μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,23% 

και τζίρο 46,00 εκατ. ευρώ.και τζίρο 46,00 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 7 
έως 16 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μεγάλη Πέμπτη, 
Αγίου Ευψυχίου μάρτυρος

Εύψυχος, Ευψύχης, Ευψυχία,

Ευψυχούλα, Ευψυχίτσα, Ψυχούλα
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Την αδυναμία ανασυγκρότη-
σης Δημοτικής Αστυνομίας σε
πολλούς δήμους, αφού εκτι-

μώνται σε 1.100 τα κενά που θα δημι-
ουργηθούν με το νέο τρόπο κάλυψης
των θέσεων, επισήμαναν οι δήμαρ-
χοι κατά την προχθεσινή συνεδρίαση
του ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αστυνομία
πρόκειται να ανασυγκροτηθεί μέσω της
εθελοντικής επιστροφής από την
ΕΛ.ΑΣ., της υποχρεωτικής επιστροφής
όσων μετατάχθηκαν με την κινητικότητα
και της επιστροφής όσων έχουν τεθεί σε
διαθεσιμότητα.

Η επιστροφή από την ΕΛ.ΑΣ., όπου
εντάχθηκαν 1543 δημοτικοί αστυνομι-
κοί, είναι εθελοντική. 

Οι 554 που απορροφήθηκαν σε άλλα
υπουργεία -καλύπτοντας κενά (σωφρο-
νιστικά ιδρύματα, νοσοκομεία κ.α.)- δεν
πρόκειται να επιστρέψουν, ενώ 214 βρίσκονταν σε δια-
θεσιμότητα. Τελικά προβλέπεται ότι μόνο 1756 από
τους 2864 δημοτικούς αστυνομικούς, που υπήρχαν
πριν, θα επιστρέψουν στους δήμους.

Συγχρόνως, η ρύθμιση που προβλέπει επιστροφή
πρώην δημοτικών αστυνομικών στη θέση τους, θα έχει
ως αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να αποστερη-
θούν άλλες υπηρεσίες των δήμων από πτυχιούχους.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναί-
ων Γιώργος Καμίνης, στη Δημοτική Αστυνομία της πρω-
τεύουσας υπήρχαν πολλοί πτυχιούχοι που έχουν
απορροφηθεί σε άλλες θέσεις όπου αξιοποιούνται οι
γνώσεις τους. «Τους πτυχιούχους τους έχουν εντάξει σε
άλλες θέσεις. 

Τουλάχιστον ας είναι εθελούσια η επιστροφή αυτής
της κατηγορίας, ας δούμε τι κενά θα έχουμε, κι ας καλύ-
ψουμε κάποια ουσιώδη κενά από τις προσλήψεις που

έχει εξαγγείλει ο κ. Κατρούγκαλος» σημείωσε.
Καθώς το άρθρο 19 παρ. 4 του σχετικού νομοσχεδίου

ζητά να «μετατάσσονται αυτοδικαίως» οι δημοτικοί
αστυνομικοί αυτής της κατηγορίας, η ΚΕΔΕ ζητά να
υπάρξει αλλαγή και να τίθεται στη διακριτική ευχέρεια
των συγκεκριμένων υπαλλήλων η επιστροφή τους ή μη
στη Δημοτική Αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά στα κενά που θα δημιουργηθούν μετά
τις μετακινήσεις προσωπικού, η ΚΕΔΕ ζητά να συμπλη-
ρωθούν οι κενές θέσεις από το ΑΣΕΠ και να υπάρξει
διαδημοτική κατανομή.

Εν γένει για το διορισμό επιτυχόντων στο ΑΣΕΠ,
ΚΕΔΕ ζητά σε περίπτωση κατά την οποία οι υπάλληλοι
που είναι σε οριστικούς πίνακες διοριστέων δεν δείξουν
ενδιαφέρον, να κληθούν μέσω ΑΣΕΠ οι επιλαχόντες
μέχρι να καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός και εξαντλη-
θεί ο κατάλογος των επιλαχόντων.

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ Η ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΛΕΙΠΟΥΝ 1.100 ΑΤΟΜΑ 

«Κραυγή» δημάρχων
για τη Δημοτική Αστυνομία 

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

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης
ελέγχων λόγω της πασχαλινής
αγοράς, οι υπηρεσίες της Περι-

φερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
πραγματοποίησαν αγορανομικούς
ελέγχους στην τοπική αγορά με σκοπό
την προστασία των καταναλωτών και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων της
κείμενης νομοθεσίας.

Αναλυτικότερα, η αρμόδια Διεύθυνση
Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής
Ενότητες έχει ήδη διενεργήσει ελέγ-
χους σε δεκαοκτώ υπεραγορές (super
markets), οκτώ κρεοπωλεία, ένα αρτο-
ποιείο, εξήντα-οκτώ περιπτώσεις
πωλητών λαϊκών αγορών και μια απο-
θήκη πυροτεχνημάτων. 

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη την εορταστική περίοδο κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων ελεγκτικών
δυνάμεων της Περιφερειακής Ενότητας.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Καθημερινοί οι αγορανομικοί ελέγχοι 
στην αγορά της Δυτικής Αττικής 
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Είχαν «βάλει στο μάτι» οδηγούς ταξί και τους οδηγούσαν 
σε ερημικές περιοχές του Ασπροπύργου και των Άνω Λιοσίων

Υποδυόμενοι τους πελάτες επιτίθονταν στα θύματα τους αφαιρώντας χρήματα κι άλλα αντικείμενα

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 140 
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκρίθηκαν για τον 
δήμο Χαϊδαρίου

ΟΔήμος Χαϊδαρίου σας ενημερώνει ότι
από την Δευτέρα 6/4/2015 άρχισε η
υποβολή δικαιολογητικών με ηλεκτρονι-

κό τρόπο, των αιτήσεων που αφορά το πρό-
γραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Για τον Δήμο Χαϊδαρίου έχουν εγκριθεί 141
θέσεις διάφορων ειδικοτήτων.

Προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι δεν έχουν
την δυνατότητα να κάνουν από μόνοι τους την
ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, ο
Δήμος μας δημιούργησε υποδομή με υπάλλη-
λους στο γραφείο ανέργων, που βρίσκεται στο
ισόγειο του Δημαρχείου , καθώς και στο ΚΕΠ
(Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 34), στα
οποία μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμε-
νοι για την υποβολή αίτησης. 

Οι αιτήσεις γίνονται από της 8:00 έως τις 14:00,
απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει κάρτα
ανεργίας.

Τέλος, η υποβολή των αιτήσεων και των δικαι-
ολογητικών λήγει στις 27/4/2015 ημέρα Δευτέρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο
(http://www.oaed.gr/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el)

Δέσμευση Π. Σκουρλέτη:
Σύγκληση τριμερούς για τις θέσεις εργασίας 
στη Χαλυβουργική και το ενεργειακό πρόβλημα 

Στο πλευρό των εργαζομένων τάσσεται ο δήμος Ελευσίνας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

Τους αναζητούσαν εδώ κι εβδομάδες σε όλη
τη Δυτική Αττική, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Αξιοποιώντας όμως πληροφορίες, οι αστυ-

νομικοί της Ασφάλειας έφτασαν στα ίχνη της σπεί-
ρας που από το καλοκαίρι «είχε βάλει στο μάτι»
τους οδηγούς ταξί και τις εισπράξεις τους.

Από την έρευνα που έγινε συνελήφθηκαν δυο
ΡΟΜΑ 16 και 19 ετών, ενώ αναζητούνται άλλοι δυο
συνεργοί τους ιδίας ηλικίας. Δρώντας από κοινού
μίσθωναν ταξί ως πελάτες από διαφορές περιοχές
της Αττικής και στη συνέχεια  τα «οδηγούσαν» στις
περιοχές του Ασπροπύργου και των Άνω Λιοσίων. 

Εκεί επιτίθονταν στους οδηγούς και με την απει

λή όπλων ή την άσκηση σωματικής
βίας, τους άρπαζαν χρήματα, κινητά
τηλέφωνα, τιμαλφή, χρυσαφικά και
άλλα αντικείμενα.

Από την 8μηνη δράση της σπεί-
ρας, έχει εξακριβωθεί η διάπραξη

9 ληστειών 

Μέχρι στιγμής από την 8μηνη
δράση της σπείρας, έχει εξακριβωθεί
η διάπραξη 9 ληστειών. Οι συλληφθέ-
ντες οδηγηθήκαν στον Εισαγγελέα.

Ουπουργός Εργασίας
αποδέχτηκε το αίτημα
των εργαζομένων της

Χαλυβουργικής για τη σύγκλιση
τριμερούς συνάντησης στο
υπουργείο, το επόμενο χρονικό
διάστημα. 

Σε συνεννόηση θα βρίσκεται δε
με τον Π. Λαφαζάνη για μείωση
του ενεργειακού κόστους.

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Πάνος Σκουρλέτης
συναντήθηκε τη Μ. Τρίτη με μέλη
της διοίκησης του Σωματείου Εργα-
τοϋπαλλήλων Χαλυβουργικής ΑΕ,
παρουσία εκπροσώπων από τη
ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Ελευσίνας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέ-
θηκε η πρόθεση της Χαλυβουργικής 

να υλοποιήσει πρόγραμμα «οικειο
θελούς εξόδου» 100 εργαζομένων,

ενέργεια στην οποία αντιτίθεται το
σωματείο των εργαζομένων.

Οι εκπρόσωποι του σωματείου
ζήτησαν την παρέμβαση του
υπουργείου Εργασίας προκειμένου
να αποτραπεί η υλοποίηση του
προγράμματος, επισημαίνοντας ότι
στην πραγματικότητα πρόκειται για
απολύσεις. Πρόσθεσαν επίσης, ότι
οποιαδήποτε λύση στο ενεργειακό
ζήτημα, από την πλευρά της κυβέρ-
νησης, πρέπει να συνδυαστεί με
ρήτρες διασφάλισης των θέσεων
εργασίας.

Ο υπουργός Εργασίας διατύπωσε
την κατηγορηματική θέση του υπέρ
της προστασίας της απασχόλησης
και αποδέχτηκε το αίτημα των εργα-
ζομένων για τη σύγκλιση τριμερούς 

συνάντησης στο υπουργείο, το
επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Σκουρλέτης ενημέρωσε τους
εργαζόμενους ότι βρίσκεται σε
συνεννόηση με τον υπουργό
ΠΑΠΕΝ, κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη,
καθώς το ενεργειακό πρόβλημα
είναι κομβικό και στον συγκεκριμένο
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
Στη βάση αυτή, η Κυβέρνηση μέσω
του αρμόδιου υπουργείου εξετάζει
και επεξεργάζεται ήδη παρεμβάσεις
για την μείωση του ενεργειακού
κόστους. Κύρια επιδίωξη παραμένει
η παραγωγική ανασυγκρότηση
βάσει ενός νέου μοντέλου, που θα
μπορεί να διασφαλίζει αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας και ζωής για
τους εργαζόμενους και τις οικογένει-
ές τους, σε συνδυασμό με την συνο-
λική ανάπτυξη.
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

Για «πρωτοφανή ενέργεια», που «γυρίζει την
Περιφέρεια Αττικής χρόνια πίσω», κάνει λόγο ο
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο

Πε.Συ., Γιάννης Σγουρός, σχολιάζοντας την απόφαση
της Διοίκησής της να ιδρύσει Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία, με στόχο - όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων
στην εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Οικο-
νομικών - τη σταδιακή αξιοποίηση των συσσωρευμένων
ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας. 

Ο κ. Σγουρός, που πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση
του θέματος, τόνισε, ότι η σύσταση εταιρείας για την
υλοποίηση αναπτυξιακού σχεδιασμού δεν είναι σε
καμία περίπτωση απαραίτητη και πλέον ο κίνδυνος να
κατασπαταληθεί το αποθεματικό της Περιφέρειας Αττι-
κής, σε «δαπάνες ανούσιες και αδιάφορες για τους
πολίτες της Αττικής είναι πιο ορατός παρά ποτέ». 

Πρόσθεσε ακόμη ότι, η σύσταση Αναπτυξιακής Ανώ-
νυμης Εταιρείας συνιστά παρωχημένη πρακτική, «που
η διαδρομή του χρόνου έχει αποδείξει ότι καταλήγει να
χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει άλλους, πελατεια-
κού χαρακτήρα, σκοπούς». 

«Για τον λόγο αυτό άλλωστε στη θητεία μου, τόσο ως 

Νομάρχης Αθηνών, όσο ως πρώτος αιρετός Περιφε-
ρειάρχης Αττικής δεν προσέφυγα ποτέ σε τέτοιες
λύσεις, αλλά στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυνα-
μικού της Περιφέρειας» επισημαίνει ο κ. Σγουρός. 

Σημειώνεται ότι, κατά την προχθεσινή συνεδρίαση, η
συντριπτική πλειονότητα της Αντιπολίτευσης των Παρα-
τάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου καταψήφισαν
την πρόταση της Διοίκησης της Περιφέρειας, ενώ για
την ίδρυση τής περί ου ο λόγος Αναπτυξιακής, αποφα-
σίστηκε κατά πλειοψηφία, η διάθεση ποσού έως 20.000
€, προκειμένου να εκπονηθεί σχετική προς το σκοπό
αυτό οικονομοτεχνική μελέτη.

Παράκληση του αντιδημάρχου Mεγαρέων Σταύρου Φωτίου προς
τους δημότες να μην γεμίσουν τους κάδους  

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μία
μικρή καθυστέρηση στην αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων και για τη σωστή ενημέρωση των

δημοτών Μεγάρων και Νέας Περάμου  ο αρμόδιος
του Τομέα Καθαριότητος των Υπηρεσιών του Δήμου
Μεγαρέων Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Φωτίου δήλωσε:
«Στο πλαίσιο της σωστής επικοινωνίας του Δήμου με
τους δημότες θεωρώ υποχρέωσή μου να διευκρινίσω
και να υπογραμμίσω ότι τα όποια μικροπροβλήματα
έχουν παρατηρηθεί τελευταία στην αποκομιδή των
απορριμμάτων δεν οφείλονται στο προσωπικό του
Δήμου, το οποίο εξακολουθεί να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του με φιλότιμο και συνέπεια, αλλά στα προ-
βλήματα που έχουν παρουσιαστεί στη λειτουργία της
Χωματερής των Λιοσίων όπου τα απορριμματοφόρα
για να αδειάσουν περιμένουν στη σειρά επί πολλές ώρες.

Για τον ίδιο λόγο θέλω και με την παράκληση του δημάρχου μας του κ. Γρηγόρη Σταμούλη, οι δημό-
τες των Μεγάρων και της Νέας Περάμου να μην βγάλουν απορρίμματα στους κάδους το Μεγάλο Σάβ-
βατο και την Κυριακή του Πάσχα, διότι η Χωματερή θα είναι κλειστή.

Tο προσωπικό του Δήμου θα εργαστεί κανονικά τη Δευτέρα του Πάσχα.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω και προσωπικά να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες Χρόνια πολλά και

καλή Ανάσταση.»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Γ. Σγουρού για την ίδρυση 
Αναπτυξιακής από την Περιφέρεια Αττικής

Τη Μεγάλη Πέμπτη 
στα διόδια Ελευσίνας

Περιβαλλοντική δράση
για μία πιο καθαρή

έξοδο των εκδρομέων

Την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου στα διόδια Ελευ-
σίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων μαζί με την
απόδειξη των διοδίων, οι οδηγοί θα παρα-

λαμβάνουν και μία σακούλα για τα απορρίμματα
της διαδρομής τους.

Το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον»
μοιράζει 60.000 σακούλες στα διόδια φροντίζοντας,
ώστε η μεγάλη έξοδος των Αθηναίων και των Θεσ-
σαλονικέων για το Πάσχα τη Μεγάλη Πέμπτη 9
Απριλίου να είναι πιο καθαρή.

Η Ολυμπία Οδός, η Νέα Οδός και η Εγνατία Οδός
υποστηρίζουν την προσπάθεια του «Όλοι Μαζί
Μπορούμε και στο Περιβάλλον» και στα διόδια
Ελευσίνας, Αφιδνών στην Αττική και Μαλγάρων στη
Βόρεια Ελλάδα θα μοιράσουν 60.000 χιλιάδες
σακούλες απορριμμάτων, προκειμένου κάθε οδη-
γός και οι συνεπιβάτες του να πετούν τα απορρίμ-
ματά τους εκεί και όχι στο δρόμο.

Την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου στα διόδια Ελευσίνας,
Αφιδνών και Μαλγάρων μαζί με την απόδειξη των
διοδίων, οι οδηγοί θα παραλαμβάνουν και μία
σακούλα για τα απορρίμματα της διαδρομής τους.

Οι σακούλες είναι ευγενική προσφορά του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας. Είναι κατα-
σκευασμένες από 100% ανακυκλωμένο υλικό και
βιοδιασπώμενες, ενώ η μεταφορά τους στα διόδια
της Εγνατίας Οδού πραγματοποιήθηκε με τη συνει-
σφορά της ACS.
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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

Tην απόδοση τιμών για
τον πρώτο Δήμαρχο
Άνω Λιοσίων Γεώργιο

Λιόση, που έφυγε από τη ζωή
τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου
σε ηλικία 80 ετών αποφάσισε
το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής
που συνεδρίασε εκτάκτως την
ίδια μέρα. 

Κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης, ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς εξέφρασε
τα θερμά του συλλυπητήρια
προς την οικογένεια του εκλι-
πόντος, τονίζοντας ότι ο Γιώργος Λιόσης, συνέβαλε καθοριστι-
κά στην ανάπτυξη της πόλης των Άνω Λιοσίων. 

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα έχει ως εξής: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τα θερμά συλλυπητή-

ρια στην οικογένεια, για τον αιφνίδιο θάνατο του εκλιπόντος
Πρώην Δημάρχου Λιόση Γεωργίου.

2. Να παραβρεθούν εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου
και εργαζόμενων του Δήμου Φυλής στην εξόδιο ακολουθία που
θα γίνει στον Ιερό Ναό των Αγ. Κων/νου και Ελένης.

3. Να αποδοθούν τιμές από την Φιλαρμονική του Δήμου
Φυλής. 

4. Να κατατεθεί στεφάνι στην μνήμη του.
5. Να κλείσουν οι υπηρεσίες του Δήμου για τρεις ημέρες (3)

ημέρες, από τις 7/4/2015, σε
ένδειξη πένθους. (Ανοιχτές λόγω
των ημερών θα μείνουν οι Κοινω-
νικές Υπηρεσίες του Δήμου μόνο
για τα επείγοντα κοινωνικά περι-
στατικά, οι Υπηρεσίες Καθαριότη-
τας και Περιβάλλοντος καθώς και
οι Παιδικοί Σταθμοί) 

6. Να διατεθεί το ποσό των
5.000,00 € αντί των εξόδων κηδεί-
ας δημοσίας δαπάνης, στους
απόρους του Δήμου, ύστερα από
επιθυμία που είχε εκφράσει ο
ίδιος. 

7. Να κυματίσει μεσίστια η σημαία στα δημοτικά κτίρια
8. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.
Η εξόδιος ακολουθία του  Γεωργίου Λιόση τελέστηκε εχθές

στον Ιερό Ναό των Πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ.κ. ΑΘηναγόρας, ενώ τον επικήδειο εκφώνη-
σε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς που με τον Γιώργο
Λιόση τον συνέδεε φιλία ετών. 

Τη μνήμη του εκλιπόντος Γιώργου Λιόση τίμησε ο Δήμος Φυλής
Θα διατεθεί το ποσό των 5.000 € στους απόρους του Δήμου, ύστερα από επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος 

Εγκαίνια της Έκθεσης Μεγάρων Γη 
στο Σύνταγμα παρουσία εκπροσώπου

του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Την Πέμπτη 2 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια της έκθεσης Μεγάρων Γη στο Σύνταγ-
μα, στον ομώνυμο σταθμό του Μετρού. Την έκθε-
ση, επισκέφθηκε και εκπροσώπησε την Δήμαρχο 

Μάνδρας – Ειδυλλίας κα Κριεκούκη Ιωάννα, ο
Αντιδήμαρχος κος Κώνστας Ευάγγελος, ο οποίος
ξεναγήθηκε, από τον Πρόεδρο της  Δημοτικής
Επιχείρησης Μεγάρων κο Κορώση Σπύρο, από 

το Δημοτικό Συμβούλο κο Κοσμόπουλο
Ελευθέριο και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλ-
λόγου Μεγάρων κο Μακρυγιάννη Άγγελο, με τους
οποίους συνομίλησε και δεσμεύτηκαν για την
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο Δήμων και
κοινή διεκδίκηση παροχών, από την Κεντρική
Διοίκηση.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΦΥΛΗΣ

- ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Email: kinigitikos_axarnon@yahoo.com
-------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί τα μέλη

του να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα
πραγμτοποιηθεί στις 19-4-2015 ημέρα Κυριακή και
ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα:

Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 και
προϋπολογισμού έτους 2015

Δραστηριότητες απερχόμενου Δ.Σ.
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής

επιτροπής.

Επειδή την ανωτέρω ημερομηνία είναι αδύνατο να
υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό, η Γενι-
κή Συνεύλεση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-4-2015
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως 15-4-

2015.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                           

Οι μικροί μαθητές
του Γ1 & Γ2 του

1ου Δημοτικού Σχολείου
Μάνδρας, μαζί με τις
δασκάλες τους, επισκέ-
φτηκαν την Παρασκευή
27 Μαρτίου το πρωί, την
δημοτική βιβλιοθήκη μας
στα πλαίσια ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίη-
σης τους σε θέματα υγιεινής διατροφής.

Ξεναγήθηκαν στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπου
και τους περίμενε μια μικρή έκπληξη. Ξύλινα
τελάρα με φρέσκα φρούτα εποχής, από τη λαϊκή
αγορά, Μάνδρας: μπανάνες, μήλα, πορτοκάλια,
ακτινίδια, μανταρίνια, αχλάδια και φράουλες. Στη
συνέχεια παρακολούθησαν την αφήγηση με προ-
βολή του παραμυθιού «Πέντε σωματοφύλακες
κλεισμένοι στο ψυγείο» της Άννας Βερούλη και
του Νίκου Μιχαλόπουλου.

Μετά τους δόθηκαν φωτοτυπίες με διάφορα τρό-
φιμα από την πυραμίδα διατροφής, και αφού τα 

ζωγράφισαν και τα έκο-
ψαν, στη συνέχεια τα κόλλη-
σαν σε μια μεγάλη επιφά-
νεια, σχηματίζοντας την
δικιά τους τεράστια Διατρο-
φική Πυραμίδα. 

Τέλος, η επίσκεψή τους
έκλεισε με ένα διασκεδαστι-
κό παιχνίδι. Τα παιδιά χωρι-
σμένα σε δυο ομάδες, έπρε-
πε να φάνε όσα περισσότε-

ρα φρούτα μπορούσαν. Αυτοί που θα τα τρώγανε
πιο γρήγορα θα ήταν και οι νικητές. Ο γύρος άρχι-
σε, οι εργαζόμενοι, μαζί με την Πρόεδρο της
βιβλιοθήκης Αλεξία Νερούτσου, άρχισαν να μοι-
ράζουν τα φρούτα.

Οι μικροί μας φίλοι άρχισαν να φωνάζουν «κι
άλλο, κι άλλο», μέχρι να ξαναέρθει η σειρά τους.
Τα παιδιά έφυγαν κατενθουσιασμένα και μας
υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν σύντομα ξανά στη
βιβλιοθήκη μας και βέβαια ότι θα εξακολουθούν
να τρώνε φρούτα και λαχανικά.

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα 

«Είναι αυτό Τέχνη;» 
Απολογισμός 2014

Συμμετείχαν μαθητές από Ελευσίνα,
Αγία Βαρβάρα, Ασπρόπυργο,  

Πετρούπολη, και Αιγάλεω.

Αξιοποιώντας την τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευ-
σης, ο ΝΕΟΝ καλλιεργεί τη σχέση των νέων µε
τη σύγχρονη τέχνη και συνείδηση

Κατά το 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Είναι
αυτό Τέχνη;», υλοποιήθηκαν, με θερμή ανταπόκριση
από τα σχολεία και τους μαθητές, περισσότερα από 180
εκπαιδευτικά προγράμματα όπου έχουν συμμετάσχει
περίπου 2.100 μαθητές από σχολεία περιοχών της Αττι-
κής όπως Αρτέμιδα, Παλαιό Φάληρο, Μαραθώνας,
Ίλιον, Ηλιούπολη, Ελευσίνα, Αγία Βαρβάρα, Ασπρόπυρ-
γος, Πειραιάς, Πετρούπολη, Λυκόβρυση, Νίκαια, Χαλκη-
δόνα, Νέα Σμύρνη και Αιγάλεω.

Πρόγραμμα 2015

Έως το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, θα
υλοποιηθούν 80 ακόμα εκπαιδευτικά προγράμματα
όπου αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 700
μαθητές. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα σχολεία που
έχουν δηλώσει επιθυμία να το φιλοξενήσουν, αλλά και
στο πλαίσιο του εκθεσιακού προγράμματος του ΝΕΟΝ
με επίκεντρο την έκθεση που θα παρουσιαστεί στη Γαλ-
λική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Το «Είναι αυτό Τέχνη;» είναι το πρώτο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του είδους του που πραγματοποιείται στην
Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΝΕΟΝ που
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία του
Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Στόχο έχει να φέρει σε
επαφή τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου µε τις μορφές και
τους δημιουργούς της σύγχρονης τέχνης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικούς καλλιτέχνες
που έχουν επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που βλέπου-
με και ορίζουμε την τέχνη σήμερα, τους Marcel
Duchamp, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Andy
Warhol, Gerhard Richter, Martin Kippenberger, William
Kentridge, Marina Abramović, ο έλληνας καλλιτέχνης
Γιάννης Κουνέλλης, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και ο
Mario Merz.

Η υλοποίηση βασίζεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα η
οποία περιλαμβάνει σύντομα βίντεο για τη ζωή και το
έργο των καλλιτεχνών καθώς και πληροφορίες και στοι-
χεία για τη Σύγχρονη Τέχνη και τα αντιπροσωπευτικά
της κινήματα. 

Το διδακτικό υλικό συμπληρώνεται από εκπαιδευτικά
παιχνίδια και απτικά υλικά που ενδυναμώνουν τη σχέση
του μαθητή µε την τέχνη µε βιωματικό τρόπο. 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και ο ΝΕΟΝ συνεργά-
στηκαν µε την εικαστικό Κατερίνα Ζαχαροπούλου για την
επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος.

«ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ «ΒΙΒΛΙΟ-ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ»
Στήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών 
της Γ ΄Δημοτικού σε θέματα υγιεινής διατροφής
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Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες στο 4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας 

Εκπαίδευση μεταναστών στην ελληνική γλώσσα
και πολιτισμό στους δήμους του Θριασίου Πεδίου 

Το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα
"ΟΔΥΣΣΕΑΣ" - Εκπαίδευση μεταναστών

στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και
τον ελληνικό πολιτισμό στην Περιφέρεια Δυτικής
Αττικής (Μέγαρα, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάν-
δρα-Ειδυλλία). 

Το  HYPERLINK "http://www.elefsina.gr/program-
ma_odisseas_2015.pdf" πρόγραμμα  HYPERLINK
"http://www.elefsina.gr/programma_odisseas_2015_en.
pdf" απευθύνεται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής.
Σκοπός του είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων
και πρακτικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανο-
τήτων που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των
ίδιων και των οικογενειών τους. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: Δρ. Δήμη-

τρα Σιταρένιου - 6979 156 469 (13:00 - 15:00 & 18:00 -

22:00). E-mail:  HYPERLINK
"mailto:dsitareniou@edc.uoc.gr"
dsitareniou@edc.uoc.gr   

Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες στο
4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 7:00 Μ.Μ.

Προβολή της Ταινίας του Δ. Γρηγοράτου
«Παράσταση για ένα ρόλο» στο 
Στέκι Εργαζομένων, ανέργων και νεολαίας
Την Κυριακή 19 Απριλίου και ώρα  7 μ.μ. θα προβληθεί στο ΣΤΕΚΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ &

ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 9, ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΤΗΛ: 6932734890)  η ταινία του Δ. Γρηγοράτου
"Παράσταση για ένα ρόλο" με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Η ταινία διατρέχει την νεότερη ελληνική ιστορία από τις αρχές του
20ου αιώνα.

Στην εκδήλωση θα προβληθεί τμήμα της ταινίας που αφορά Χού-
ντα - Κυπριακό και έχει διάρκεια 45 λεπτά.

Ποιοι είμαστε
Δημιουργήσαμε το ΣΤΕΚΙ για να έχουν ένα χώρο οι εργαζόμενοι,

οι άνεργοι και οι νέοι, όπου θα μπορούν να αξιοποιούν δημιουργι-
κά τον ελεύθερο τους χρόνο.

Εκτός από πολιτιστικός χώρος, το ΣΤΕΚΙ θέλουμε να συμβάλλει
στην οργάνωση των εργαζομένων και ανέργων στα συνδικάτα, για
να διεκδικήσουμε συλλογικά ένα καλύτερο αύριο.

Την ευθύνη για τη λειτουργία έχει Πολιτιστική Ομάδα, στην οποία
συμμετέχουν εκπρόσωποι της Λαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ειρήνης Ελευσίνας και του Παραρτήματος Ελευσίνας της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

Σημαντική 
συνάντηση 

του Κινέζου Πρέσβη 
με τους δημάρχους

Ελευσίνας, Μεγάρων 
Ασπροπύργου, 
και Περάματος

Μπορεί οι επενδύσεις της Cosco
στον Πειραιά και στο Θριάσιο
Πεδίο να καθυστερούν, αυτό

όμως δεν εμποδίζει τον Κινέζο Πρέσβη να
έχει συναντήσεις με τους δημάρχους της
περιοχής μας. 

Τέτοιες συναντήσεις βοηθούν όχι μόνο
στη σύσφιξη των σχέσεων Κίνας και
Ελλάδας αλλά παράλληλα δημιουργούν
θετικό κλίμα ώστε μετά το αίσιο τέλος των
επενδύσεων του κινεζικού κολοσσού στη
χώρα μας, να έχουμε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα, για την ανάσχεση της
ανεργίας στη Δυτική Αττική. 

Θυμίζουμε εδώ την επίσκεψη του Κινέ-
ζου Πρέσβη πέρυσι το καλοκαίρι στην
Ελευσίνα και την αδελφοποίηση της
πόλης της Ελευσίνας με αντίστοιχη πόλη
της Κίνας. 

Είμαστε σίγουροι ότι οι δήμοι του Θρια-
σίου Πεδίου θα εκμεταλλευτούν στο έπα-
κρον αυτές τις συναντήσεις για το καλό
της περιοχής. 
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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

Θέλοντας να
εν ισχύσε ι
το σπου-

δαίο ανθρωπιστικό
έργο που υλοποιεί η
Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών, η Παπα-
στράτος θα συνει-
σφέρει στα συσσίτια
της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών, της
Ιεράς Μητροπόλεως
Ν. Ιωνίας και Φιλα-
δελφείας και της
Ιεράς Μητροπόλεως
Ιλίου, Αχαρνών και
Π ε τ ρ ο υ π ό λ ε ω ς ,
αναλαμβάνοντας  το
κόστος 100.000 «Γευμάτων Αγάπης» για άπο-
ρους συμπολίτες μας.

Την πρωτοβουλία αυτή της εταιρίας ανακοίνωσε
στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, κ.
Νικήτας Θεοφιλόπουλος, σε συνάντηση που
είχαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Θεοφιλό-
πουλος εξέφρασε στον Μακαριώτατο Αρχιεπί

σκοπο το θαυμασμό της εταιρίας και των εργα-
ζομένων της,  για το ευρύτατο έργο αλληλεγγύης 

που πραγματοποιεί η Εκκλησία στη χώρα μας,
και δήλωσε: «Η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ιδιαίτερα του Μακα-
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, για χιλιάδες συνανθρώ-
πους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, αποτελεί
παράδειγμα για όλους μας. 

Η Παπαστράτος, συνεπής στην 80χρονη συνει-
σφορά της στην ελληνική κοινωνία, αισθάνεται 

ηθική υποχρέωση
να σταθεί αρωγός στο
έργο της εκκλησίας
και ενισχύει τα συσσί-
τια της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής με
100.000 γεύματα.
Ελπίζω ότι σύντομα,
με τη βοήθεια όλων
μας, η Ελλάδα θα βγει
από την κρίση δυνα-
τότερη ώστε να μην
χρειάζονται συσσίτια
για την επιβίωση των
συμπολιτών μας»

Ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών και Πάσης Ελλά-

δος κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε την εταιρία για την
προσφορά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη
σήμερα, δηλώνοντας ότι «στην Αρχιεπισκοπή
γίνεται ένα τεράστιο έργο αγάπης, αλλά εμείς
βοηθάμε στην υλοποίηση και στον σχεδιασμό
του. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται κυρίως στον
λαό. Το έργο αυτό, που είναι πραγματικά μεγάλο
και το θαυμάζουμε, είναι καρπός όλων των
ανθρώπων, της κοινωνίας, των ιερέων, των εθε-
λοντών. Σας ευχαριστώ που προστίθεστε και
εσείς σε αυτήν την προσπάθεια».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
100.000 γεύματα προσφέρει η Παπαστράτος στα συσσίτια 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
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Τρέχουν τα προγράμματα επιδότησης Leader
- Επιχορήγηση έως 60%  
Αυτή την περίοδο είναι ανοιχτά αρκετά τοπικά προγράμματα Leader από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ

2007-2013, Άξονας 4). Τα προγράμματα Leader αφορούν συγκεκριμένους νομούς και περιοχές και προσφέρουν επι-
χορήγηση που μπορεί να φτάσει το 60% (ανάλογα με την περιοχή και την δραστηριότητα).

Οπως ανακοίνωσε η εταιρία συμβούλων Plan AE δικαιούχοι του προγράμματος Leader είναι ιδιώτες (αγρότες ή μη),
επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση), μη κερδοσκοπικοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και
εταιρίες ΟΤΑ. Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται μέσω των προγραμμάτων Leader είναι:

Μικρά τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία (μέχρι 40 κλίνες) και campings.
Επισκέψιμα αγροκτήματα (έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων).
Εστιατόρια, αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία.
Βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κερα-

μικής – υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).
Βιοτεχνίες μεταποίησης-τυποποίησης γεωργικών προϊόντων (όπως δημητριακά, οίνος, οπωροκηπευτικά, κρέας,

γάλα, αυγά, μέλι, ελιές, πατάτες, άνθη, σπόροι, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά).
Μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων (ξυλεία, καυσόξυλα, φελλός, ερικόριζα).
Μικρές βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών διατροφής και δασοκομικών υλών μετά την α΄μεταποίηση (πχ αρτοποιία,

παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών,
παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά κλπ).

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία, δραστηριότητες φυσικής ευεξίας, καλλιτεχνική και λογο-
τεχνική δημιουργία και ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων & δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και
άλλων ποτών, παντοπωλεία κλπ).

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.Διατήρηση, αποκατάσταση και ανα-
βάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, ποδηλατικές διαδρομές στην
αγροτική ύπαιθρο, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς
και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο 
Ημέρας «Σπίτι του Παιδιού»

Θα φιλοξενεί παιδιά και εφήβους 
- θύματα ή μάρτυρες κακοποίησης

Εγκαινιάστηκε την Μεγάλη Τετάρτη ο ειδικά διαμορφω-
μένος χώρος στο Κέντρο Ημέρας «Σπίτι του Παιδιού»,
από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τίθεται στη διάθεση
των συναρμόδιων αρχών (δικαστικών, εισαγγελικών και
αστυνομικών λειτουργών).

Παιδιά και έφηβοι που καταθέτουν ως θύματα ή μάρ-
τυρες περιστατικών κακοποίησης ή βίας δεν θα χρειά-
ζεται πια να πηγαίνουν στην Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Αττικής, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, ούτε να
παρίστανται στο δικαστήριο. Η μαρτυρία τους θα κατα-
γράφεται σε κασέτες και θα προβάλλεται στο δικαστική
αίθουσα.

Το κέντρο ημέρας «Σπίτι του παιδιού» αποτελεί το
πρώτο «δωμάτιο της Μελανί» (Salle Melanie) στην

Ελλάδα, ονομασία που προέκυψε από το πρώτο παιδί-
που κατέθεσε σε  παρόμοιο χώρο παγκοσμίως, τη
Μελανί, στη Γαλλία.

Η έκθεση σε μαρτυρική κατάθεση στην αστυνομική
διεύθυνση και στην αίθουσα ενός δικαστηρίου, «μπορεί
να θυματοποιήσει για δεύτερη και τρίτη φορά το παιδί
που έχει κακοποιηθεί, για τον λόγο αυτόν η διαμόρφω-
ση ενός ειδικού χώρου πιο φιλικού προς τα παιδιά κρί-
νεται τόσο σημαντική» επισήμανε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης.

Το Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» στου
Ζωγράφου, αποτελεί μία κοινοτική δομή που παρέχει
δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής
υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
παιδιών και εφήβων έως 18 ετών, θυμάτων κακοποίη-
σης, παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας καθώς και
σε παιδιά εμπλεκόμενα σε περιστατικά εκφοβισμού τα
οποία διαβιούν είτε σε δομές φιλοξενίας είτε στην οικο-
γένειά τους. 

Το κέντρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 80 με 100
παιδιών και την υποστήριξη των οικογενειών τους.

6.000 προσλήψεις υγειονομικών 
μέχρι το τέλος του 2015
Οι 4.500 θα είναι μόνιμο προσωπικό

Εξι χιλιάδες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού μέχρι
το τέλος του 2015 εξήγγειλαν ο υπουργός Υγείας κ.
Παναγιώτης Κουρουμπλής και οι αναπληρωτές υπουρ-

γοί Υγείας κ. Αντρέας Ξανθός και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Γιώργος Κατρούγκαλος το πρωί της Τετάρτης.

Από τις 6.000 προσλήψεις, οι 4.500 θα είναι μόνιμο προσωπι-
κό και οι 1.500 επικουρικοί γιατροί και νοσηλευτές.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους επικουρικούς, οι 800 θα είναι για-
τροί και οι 700 νοσηλευτές.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε ότι η θητεία των επικουρικών θα
είναι διετής ή και τριετής αν επιλέξουν απομακρυσμένες περιοχές
της χώρας ή νησιά.

Από τις 1.500 προσλήψεις, οι 500 θα καλύψουν τα κενά σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Αυξημένης Φροντίδας
(ΜΑΦ), και η διαδικασία θα γίνει μέσω του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Αναφορικά με τις 4.500 θέσεις, που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός κ. Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο
Υγείας την περασμένη Πέμπτη, διευκρινίστηκε ότι οι 1.012 αφο-
ρούν σε προσλήψεις που είχαν ήδη εγκριθεί από την προηγούμε-
νη κυβέρνηση.

Στη συνάντηση που ακολούθησε με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ.
Ιωάννη Καραβοκύρη, συμφωνήθηκε η επίσπευση των διαδικα-
σιών, ώστε οι 4.500 προσλήψεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του 2015.

Αναφορά έγινε και στη νοσοκομειακή περίθαλψη των ανασφάλι-
στων. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας μελετά την έκδοση νέας
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναμορφώνοντας δύο παλαιότε-
ρες υπουργικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει
ακόμη αν θα υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο. Αν όμως, υπάρχει,
αυτό θα είναι στα 12.000 ευρω από 6.000 ευρω που προέβλεπαν
οι παλαιότερες αποφάσεις.

Σε εφαρμογή ως το καλοκαίρι η 
δωρεάν κάρτα μετακίνησης ανέργων

Θα ισχύει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
της Αθήνας

Μέχρι το καλοκαίρι θα τεθεί σε εφαρμογή η δωρεάν κάρτα
μετακίνησης των μακροχρόνια ανέργων για τα μέσα μαζικής
μεταφοράς της Αθήνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ανα-
πληρωτή υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Χρήστου Σπίρτζη. 

Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός, κατά τη
διάρκεια άτυπης συνάντησης που είχε με δημοσιογράφους,
επί του παρόντος, ελέγχονται όλες οι παράμετροι ώστε να
μπορέσει να τεθεί σε ισχύ το μέτρο, το οποίο αποτελεί
πάγια θέση της κυβέρνησης. 

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική δέσμευση είχε ανακοινωθεί
στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων του πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα, με στόχο την στήριξη των οικονο-
μικά ασθενέστερων ομάδων που έχουν πληγεί από την
οικονομική κρίση.

Τι λέει το ΙΚΑ για τους χρόνους 
απονομής συντάξεων
Οι χρόνοι έκδοσης των συντάξεων μειώνονται δραστικά εφό-

σον οι ασφαλισμένοι προσέρχονται 2 έτη πριν την ημερομηνία
συνταξιοδότησής τους στα 60 Κέντρα Ανακεφαλαίωσης, που λει-
τουργούν σε Υποκ/τα όλης της χώρας, προκειμένου να λάβουν
προσυνταξιοδοτικές αποφάσεις.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αφορμή
σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στις αναμονές απονο-
μής συντάξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει, ο ακριβής αριθμός των υφι-
στάμενων εκκρεμοτήτων ανέρχεται σε: 56.615 απλές κύριες
συντάξεις του ΙΚΑ (ενώ αντίστοιχα το Μάρτιο του 2014 ήταν
63.075 και τον Οκτώβριο του 2014 57.934), 10.472 συντάξεις
διαδοχικής ασφάλισης και 66.220 επικουρικές συντάξεις. Από τις
εκκρεμείς κύριες συντάξεις του ΙΚΑ αποδίδονται 30.000 προσω-
ρινές συντάξεις μετά από αίτηση των δικαιούχων σύμφωνα με το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (ν.3996/11, άρθρο 38).

Επισημαίνει ακόμη ότι όσον αφορά τον χρόνο έκδοσης των
συντάξεων, κατά κανόνα σε όλα τα Κέντρα Απονομών Συντάξε-
ων της Περιφέρειας κυμαίνεται από 2-6 μήνες. Στο λεκανοπέδιο
Αττικής, εξαιτίας του μεγάλου όγκου εισερχομένων αιτημάτων,
της έλλειψης και της ανισοκατανομής του προσωπικού, οι χρόνοι
αναμονής αυξάνονται.

Τονίζει πάντως ότι στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι δια-
θέτουν προσυνταξιοδοτικές αποφάσεις, οι χρόνοι έκδοσης μειώ-
νονται σημαντικά και φθάνουν το αργότερο στους 6 μήνες σε όλα
τα Υποκ/τα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ακόμα και στα 

Υποκ/τα Λεκανο-
πεδίου Αττικής, εφό-
σον έχουν εκδοθεί
προσυνταξιοδοτικές
αποφάσεις, εκδίδο-
νται οριστικές απο-
φάσεις συνταξιοδό-
τησης σε χρονικό
διάστημα από 2-6
μήνες το αργότερο. 

Ενδεικτικά, στα Υποκ/τα Πειραιά και Περιστερίου εκδίδονται
αποφάσεις που υποβλήθηκαν το 12/2014, ήτοι εντός τριμήνου
από υποβολής του αιτήματος.

Περαιτέρω, το ΙΚΑ επισημαίνει ότι στη μείωση του χρόνου απο-
νομής συντάξεων θα συμβάλει και ο σημαντικά μειούμενος ρυθ-
μός υποβολής νέων αιτήσεων όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία
του πρώτου τρίμηνου των ετών 2012 - 2015 (2012→ 13.915,
2013→ 10.226,  2014→ 7.978   και  2015→ 6.985).

Προσθέτει ότι ήδη με σειρά δράσεων που εφαρμόστηκαν την
τελευταία τριετία και εξελίσσονται, αντιμετωπίζεται με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο το εξαιρετικά μεγάλο πλήθος αιτήσεων που
κατατέθηκαν τα τελευταία χρόνια (2009 →131.269, 2010
→167.665, 2011 →144.331, 2012 →146.474, 2013 →109.621
και 2014 →103.352)

Για την οριστική αντιμετώπιση της έγκαιρης απονομής των
συντάξεων βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισμός που
αφορά την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλι-
σμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα έτη προ του 2002.

“Δώρο” Κατρούγκαλου 
στους εργατικούς δημοσίους

υπαλλήλους 
– Αυξάνονται οι ημέρες άδειας

Κίνητρο για τους παραγωγικούς δημοσίους υπαλλή-
λους δίνει ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος μέσω του νομο-
σχεδίου για τις επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο που
κατατέθηκε την Δευτέρα στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του
νομοσχεδίου οι υπάλληλοι οι οποίοι  εργάζονται περισ-
σότερο από το νόμιμο ημερήσιο ωράριο (σ.σ. υπερω-
ρίες) θα δικαιούνται, πλέον, 15 αντί 10 ημερών μέγιστης
άδειας με αποδοχές.
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Μεγάλη συμμετοχή στο τουρνουά Μεγάλη συμμετοχή στο τουρνουά 
μπάσκετ της ΚΝΕ στην Ελευσίναμπάσκετ της ΚΝΕ στην Ελευσίνα

“Κάρφωσε το ρατσισμό και το φασισμό. 
Λέμε ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά.”

Απαράδεκτη και κοινωνικά προκλητική χαρακτηρίζει σε ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο 
την πρόθεση της εταιρείας να προβεί στην απόλυση 100 εργαζομένων.

Απαράδεκτη και κοινωνικά προκλη-
τική χαρακτηρίζει σε ψήφισμά του το
Δημοτικό Συμβούλιο  την πρόθεση
της εταιρείας να προβεί στην απόλυ-
ση 100 εργαζομένων.

Ειδικότερα σε ψήφισμα που εξέδω-
σε ομόφωνα για το ζήτημα αναφέρει
τα ακόλουθα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας

που συνήλθε την Μ. Τρίτη 7 Απριλίου
2015 μετά από πρόσκληση του Προέ-
δρου του ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΡΙΜΑΚΗ, παρόντος
του Δημάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ,
συζήτησε το 1ο έκτακτο θέμα της Ημερή-
σιας Διάταξης << Λήψη απόφασης για
την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις
απολύσεις των εργαζομένων στην εται-
ρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. »  και μετά
από εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ
των μελών του 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έκδοση του παρακάτω

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαρά-
δεκτη και κοινωνικά προκλητική την πρό-
θεση της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Α.Ε. να προβεί στην απόλυση εκατόν
(100) εργαζομένων.

Μέσα στην οικονομική κρίση που το
τελευταίο οχυρό των πολιτών σήμερα
είναι η υγεία και η εργασία, έρχονται εται-
ρείες που με τον ιδρώτα και το αίμα των
εργαζομένων απέκτησαν τεράστια κέρδη
ώστε να κάνουν τους ανθρώπους αριθ-
μούς και προμετωπίδα συμφερόντων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσεται
στο πλευρό των εργαζομένων σε όποια
δράση επιλέξουν μέχρι την δικαίωσή
τους.

Καλεί δε την Κυβέρνηση να μην επιτρέ-
ψει τέτοιου είδους ενέργειες, υπερασπι-
ζόμενοι το δίκαιο του εργάτη. ΦΤΑΝΕΙ
ΠΙΑ. 

Το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ να αποσταλεί:
Στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Πάνο Σκουρλέτη. 

Στους Βουλευτές της περιοχής
Στην Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα

Δούρου
Στον Αντιπεριφερειάρχη Δ. Αττικής κ. Ι.

Βασιλείου
Στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας – Δυτι-

κής Αττικής 
Στην Διοίκηση της εταιρείας

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.
Στο Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.
Στον Τοπικό Τύπο 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  83/15.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      
ΒΑΣΙΛΗΣ                 Κ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ 

Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ   

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΜ. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ
Γ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
Π.ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΑΘ.ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ
Χ.ΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΑΘ.ΔΙΟΛΕΤΗΣ
ΕΙΡ.ΣΚΑΝΔΑΛΗ
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ν.ΨΟΥΝΗΣ
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΤΣΑΤΣΗΣ
Ν.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
Κ.ΤΖΑΦΕΡΗΣ
Δ.ΛΙΑΣΚΟΣ
Γ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ν.ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ
ΑΘ.ΜΙΛΗΣΗΣ & ΕΜ.ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΕΥΡΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

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

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπά-
σκετ 3Χ3 που διοργάνωσαν οι Οργανώσεις
της ΚΝΕ στην Ελευσίνα, το Σάββατο 28 και

την Κυριακή 29 Μάρτη.
Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Νεο-

λαίας, στο κλειστό γήπεδο «Δασκαλάκη», με τίτλο
«Κάρφωσε το φασισμό και το ρατσισμό, Λέμε ΟΧΙ σε
όλα τα ναρκωτικά» με τη συμμετοχή δεκάδων ομάδων
από σχολεία της περιοχής.

Οι μαθητές που πήραν μέρος, πριν ξεκινήσουν οι
αγώνες, διαμόρφωσαν και υπέγραψαν κείμενο που
βάζει διεκδικήσεις για τους αθλητικούς χώρους της
περιοχής.

Αναλυτικά το κείμενο αναφέρει: 
«Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου πραγματοποιή
θηκε τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 της ΚΝΕ στην πλατεία 

Νεολαίας στην Ελευσίνα με θέμα “Κάρφωσε το ρατσι-
σμό και το φασισμό. Λέμε ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά.”

Οι ομάδες του τουρνουά απαιτούν ΔΩΡΕΑΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Να γίνει συντήρηση των γηπέδων μπάσκετ στην
πλατεία Νεολαίας.

Να ολοκληρωθούν τα γήπεδα ποδοσφαίρου και βόλεϊ
στο Νεκροταφείο Ελευσίνας.

Να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι
χώροι αθλητισμού στο δήμο, με δωρεάν πρόσβαση για
όλους.»

Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν εκ νέου ραντεβού στο
Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην πλατεία Ηρώων
στην Ελευσίνα την Κυριακή 5 Απρίλη όπου έγινε η
βράβευση των  τριών πρώτων ομάδων    (1η ομάδα
ΛΕΠΙΑ, 2η ομάδα ΜΙΚ, 3η ομάδα HAWKS).

Συνάντηση της δημοτικής αρχής με το σωματείο 
εργαζομένων της Χαλυβουργικής.     
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Διαγωνισμός ΔΕΣΦΑ
368/13

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΕΡΙΟΥ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι δίδε-
ται παράταση της προθε-
σμίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν
θέματι Διαγωνισμό.

Νέα ημερομηνία λήξης
παραλαβής τευχών:
06/05/2015

Νέα ημερομηνία λήξης
υποβολής προσφορών:
21/05/2015 και ώρα 12:00 

Νέα ημερομηνία απο-
σφράγισης προσφορών:
21/05/2015 και ώρα 12:30
μ.μ.

Οι λοιποί όροι της Προ-
κήρυξης παραμένουν
αμετάβλητοι.

ΑΔΑ: 719ΥΟΡ1Κ-7ΡΡΑΔΑ: 719ΥΟΡ1Κ-7ΡΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΑΙΓΑΛΕΩ                                              
Ταχ. Δ/νση:Ν. Πλαστήρα 69                                               
Ταχ.Κώδικας: 122 42
Πληροφορίες: Π. Γεωργακό-

πουλος                                  
Τηλ:. 210 5316690
FAX: 210 5982315                                                            
E- mail:  HYPERLINK

"mailto:dasarxeio_aigaleo@atti-
ca.gr" dasarxeio_aigaleo@atti-
ca.gr

Αιγάλεω      7 -  4 - 2015    Αιγάλεω      7 -  4 - 2015    
Αρ.Πρωτ :  27439/940Αρ.Πρωτ :  27439/940

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δασαρχείο Αιγάλεω προ-
κηρύσσει  δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό  με το σύστημα προ-
σφοράς με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν.
3669/08 (ΦΕΚ 116 τ Α /2008) και
με κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης  τη  χαμηλότερη τιμή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 26 του Ν. 3669/08 «Κύρω-
ση της κωδικοποίησης της νομο-
θεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (και κατά τα λοιπά όπως
αναφέρεται στην αναλυτική Δια-
κήρυξη), για την ανάδειξη αναδό-
χου εκτέλεσης των εργασιών  του
δασοτεχνικού έργου: «Βελτίωση
συνθηκών πρόληψης αντιπυρι-
κής προστασίας του Ποικίλου
Όρους -Όρους Αιγάλεω & απο-
κατάσταση». , προϋπολογισμού
486.733,96  Ευρώ  με Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τους όρους της μελέ-
της που εγκρίθηκε με την  με την
αριθ. 1811/12-9-2011  Απόφαση

του Γεν. Δ/ντή Δασών & Αγροτ.
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής. (εκτός των
εργασιών του Άρθρου 3 της εν
λόγω μελέτης). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις   5 - 5 - 2015   ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία
του Δασαρχείου Αιγάλεω   ενώ-
πιον  της αρμόδιας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από
το «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Γ.Α.Α.-Π.Α.Α.
2007 – 2013)  Κωδικός Μέτρου
226 – Δράση 1» και υπόκειται
στις κρατήσεις που προβλέπο-
νται για τα έργα αυτά, περιλαμβα-
νομένης και της κράτησης 6‰ του
άρθρου 23 του Ν. 3470/28-6-06,
«Δικαιώματα  Γεωτεχνικών»
(Φ.Ε.Κ. Α’ 132/06). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις:

α1.  Εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην 1η  τάξη,
καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις
των καλούμενων, στην παρούσα
διακήρυξη, τάξεων Μ.Ε.ΕΠ.
(άρθρο 59, Ν. 4278/2014) για
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στε-
λεχωμένες από Δασολόγους ή
Τεχνολόγους  Δασοπονίας, εφό-
σον νομιμοποιούν την συμμετοχή
τους στο διαγωνισμό.

α2.  Εργολήπτες κάτοχοι πτυχί-
ου Δημοσίων Δασοτεχνικών
Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) της   Δ΄  τάξης
(αρθ.16 του Π.Δ. 437/81).

β.Προερχόμενες από κράτη -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει την συμφωνία

για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει διμερείς
συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου), στα οποία
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες
στους καταλόγους αυτούς και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.Προερχόμενες από ως ανωτέ-
ρω β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων των παραπάνω
περιπτώσεων α, β και γ σε οποι-
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροπο-
ποιήθηκε από το αρθ. 199, παρ.
2γ περ. ββ του Ν 4281/2014  και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτι-
κή Επιχείρηση θα συμμετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσο-
στό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων για την κάλυψη των
διαφόρων κατηγοριών των εργα-
σιών του έργου υπό τους όρους
της παρ. 3 του άρθρου 16 του
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής
της κάθε επιχείρησης στο κοινο-
πρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγο-
ρίας για την οποία αυτή συμμετέ-
χει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται, στην περίπτωση δε

που αναγράφει λανθασμένα, δεν
επηρεάζεται το κύρος της συμμε-
τοχής της επιχείρησης και της κοι-
νοπραξίας. Κατηγορία εργασιών
με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
εφόσον δεν καλείται στη δημο-
πρασία, αθροίζεται στον προϋ-
πολογισμό της μεγαλύτερης κατη-
γορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρ-
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.

Τα τεύχη δημοπράτησης, θα
διατίθενται από το Δασαρχείο
Αιγάλεω (Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστή-
ρα 69)  μέχρι  30-4-2015   κατά τις
εργάσιμες  μέρες και κατά τις
ώρες 10.00 – 13.00. Πληροφο-
ρίες Π. Γεωργακόπουλος  τηλ.:
210-5316690.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο
διαγωνισμό κατατίθενται από
τους διαγωνιζόμενους, κατά τους
όρους του άρθρου 157, παρ. 1α
του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) και
του αρθ. 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό
που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυη-
τικές επιστολές συμμετοχής  που
ανέρχονται σε ποσοστό  2%  επί
του Προϋπολογισμού της υπηρε-
σίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό
των 7.914,37 ΕΥΡΩ.   Οι εγγυητι-
κές επιστολές θα απευθύνονται
στο Δασαρχείο Αιγάλεω  και σε
περίπτωση   διαγωνιζόμενης κοι-
νοπραξίας πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της.

Ο Δασάρχης
Σακκάς Πέτρος 

Δασολόγος 

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533  
E-mail:  HYPERLINK
"mailto:ssona@patt.gov.gr"
ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα:  HYPERLINK
"ht tp: / /www.pat t .gov.gr /"
www.patt.gov.gr

Αθήνα,  8-4-15
Aρ. Πρωτ.: 73664

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της

με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. Φ.1321/4739/14/1-4-15
έγγραφο ο φάκελος τροποποίη-
σης Απόφασης Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων, με:
Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο

παραγωγής μονωτικών, στεγανο-
ποιητικών υλικών και χρωμάτων
επιχρίσεων», υποκατηγορία: A2,
ομάδα: 9η, α/α: 98 με είδος:
«Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών
και παρόμοιων επιχρισμάτων,
μελανών τυπογραφίας και μαστι-
χών»
Β) θέση έργου: Θέση: Ξηροπήγα-
δο, οδός Βασιλείου Μοίρα, Δ.Ε.
Μάνδρας, στo Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας, στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περι-
φέρειας Αττικής 
Γ) φορέα έργου: ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ 
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλο-
ντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλο-
ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέ-
ρειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυ-
τεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00)
ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τρο-
ποποιείται τον
Φ.4310/10251/Περιβάλ-9/11
Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το
Θριάσιο»  και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ 

Ο METALIA ERDI
του ISMAIL και της
VJOLLCA, το γένος

VATA, γεννηθείς
στη METALIA

Αλβανίας, κάτοικος
METALIA Αλβανίας,

και η ΚΟΥΤΣΑ
ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ του
ΑΡΝΤΙΑΝ και της
ΕΣΜΕΡΛΑΝΤΑ, το

γένος ΛΙΦΟ, 
γεννηθείσα στο

ΔΕΛΒΙΝΟ 
Αλβανίας, κάτοικος

Ασπροπύργου,
πρόκειται να

έλθουν σε γάμο
που θα τελεστεί
στο δημαρχείο

KRUM Αλβανίας.

Έλεγχοι σε κυλικεία και χώρους εστίασης 
πλοίων εν όψει Πάσχα

Ελέγχους στους χώρους εστίασης και στα κυλικεία των πλοίων πραγματο-
ποιούν στελέχη των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, λόγω

της αυξημένης επιβατικής κίνησης κατά τις ημέρες του Πάσχα.
Κλιμάκια των Διευθύνσεων Εμπορίου και Υγειονομικών Ελέγχων ελέγχουν τους

τιμοκαταλόγους στα κυλικεία των πλοίων για τα είδη που υπόκεινται σε διατίμηση
αλλά και για το περιθώριο κέρδους, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχει επάρκεια προϊόντων
χαμηλότερου κόστους, όπως είναι π.χ. το μικρό μπουκάλι νερό.

Επίσης, εξετάζεται εάν υπάρχει κουτί παραπόνων για παρατηρήσεις επιβατών.
Εχθές, Μεγάλη Τετάρτη διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πέντε πλοία και σε ό,τι αφορά

στους υγειονομικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι έχουν αποκατασταθεί παρατηρή-
σεις, που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες, ενώ δεν υπήρξαν παρατηρήσεις σε
θέματα Εμπορίου.
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ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής 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

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

Τηλέφωνο 6934840172.
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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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Για τα οικονομικά των Δήμων

Σε ότι αφορά τα οικονομικά και ειδικότερα τους
υπερχρεωμένους Δήμους η ΚΕΔΕ ζητά να συμπε-
ριληφθούν στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των
Δήμων τα 70 εκ. ευρώ αδιάθετα υπόλοιπα των
ληξιπρόθεσμων.

Επίσης, προτείνει τη σύσταση τριμερούς ή
πενταμερούς Επιτροπής Αξιολόγησης από αιρε-
τούς, η οποία θα εξετάσει και θα προτείνει τρό-
πους για την ανακούφιση των Δήμων που αντιμε-
τωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα. 

Παράλληλα, για την διευκόλυνση αποπληρωμής
των χρεών τους, ζητά τη συνεισφορά του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με την παροχή
χαμηλότοκων δανείων και επιμήκυνση της περιό-
δου χάριτος.

Παράλληλα  η ΚΕΔΕ ζητά:
·  Να συνεχιστεί η απόδοση της ΣΑΤΑ, καθώς και

να καταβληθεί άμεσα το ποσό των 71 εκ. ευρώ,
που αφορά την τετράμηνη απόδοση για το 2015
των παρακρατηθέντων, το συνολικό ποσό των
οποίων ανέρχεται για φέτος στα 212 εκ. ευρώ.

·  Να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα προνοια-
κά επιδόματα, καθώς παρατηρείται αύξηση για το
πρώτο δίμηνο του 2015, σε σχέση με το τελευταίο
του 2014 (από 107,8 εκ. ευρώ, σε 114,4 εκ. αντί-
στοιχα). 

Για τη χρήση παραλιών από τους Δήμους

Σε ότι αφορά στην παραχώρηση της χρήσης των
παραλιών στους Δήμους η ΚΕΔΕ, με αφορμή την
απόφαση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε παράνομη «η
συλλήβδην παραχώρηση» με ΚΥΑ του συνόλου
των αιγιαλών και των παραλιών στους ΟΤΑ α'
Βαθμού, επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στην
παραπάνω απόφαση και επαναφέρει το αίτημα να
υπάρξει σύντομα σχετική νομοθετική ρύθμιση,
προκειμένου να λυθεί οριστικά το θέμα, δεδομέ-
νου ότι η επιπλέον καθυστέρηση θα δημιουργήσει
πάρα πολλά και πολύπλευρα προβλήματα, που
έχουν σχέση με την καθαριότητα των ακτών, τη
διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου, την τουρι-
στική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια
των λουομένων, την τοποθέτηση ναυαγοσωστών,
αλλά και την εξασφάλιση για όλα τα παραπάνω
ανταποδοτικών τελών για τους ίδιους τους
Δήμους.

Σε περίπτωση δε, που εκδοθεί η προβλεπόμενη
από τη σημερινή νομοθεσία ΚΥΑ από τα Υπουρ-
γεία Οικονομικών και Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ θα
ζητήσει να παρέμβει στην κατεύθυνση να κατοχυ-
ρωθούν όλα τα παραπάνω.

Για την ενδεχόμενι αύξηση ΦΠΑ στα νησιά
του Αιγαίου

Σε ότι αφορά στην ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ
στα νησιά του Αιγαίου, η ΚΕΔΕ επαναλαμβάνει τη
κατηγορηματική της αντίθεση.Σημειώνεται, ότι το
θέμα αναμένεται να συζητηθεί κατά τη προσυνε-
δριακή εκδήλωση διαλόγου που θα πραγματοποι-
ηθεί στην Αθήνα στις 20 Απριλίου και στην οποία
θα συμμετέχουν οι Δήμοι των νησιών του Αιγαίου.

«Στην περίπτωση που δεν έχει κλείσει μέχρι τότε
το θέμα, θα ανακοινωθούν οι περαιτέρω ενέργειες
και αποφάσεις της Αυτοδιοίκησης» όπως τονίστη-
κε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Τέλος, μετά τη λήξη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. συνε-
δρίασε για πρώτη φορά το νέο Δ.Σ. του Ινστιτού-
του Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), που θα αποτε-
λέσει τη νέα "δεξαμενή σκέψης" της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης α' Βαθμού.

Αντιπρόεδρος του νέου Δ.Σ. εκλέχθηκε από το
νέο Δ.Σ., ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΖΗΤΑ Η ΚΕΔΕ  

Το νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση και την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας,
τα οικονομικά των Δήμων, η παραχώρηση χρήσης παραλιών στους Δήμους, καθώς και η
συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, ήταν τα θέματα που απασχόλησαν την προχθεσι-

νή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με τις κυριότερες εκ των αποφάσεων, να είναι οι ακόλουθες:


