
Το Γυμνάσιο Μάνδρας φώτισε
τη βραδιά του S-COOL LIFE στο

Μέγαρο Μουσικής
Τα παιδιά δημιούργησαν

το δικό τους υλικό, και το
παρουσίασαν με τη μορφή

μιας ολοκληρωμένης 
σκηνικής παραγωγής,

παρουσία κοινού
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Τίμησε το ταφικό
έθιμο των Ποντίων

ο Δήμαρχος Φυλής,
Χρήστος Παππούς, 

πραγματοποιώντας επίσκεψη
στο νέο νεκροταφείο 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Από θαύμα δε θρήνησε μια 
οικογένεια στο Πανόραμα 

Τιμή : 0,01€ 

Απονομή βραβείων 
στους επιτυχόντες της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Παρότρυνση της  Δημάρχου 
Γ. Κριεκούκη προς τους φοιτητές
να αναζητούν συνεχώς τη γνώση

Ερωτήματα των
κατοίκων Αεροδρομίου 

Ελευσίνας προς τον
δήμαρχο

Για την ολοκλήρωση Για την ολοκλήρωση 
της πράξης εφαρμογής της πράξης εφαρμογής 

του σχεδίου πόλεως και τοντου σχεδίου πόλεως και τον
13χρονο εμπαιγμό 13χρονο εμπαιγμό 

Διακόσιοι πενήντα Ασπροπύργοι τήρησαν
το έθιμο των παππούδων τους 

Ανοιξιάτικη πεζοπορία 
και προσκύνημα 

της Παναγιάς 
της Ελεούσας στην Ι.Μ.

Κλειστών Φυλής

H μαζική εισροή προσφύγων 
στο «κάδρο» σύσκεψης
του υπ. Εσωτερικών και των 13 περιφερειαρχών

Σελ: 5

Ζημιές στο Δημοτικό
Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Χαϊδαρίου 
- Συνελήφθησαν 7 άτομα

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ 6 
ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ 

Της παλιάς Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Μεγαρέων,

κατόπιν Υπουργικής απόφασης

Σελ: 5

Σελ: 16

Σελ: 2-4

Σελ: 6

Σελ: 8

Δέσμευση
ταμειακών 
διαθέσιμων
της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Σελ: 3-12

• Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 20/5/2015

Συρρέουν από εχθές
στα ΚΕΠ του δήμου Αχαρνών

πολλοί δημότες για τα επιδόματα 
ενοικίου - σίτισης

Σελ: 3Σελ: 2

Σελ: 9

Σελ: 2-8

Yποχρεωτικά σε λογαριασμούς
της Τράπεζας της Ελλάδος 

με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου



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
Παπαχριστόπουλος

Χρήστος 
Περικλέους 1

τηλέφωνο
2105575600

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 8Α
210 55 48 208

24ΩΡΟ

Φυλή -Άνω Λιόσια 
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελά-
γους 42Β & Πηνειού, 

τηλέφωνο:
2102474311

Μάνδρα
Κληρονόμοι
Βασιλείου Ισ. 
Νικ. Ρόκα 67

τηλέφωνο: 
210 5555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 21 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης στις 728,98 μονάδεςΟ Γενικός Δείκτης στις 728,98 μονάδες
με πτώση  0,11% και τζίρο με πτώση  0,11% και τζίρο 

στα 73,19 εκατ. ευρώστα 73,19 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Aραιή συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 13 
έως 21 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλέκα 
Ιανουάριος, Ιανός, Ιανή
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Έκδηλο είναι το ενδια-
φέρον πολλών δημο-
τών στις Αχαρνές για

το πρόγραμμα αντιμετώπισης
της ανθρωπιστικής κρίσης,
που περιλαμβάνει  δωρεάν
επανασύνδεση και παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, επίδομα
ενοικίου, επιδότηση σίτισης.

Ήδη από εχθές, πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων
άρχισαν να συρρέουν στα ΚΕΠ της πόλης αρκετοί κάτοι-
κοι προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία
ένταξής τους στον εν λόγω πρόγραμμα. 

Ειδικότερα , οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα αντιμετώπι-
σης της ανθρωπιστικής κρίσης γίνονται μέσω των ΚΕΠ
ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εργασίας

- Περίοδος υποβολής αιτήσεων 20/4/2015 έως
20/5/2015

- Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με
χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων (TAXIS)

Πληροφορίες στα ΚΕΠ Δήμου Αχαρνών 

• Κεντρικό Μενίδι, Αρχ. Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος)
35A

Τ: 213-2060200 | F: 213-2060212

• Αγίου Διονυσίου, Αγίου Διονυσίου 40 
Τ: 210-2476059 | F: 210-2476059

• Κόκκινου Μύλου, Φιλαδελφείας 217
Τ: 213-2048480/9 | F: 210-2320040

• Αγίας Άννας, Νικολάου Καζαντζάκη 13Α
Τ: 210-2315009 | F: 2102315069

• Θρακομακεδόνων, Πλατ. Αριστοτέλους & Πρωταγόρα
2

Τ: 213-2140305/15 | F: 213-2140303

Τι αναφέρει η απόφαση

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του
Ν.4320/2015 ρυθμίζεται η λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης (δωρεάν επα-
νασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επίδομα
ενοικίου, επιδότηση σίτισης).

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του Ν.4320/2015
εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ
577/09.04.2015 τεύχος Β’) με την οποία καθορίζονται τα
εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής
τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ελέγχου
και πιστοποίησης των δικαιούχων, η σύμπραξη με
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των
άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015.

• Περίοδος υποβολής αιτήσεων 20/4/2015 έως 20/5/2015

Συρρέουν από εχθές
στα ΚΕΠ του δήμου Αχαρνών

πολλοί δημότες για τα επιδόματα 
ενοικίου - σίτισης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου 
23 & 27

H μαζική εισροή προσφύγων 
στο «κάδρο» σύσκεψης
του υπ. Εσωτερικών και των 13 περιφερειαρχών

Σ χέδιο διαχείρισης των
αυξημένων μετανα-
στευτικών και προσφυ-
γικών ροών αναζήτη-

σαν από κοινού η ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών με τους
13 Περιφερειάρχες της χώρας σε
σύσκεψη εργασίας που πραγμα-
τοποιήθηκε, προχθες το μεσημέ-
ρι, στο υπουργείο.

Κατά την τρίωρη σύσκεψη, οι
δύο πλευρές αναγνώρισαν την
κρισιμότητα του ζητήματος και ότι
μπροστά στο μεγάλο κύμα εισ-
ροής μεταναστών και προσφύ-
γων η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα σε δομές φιλοξενίας και στο απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό,
όπως στην αστυνομία, στο λιμενικό και στις υπηρεσίες υγείας.
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ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ 6 
ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ 
Της παλιάς Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεγαρέων, 
κατόπιν Υπουργικής απόφασης

Στην από-
φαση του
αναπ λη-

ρωτή Υπουργού
Γ. Κατρούγκαλου
που αφορά την
επαναπρόσληψη
δημοτικών υπαλ-
λήλων περιλαμ-
βάνονται  και έξι
πρώην εργαζόμενοι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ, που είχαν απολυθεί μετά την λύση της
δημοτικής επιχείρησης επί διοίκησης Δ. Στρατιώτη.

Οι απολυθέντες είχαν προβεί σε δικαστική δια-
μάχη, την οποία κέρδισαν, αλλά δεν είχε εφαρμο-
σθεί, καθώς δεν είχε υπογραφεί η υπουργική από-
φαση.

Έτσι, με την υπογραφή του αναπληρωτή Υπουρ-
γού Γ. Κατρούγκαλου, επανέρχονται οι δικαιωθέ-
ντες από δικαστικές αποφάσεις σε πολλούς
δήμους, εκ των οποίων  και έξι της παλιάς ΔΕΥΑΜ,
που θα κατανεμηθούν σε εκτέλεση αμετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ πρώτου και
δευτέρου βαθμού στο Δήμο Μεγάρεων. 

Τα θερμά της συγχαρητήρια προς όλους τους
νέους και τις νέες απεύθυνε η Δήμαρχος

Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Γιάννα Κριε-
κούκη, τονίζοντας ότι «Οι ρίζες της γνώ-
σης είναι πικρές αλλά οι καρποί της
είναι πολύ γλυκοί» παροτρύνοντας τους
φοιτητές να αναζητούν συνεχώς τη
γνώση.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας πραγ-
ματοποίησε την ειδική εκδήλωση για τη
βράβευση των επιτυχόντων στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση του σχολικού έτους
2013-2014. 

Η εκδήλωση έγινε στο Δημοτικό Θέα-
τρο «Μελίνα Μερκούρη» το απόγευμα
της Τετάρτης 15 Απριλίου 2015. Κατό-
πιν επίσημης πρόσκλησης που έλα-
βαν, όλοι οι επιτυχόντες και οι οικογέ-
νειές τους ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα και παραβρέθηκαν σε μία ζεστή
ατμόσφαιρα όπου όλοι οι παρευρισκό-
μενοι ένιωσαν υπερήφανοι για τις πολλές και
σημαντικές επιτυχίες. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και συμμετείχαν
στην απονομή των βραβείων, εκτός από τη
Δήμαρχο κ. Γιάννα Κριεκούκη, εκ μέρους του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλα-
μίνος κ.κ. Κωνσταντίνου ο Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης πατέρας Μακάριος Μάτσος ο οποί-
ος μέσα από ένα θερμό, εξομολογητικό λόγο
συγκίνησε τα παιδιά. Επίσης οι Βουλευτές Περι-
φέρειας Αττικής κ.κ. Αθανάσιος Μπούρας και

Βασίλης Οικονόμου, η τέως Πρόεδρος Περιφερει-
ακού Συμβουλίου, κ. Κατερίνα Πιπιλή, οι Αντιδή-
μαρχοι κ.κ. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη
Ελένη, Παπακωνσταντίνου Αγγελική, Κώνστας
Ευάγγελος, η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ, κ. Αλεξία
Νερούτσου, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
β/θμιας Εκπαίδευσης, κ. Γιάννα Αδάμ, ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής α/θμιας Εκπαίδευσης, κ.
Παπακωνσταντής Μελέτης, οι Πρόεδροι των Τοπι-
κών Συμβουλίων Μάνδρας και Ερυθρών, κ.κ. Ν.
Παχής και Αθ. Κομίνης αντίστοιχα, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Αν. Δούκας και Χαρ. Κανάκης.

Απονομή βραβείων στους επιτυχόντες της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Παρότρυνση της  Δημάρχου Γ. Κριεκούκη προς τους φοιτητές να αναζητούν συνεχώς τη γνώση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

Δέσμευση ταμειακών διαθέσιμων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Yποχρεωτικά σε λογαριασμούς της Τράπεζας της
Ελλάδος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα
κεφάλαια των προθεσμια-
κών καταθέσεων των φορέ-

ων της Γενικής Κυβέρνησης και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης που δεν πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθούν για την κάλυψη των ταμει-
ακών αναγκών μεταφέρονται εντός
δεκαπενθημέρου υποχρεωτικά σε
λογαριασμούς ταμειακής διαχείρι-
σης στην Τράπεζα της Ελλάδος,
ΕΛΛ+0,11% σύμφωνα με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. 

Από την υποχρέωση αυτή η ΠΝΠ
εξαιρεί τα ασφαλιστικά ταμεία και τις
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο στις οποίες διατηρεί
συμμετοχή το δημόσιο.

Σύμφωνα με κύκλους της κυβέρ-
νησης η μεταφορά γίνεται ώστε να
χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί για
την έκδοση repos, δηλαδή τίτλων
βραχυπρόθεσμου (έως 15 ημέρες)
δανεισμού του κράτους.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου

«Αυτή η πρακτική ισχύει σε αρκε-
τές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Άλλωστε η ρύθμιση αυτή ανα-
φέρεται σε φορείς οι οποίοι χρημα-
τοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό και δίνει τη δυνατότητα
στο Δημόσιο να δανείζεται για μία
χρονική περίοδο ως και 15 ημέρες
ποσά τα οποία οι φορείς δεν έχουν
ανάγκη» σημείωναν.

Με αυτό τον τρόπο, σχολιάζουν οι 

ίδιες πηγές, οι φορείς εξασφαλί-
ζουν πιο αποδοτική τοποθέτηση
των ταμειακών τους διαθεσίμων,
αφού τα επιτόκια των εμπορικών
τραπεζών δεν ξεπερνούν το 1%,
ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδος η
απόδοση είναι της τάξης του 2,5%.

Υπενθυμίζουν άλλωστε ότι με
πρόσφατη τροπολογία της κυβέρ-
νησης, τα ταμειακά διαθέσιμα των
φορέων είναι πλήρως εξασφαλι-
σμένα με δικαίωμα αποζημίωσης
από το Δημόσιο.
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ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΠΡ/ΓΟΥ 

Συνεδριάζει αύριο  22
Aπριλίου 2και ώρα 09:00
π.μ στην αίθουσα συνεδριά-

σεων του Δημοτικού Συμβουλίου η
Οικονομική Επιτροπή του δήμου
Ασπροπύργου ώστε να συζητήσει
και να αποφασίσει για τα παρακάτω
θέματα της ημερησίας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για
«Αποδέσμευση πιστώσεων πρου-
πολογισμού οικονομικού έτους
2015» σύμφωνα με την
υπ'αρ.πρωτ. 266/17-04-2015 εισή-
γηση του Δ/ντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για
την «4η Αναμόρφωση Προυπολογι-
σμού Οικονομικού έτους 2015 και
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμμα-

τος» σύμφω-
να με την
υπ'αρ.πρωτ.
267/17-04-
2015 εισήγη-
ση του Δ/ντή

της Οικονομ. Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για
την Κατακύρωση αποτελέσματος για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Πρ.δαπάνης
73.795,00 ευρώ σύμφωνα με το
Πρακτικό Αξιολόγησης/Γνωμοδότη-
σης της αρμόδιας επιτροπής.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για α)
Έγκριση της υπ'αρ. πρωτ. παραλα-
βής 7515/18-03-2015 Γνωμοδότη-
σης του δικηγόρου κ. Σπ. Αρώνη επί
της γραπτής όχλησης του κ. Ηλία
Χιονίδη και επιστροφή ως αχρεω-
στήτως καταβληθέντος ποσού
8.080,00 ευρώ και β) τη Διάθεση
πιστώσεως ποσού 8.080,00 ευρώ
με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντων» σύμ-
φωνα με την υπ'αρ.πρωτ.262/16-
04-2015 εισήγηση του Δ/ντή της

Οικονομ. Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για
«Έγκριση της υπ'αρ. πρωτ. παρα-
λαβής 8172/24-03-2015

Γνωμοδότησης της δικηγόρου κ.
Μ. Καλύβα σχετικά με την καταβολή
των οφειλομένων αποδοχών στους
πρώην υπαλλήλους της λυθείσας
Διαδημοτικής Α.Ε. με την επωνυμία
«ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ» σύμφωνα με την
υπ'αρ. πρωτ. 264/ 16-04-2015 εισή-
γηση του Δ/ντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Διάθεση πιστώσεως
ποσού 1.476,00 ευρώ με τίτλο
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμ-
φωνα με την υπ'αρ.πρωτ.260/16-
04-2015 εισήγηση του Δ/ντή της
Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Διάθεση πιστώσεως
ποσού 24.141,00 ευρώ με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(SOFTWARE) OIKONOMIKΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» σύμφωνα
με την υπ'αρ.πρωτ. 268/17-04-2015

εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Διορισμός πληρεξουσί-
ου δικηγόρου για εκπροσώπηση του
Δήμου Ασπρ/γου στο Διοικ. Εφετείο
Αθηνών κατά την εκδίκαση της αίτη-
σης της κ. Καραγιαννίδου Ελ. κατά
του Δήμου μας, σύμφωνα με την
υπό ημερ.17-04-2015εισήγηση του
Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Διορισμός πληρεξουσί-
ου δικηγόρου για εκπροσώπηση του
Δήμου Ασπρ/γου στο Διοικ. Εφετείο
Αθηνών κατά την εκδίκαση της αίτη-
σης της κ. Ευσταθίου Κυρ. κατά του
Δήμου μας, σύμφωνα με την υπό
ημερ. 17-04-2015 εισήγηση του Γρ.
Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Διορισμός πληρεξουσί-
ου δικηγόρου για εκπροσώπηση του
Δήμου Ασπρ/γου στο Διοικ. Εφετείο
Αθηνών κατά την εκδίκαση της Προ-
σφυγής της Εταιρείας
«ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΤΤΕ»
κατά του Δήμου μας, σύμφωνα με
την υπό ημερ. 17-04-2015 εισήγηση

του Γρ. Νομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Διάθεση πιστώσεως
ποσού 19.508,78 ευρώ με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΠΡ/ΓΟΥ»
(περαιωμένο) σύμφωνα με την
υπ'αρ. πρωτ. 270/17-04-2015 εισή-
γηση του Δ/ντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Διάθεση πιστώσεως
ποσού 53.067,20 ευρώ με τίτλο
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ (Κληρονόμοι
Τριβέλλα Δημητρίου) σύμφωνα με το
υπ'αρ.πρωτ. 279/17-04-2015 εισή-
γηση του Δ/ντή της Οικ. Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση πιστώσεως
ποσού 2.159,18 ευρώ με τίτλο
«ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με την
υπό ημερ.16-04-2015 εισήγηση του
Δ/ντή Προγραμματισμού, Οργάνω-
σης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας.

ΘΕΜΑ 14ο Αιτήσεις -Έγγραφα -
Ανακοινώσεις.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Οι Περιφερειάρχες έκαναν λόγο και για έλλειψη
των απαραίτητων πόρων από πλευράς τοπικής
αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι το ΕΣΠΑ 2014-
2020 δεν αντιμετωπίζει τα τρέχοντα προβλήματα,
δεδομένου ότι το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει
ανοίξει για τις περιφέρειες.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Βούτσης ανέφερε ότι η χώρα πρέπει να διαμορ-
φώσει τις κατάλληλες δομές φιλοξενίας ώστε να
αποδεσμευθούν οι απαιτούμενοι πόροι από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχυθεί η θέση της
χώρας ενόψει της διάσκεψης των αρμοδίων
υπουργών τον Ιούνιο για να τεθεί μαζί με τις άλλες
χώρες του νότου, θέμα ανάληψης ευθύνης από το
σύνολο της Ευρώπης. Τόνισε ότι απαιτείται εθνική
κινητοποίηση για το πρόβλημα και ανέφερε ότι οι
σχετικές συζητήσεις με τις περιφέρειες θα συνεχι-
στούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Αιχμές για τη συνολική αντιμετώπιση του μετανα-
στευτικού ζητήματος άφησε ο Γιάννης Πανούσης.
Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη ανέφερε ότι η νομοθεσία στηρίζεται στην είσοδο
των μεταναστών στη χώρα, αλλά δεν υπάρχουν
σχετικά στοιχεία για αυτούς που την εγκαταλεί-
πουν.

«Εντάξει, όπως μπαίνουν κρυφά μπορούν να
βγουν και κρυφά. Όμως δεν είναι δυνατόν να
έρχονται 100.000, να επαναπροωθούνται 10.000
και οι υπόλοιποι 90.000 να γίνονται αόρατοι»,
τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «στην
αλυσίδα του μεταναστευτικού ζητήματος λείπει ο
μεσαίος κρίκος της κοινωνικής ένταξης».

Ο κ. Πανούσης σημείωσε ότι η μαζική εισδοχή
μεταναστών θέτει ζητήματα εθνικής ασφάλειας και
κοινωνικής συνοχής τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Ακούω τις διάφορες απόψεις ότι και να έρθουν
ένα, δύο ή τρία εκατομμύρια μετανάστες δεν πει-
ράζει διότι είναι πονεμένοι άνθρωποι. Προφανώς
είναι πονεμένοι άνθρωποι αλλά όταν έχεις 9 εκα-
τομμύρια Έλληνες δεν μπορείς να 5 εκατομμύρια
αλλοδαπούς, Έχεις πρόβλημα».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγορα-
στός δήλωσε ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν τις
απαιτούμενες δομές και τα χρήματα για να αντα-
ποκριθούν κατάλληλα, όταν μάλιστα με τους υπάρ-
χοντες πόρους πρέπει να βοηθήσουν Έλληνες
άστεγους και φτωχούς.

Ζήτησε μεγαλύτερη βοήθεια
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ειδικά από τον αρμόδιο Επί-
τροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο,
καθώς και ενεργότερη συμμετο-
χή από τη Frontex λόγω έλλει-
ψης συνοριοφυλάκων.

Εντονότερο πρόβλημα μετα-
ναστευτικής ροής αντιμετωπί-
ζουν τα νησιά του Αιγαίου με την
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
Χριστιάννα Καλογήρου να ανα-
φέρει ενδεικτικά ότι ο αριθμός
των προσφύγων – μεταναστών
που εισήλθε στη νησιωτική
χώρα σε 58 μέρες του 2015
αγγίζει ήδη το 75% του συνολι-

κού όγκου που εισέρευσε όλο το 2014.
Σύμφωνα με στοιχεία της κ. Καλογήρου, φέτος

στα νησιά του βορείου Αιγαίου έχουν εισέλθει
8.650 αλλοδαποί, οι περισσότεροι σε Λέσβο, Χίο
και Σάμο, ενώ το 2014 εισέρευσαν 24.962. 

Μόνο στη Λέσβο από την αρχή του έτους έως την
περασμένη Πέμπτη 16 Απριλίου καταγράφηκε εισ-
ροή 2.204 προσφύγων και μεταναστών οι περισ-
σότεροι εκ των οποίων από το Αφγανιστάν (1080)
και από τη Συρία (791).Στη σύσκεψη, από πλευ-
ράς υπουργείου, εκτός από τους κ. Βούτση και
Πανούση, συμμετείχαν επίσης η αναπληρώτρια
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χρι-
στοδουλοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Κώστας
Πουλάκης και ανώτερα στελέχη.
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Επίσκεψη στο νέο νεκροτα-
φείο για να τιμήσει για να
τιμήσει το ταφικό έθιμο των

Ποντίων, πραγματοποίησε ο Δήμαρ-
χος Χρήστος Παππούς.  Ο Δήμαρ-
χος Φυλής συλλυπήθηκε τις οικογέ-
νειες των τεθνεώτων, που συνηθί-
ζουν την Κυριακή του Θωμά να
στρώνουν τραπέζι στους τάφους των
συγγενικών τους προσώπων
συντρώγοντας, τρόπον τινά, μαζί
τους. 

Την οργάνωση των λεπτομερειών
πραγματοποίησης του ταφικού εθί-
μου, ρύθμισαν ο Αναπλ. Δήμαρχος
για θέματα παλιννοστούντων Γιώρ-
γος Σονίδης και ο υπεύθυνος για τη
λειτουργία των κοιμητηρίων της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων και
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Χρήστος Καματερός.

«Βρέθηκα σήμερα στο νέο νεκροτα-
φείο από σεβασμό στο ταφικό έθιμο
των Ποντίων συμπολιτών μας. 

Ο Ποντιακός Ελληνισμός διασώζει
τις παραδόσεις του και διατηρεί τους
πνευματικούς του δεσμούς με τα
συγγενικά του πρόσωπα. Είναι ένα 

έθιμο που τιμά τους Ποντίους και
αναδεικνύει την ευαισθησία και το
συναισθηματισμό τους», τόνισε
χαρακτηριστκά ο Δήμαρχος Φυλής. 

Συγκινημένος δήλωσε και ο «γηγε

νής» δημότης Χρήστος Καματερός.
«Ελπίζω ότι του χρόνου θα τιμήσου-
με το έθιμο υπό καλύτερες προϋπο-
θέσεις. Το ταφικό έθιμο αποτελεί 

γιορτή αφιερωμένη στη μνήμη των
νεκρών, τους οποίους οι Πόντιοι
αποδεικνύουν έμπρακτα, ότι δεν
ξεχνούν, μετά θάνατον», τόνισε ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου. 

Παρών στο έθιμο έδωσε και ο Αντι-
δήμαρχος Θανάσης Σχίζας, για να
συλλυπηθεί το Γιώργο Σονίδη κι
αρκετούς Ποντίους συμπολίτες .

Τίμησε το ταφικό έθιμο των Ποντίων
ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς πραγματοποιώντας 
επίσκεψη στο νέο νεκροταφείο 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Από θαύμα 
δε θρήνησε 

μια οικογένεια στο
Πανόραμα 

Από θαύμα δε θρήνησε μια οικογέ-
νεια στο Πανόραμα Δήμου Φυλής
όταν τραυματίστηκε από μαχαίρι

στο πόδι ο εντεκάχρονος γιος τους.
Το παιδί βγήκε να παίξει το πρωί της

Παρασκευής στην γειτονιά του όταν συνά-
ντησε τον  μαθητή γυμνασίου και γείτονα
του. 

Ο συγκεκριμένος κυκλοφορούσε με το
μαχαίρι όλη την εβδομάδα που τα σχολεία
ήταν κλειστά επιδεικνύοντας το στα παιδιά
της γειτονιάς .

Έβαλε τον εντεκάχρονο να διανύσει τρέ-
χοντας σε συγκεκριμένο χρόνο μια από-
σταση σαν 'στρατιωτική άσκηση"απειλώ-
ντας τον πως αν αποτύχει θα τον μαχαιρώ-
σει!!

Στην συνέχεια του ζήτησε να κάνει
κάποια άλλη άσκηση και όταν ο μικρός
αρνήθηκε γιατί είχε κουραστεί του πέταξε
το μαχαίρι .

Η άμεση αντίδραση του μικρού να ανα-
πηδήσει από το έδαφος για να το αποφύγει
ίσως και να του έσωσε τη ζωή , αφού τον
πέτυχε στο πόδι.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Παίδων όπου και του παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες κάνοντας του 7 ράμματα
στο πόδι.

Ακόμη νωπές οι μνήμες από την τραγική
κατάληξη στην Γαλακτοκομική σχολή των
Ιωαννίνων και τα φαινόμενα καλά κρα-
τούν..

Το συγκεκριμένο παιδί έχει δημιουργή-
σει στο παρελθόν προβλήματα με την
άκρως επιθετική συμπεριφορά του στο
Δημοτικό σχολείο της περιοχής του καθώς
και στο Γυμνάσιο όπου φοιτεί τώρα.

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
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Την Κυριακή
19/4/2015 το
γυμνάσιο Μάν-

δρας συμμετείχε στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα
s-cool life που πραγματο-
ποιήθηκε για δεύτερη
συνεχή χρονιά. 

Το πρόγραμμα αντλεί το
περιεχόμενο του από την
καθημερινή ζωή των παι-
διών στο σχολείο, από το χώρο
μέσα στον οποίο ζουν και
δρουν από τις καθημερινές
τους ενέργειες και ανησυχίες. 

Οι μαθητές καθοδηγούμενοι
από εκπαιδευτικούς συνεργά-
τες του Μεγάρου, μυήθηκαν 

στη συνέργεια και το συνδυα-
σμό των τεχνών. 

Τα παιδιά δημιούργησαν το
δικό τους υλικό, και το παρου-
σίασαν με τη μορφή μιας ολο-
κληρωμένης σκηνικής παρα

γωγής, παρουσία
κοινού. 

Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν η
Δήμαρχος Μάν-
δρας- Ειδυλλίας
Κυρία Κριεκούκη
Ιωάννα η οποία
συνεχάρει τους
μαθητές και την
διευθύντρια του

γυμνασίου Μάνδρας, καθώς
επίσης ο Αντιδήμαρχος Μάν-
δρας Ειδυλλίας Κος Κώνστας
Ευάγγελος και η Πρόεδρος του
ΔΟΚΑΠ Κα Νερούτσου- Λιά-
σκου Αλεξία. 

- 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

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

Το Γυμνάσιο Μάνδρας φώτισε τη βραδιά
του S-COOL LIFE στο Μέγαρο Μουσικής

Τα παιδιά δημιούργησαν το δικό τους υλικό, και το παρουσίασαν με τη
μορφή μιας ολοκληρωμένης σκηνικής παραγωγής, παρουσία κοινού

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Tρία νέα τμήματα Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
ανοίγουν αυτή την περίοδο 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Μάνδρας -
Ειδυλλίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθη-
σης & Νέας Γενιάς  και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας στο οποίο υλο-
ποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις. 

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας αυτή την
περίοδο θα δημιουργηθούν τμήματα για τα  3 ακόλουθα
προγράμματα:

Βασικά Γαλλικά Α1
Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
Αρχιτεκτονική κήπων

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρα-
κολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλι-
κίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων
στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης
και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πρά-
ξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνι-
κής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7
και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8,
που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας

Ωράριο λειτουργίας 9:00-20:00
τηλ. 210-5555311 email: kdvm59@gmail.com
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ΗΗ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Αττικής, δια της Υπευθύ-
νου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας

της Φύσης στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού
Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση
χωρίς Σκουπίδια» διοργανώνουν επιμορφωτικό
Σεμινάριο με Βιωματικά Εργαστήρια διάρκειας
οκτώ διδακτικών ωρών με θέμα: «Μουσικά Παρα-
μύθια από «σκουπίδια»»

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9

Μαΐου 2015, ώρες 10:00-16:00,
στη ΧΑΝ Αθηνών (Ακαδημίας 36
& Ομήρου, Αθήνα). Απευθύνεται
σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης ανεξαρτήτως
συμμετοχής τους στο Δίκτυο
«Φύση χωρίς Σκουπίδια». Θα
καταβληθεί προσπάθεια οι εκπαι-
δευτικοί να συμμετάσχουν σε όλα
τα εργαστήρια.

Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει τα
Βιωματικά εργαστήρια:

Εργαστήριο 1.  Κατασκευή μου-
σικών οργάνων (μαράκες,  κ.ά.)
από «άχρηστα» υλικά (κουτιά
αλουμινίου αναψυκτικών, μεταλλι-
κά 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 εκπαι-
δευτικών- Ορχήστρα με μουσικά
όργανα από «άχρηστα» υλικά. 

Η ορχήστρα θα συνοδεύσει την
ανάγνωση του παραμυθιού.

Εργαστήριο 3.  Το Παραμύθι των
Ανακυκλωμένων 

Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στη δημιουρ-
γία παραμυθιού που θα προσεγγίζει θετικά και με
μηνύματα ελπίδας το περιβάλλον, τους φυσικούς
πόρους, τις ανθρώπινες αξίες. Στο τέλος του Σεμι-
ναρίου το παραμύθι θα διαβαστεί στη σκηνή της
ΧΑΝ.  Στη συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της ΕΕΠΦ.

«Εισιτήριο εισόδου»
Όλοι οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί θα χρεια-

στεί να έχουν μαζί τους ένα «εισιτήριο εισόδου»
για τα εργαστήρια, δηλαδή μια σακούλα με υλικά-

παλιά αντικείμενα, «σκουπίδια»-. Συγκεκριμένα
θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 2 κουτιά αλουμινί-
ου αναψυκτικών, 2 μικρά μπουκάλια (των 500 ml,
πλαστικά, διαφανή, αναψυκτικών), 2 κουτιά αλου-
μινίου αναψυκτικών, δακτυλίδια αλουμινίου ανοίγ-
ματος κουτιών αναψυκτικών (easy open rings),
μεταλλικές βίδες από παλιούς υπολογιστές κ.ά..
Εάν έχουν μπορούν να φέρουν επίσης χρωματι-
στές χάντρες από παλιά κολιέ, μικρά ελλειψοειδή
ή σφαιρικά κουτάκια πλαστικά (διαφανή ή μη), ή
μικρά (έως 10 εκατοστών) μεταλλικά κουτάκια δια-
φόρων μορφών (σφαιρικά, ελλειψοειδή, πλακέ).

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

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα βιωματι-

κά εργαστήρια συμπληρώνουν την επισυναπτό-
μενη αίτηση συμμετοχής και την στέλνουν στα
γραφεία της ΕΕΠΦ με φαξ (210 3225285) ή με e-
mail ( HYPERLINK "mailto:education@eepf.gr"
education@eepf.gr), μέχρι και τις 23 Απριλίου
2015.

Πρόγραμμα
10.00 - 10.30: Προσέλευση
10.30 - 11.00: Καλωσόρισμα. Παρουσίαση του

Δικτύου Π.Ε. «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» και της
Δράσης «Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν». Τακτο-
ποίηση στα Εργαστήρια.

11.00 - 15.30: Βιωματικά εργαστήρια
15.30 – 16.00: Παρουσίαση ορχήστρας και

παραμυθιού.
Για περισσότερες πληροφορίες και οτιδήποτε

χρειαστείτε:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Χαριτοπούλου Δομνίκη: τηλ: 210 3224944,

εσωτ.113, e-mail:  HYPERLINK "mailto:educa-
tion@eepf.gr" education@eepf.gr

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

Τσίγκου Αλεξάνδρα:  HYPERLINK
" m a i l t o : p e r e k p @ d i p e - d y t i k . a t t . s c h . g r "
perekp@dipe-dytik.att.sch.gr

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
καλεί τους εκπαιδευτικούς της περιοχής σε σεμινάριο

««ΜΜοουυσσιικκάά  ΠΠααρρααμμύύθθιιαα  ααππόό  ««σσκκοουυππίίδδιιαα»»»»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι , πρόκειται να προβεί στην αγορά ενός (1) οικοπέδου για την ανέ-

γερση «Πνευματικού Κέντρου» στην περιοχή του Οικισμού Γκορυτσάς .
Η αναγκαιότητα προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για Πολιτιστική Δημιουργία και την απουσία

χώρων για την παραπάνω δραστηριότητα.
Ως εμβαδόν του οικοπέδου προτείνεται η επιφάνεια των 800-900 m2 ,ώστε να ανεγερθεί ένα χώρος τουλάχιστον

400 m2 ,για την εξυπηρέτηση των κατοίκων .
Κατόπιν τούτου , καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στην Διεύθυνση της Πολεοδομίας και Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου, σε εργάσιμες μέρες και ώρες
προσκομίζοντας : α) τίτλος ιδιοκτησίας, β) τοπογραφικό σχεδιάγραμμα .
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστο-

σελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι
αρμόδια για:

α. Την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες που
απευθύνονται σε αυτά σχετικά με τις ρυθμίσεις του
Νόμου, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων. 

β. Τη στήριξη των πολιτών που στερούνται πρόσβα-
σης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

στη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

γ. Την παραλαβή αιτημάτων επανεξέτασης απορρι-
φθεισών αιτήσεων, τη συγκέντρωση τυχόν απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
7 της ΚΥΑ και την αποστολή τους στην Επιτροπή Κρί-
σης των αιτημάτων επανεξέτασης.

δ. Την παραλαβή και διάθεση, στους πολίτες που
έχουν επιλεγεί ως δικαιούμενοι της παροχής του
άρθρου 3 του Ν. 4320/2015, των ηλεκτρονικών καρτών
σίτισης

ε. Την υποδοχή παραπόνων από τους πολίτες, τα
οποία διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντί-
ληψης και Αλληλεγγύης, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμμα-
τος. (παρ.8 του άρθρου 6 της ΚΥΑ)

Για την ενημέρωση των υπαλλήλων του ΚΕΠ σχετικά
με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015
και της ανωτέρω απόφασης, καθώς και για τη λειτουρ-
γία του ηλεκτρονικού συστήματος, τις διαδικασίες αίτη-
σης και χορήγησης των παροχών και τις διαδικασίες
επανεξέτασης απορριφθέντων θα εκδοθεί σχετικός
οδηγός από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζε-
ται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ. (άρθρο 5 παρ.1 της ΚΥΑ)

ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής  
Ελένη Σαχσανίδη

Ζημιές στο Δημοτικό
Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Χαϊδαρίου 
- Συνελήφθησαν 7 άτομα
Φθορές στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Χαϊδαρίου προκάλεσαν 7 άτομα, απογευματι-
νές ώρες του Σαββάτου. 

Ειδικότερα, γύρω στις 15:40, νωρίς το από-
γευμα του Σαββάτου, 6 Έλληνες και 1 Αλβανός
μπήκαν στο γήπεδο χωρίς να διεξάγεται κάποι-
ος αγώνας και προκάλεσαν φθορές σε καθί-
σματα αυτού. Οι δράστες συνελήφθησαν.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
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Επιστολή διαμαρτυρίας των κατοίκων της συνοικίας
Αεροδρομίου Ελευσίνας προς τη νυν δημοτική
αρχή δημοσιεύουμε σήμερα έπειτα από κοινοποίη-

σή της, στην οποία -μεταξύ άλλων- οι κάτοικοι θυμίζουν τις
επανειλλημένες υποσχέσεις των δημοτικών αρχών από το
2002 , σχετικά με την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλε-
ως στην περιοχή αεροδρομίου Ελευσίνας (Λεύκες Αερο-
δρομίου-οικισμός Ποντίων), που  εντάχθηκε στο σχέδιο
πόλης το 1987.

Ακολουθεί η επιστολή των κατοίκων. Περισσότερες
λεπτομέρειες αλλά και τη θέση του δημάρχου θα φιλοξενή-
σουμε σε επόμενο φύλλο μας. 

Ελευσίνα 17/4/15

Κύριε δήμαρχε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,
Η περιοχή αεροδρομίου Ελευσίνας(Λεύκες Αεροδρομίου-οικισμός

Ποντίων) εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης το 1987.
28 χρόνια μετά, ζητούμενο για τους κατοίκους της περιοχής, παρά

τις επανειλλημένες υποσχέσεις και δεσμεύσεις της σημερινής δημοτικής
αρχής και των προηγούμενων δημοτικών αρχών, είναι η ολοκλήρωση
της πράξης εφαρμογής, δηλαδή οι διανοίξεις νέων δρόμων-οι διανοίξεις
κάποιων υπαρχόντων δρόμων-οι χαρακτηρισμοί και η δημιουργία
χώρων πρασίνου και στάθμευσης από την εισφορά σε γη των κατοίκων.

Να θυμήσουμε όλες τις εξαγγελίες και δεσμεύσεις της δημοτικής
αρχής σε βάθος χρόνου είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά δια στόματος
των δημάρχων.

2002: ‘’Η περιοχή σας σύντομα θα αλλάξει όψη.’’ Αποτέλεσμα; Κανένα.
2006: ‘’Η τετραετία αυτή ανήκει στην περιοχή σας.’’ Αποτέλεσμα; Κανέ-

να.
2010: ‘’Η πράξη εφαρμογής είναι έτοιμη και τον Μάρτη του ίδιου έτους

ξεκινάνε τα έργα.’’ Αποτέλεσμα; Κανένα.
2014: ‘’Η πράξη εφαρμογής είναι έτοιμη και τον Οκτώβρη του ίδιου

έτους ξεκινάνε τα έργα.’’ Αποτέλεσμα; Τον Γενάρη του 2015 διανοίχθηκε
ο μισός δρόμος Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος παραμένει με λάσπες και
αγριόχορτα.

Δεν μπορεί, βέβαια, να ξεχάσουμε και τα λόγια του Κ. Τσουκαλά που
είπε σε συγκέντρωση των κατοίκων: ‘’Αναλαμβάνω την ευθύνη για το
πρόβλημα χρησιμοποιώντας και μια παροιμία της λαϊκής σοφίας: ‘’Το
ψέμα έχει κοντά ποδάρια.’’ Ποία ευθύνη αναλάβατε κύριε δήμαρχε; Να
συνεχίσετε το γαϊτανάκι της κοροϊδίας και των ψεύτικων υποσχέσεων
προς ‘’Άγραν ψήφων’’ και μόνον; Δυστυχώς η παροιμία που επικαλε-
στήκατε κύριε δήμαρχε έχασε κάθε έννοια και σημασία: ‘’Το ψέμα έχει
τεράστια ποδάρια.’’

Εμείς, οι κάτοικοι της περιοχής, έχοντας χρέος και καθήκον απένα-
ντι στα παιδιά μας και στην νέα γενιά που κατοικεί εδώ, αποφασίσαμε να
καταγγείλουμε δημόσια αυτόν τον 13χρονο εμπαιγμό και να ρωτήσουμε:

•Γιατί κύριε δήμαρχε, αφού η πράξη εφαρμογής είναι έτοιμη και ο δήμος
έχει πλεόνασμα 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως λέτε, δεν ξεκινάτε τα έργα,
όπως δεσμευτήκατε;

Εάν δεν γίνει άμεση υλοποίηση της πράξης, υπάρχει ο κίνδυνος να
χαθεί, έαν δεν έχει χαθεί ήδη, η ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα
αποχέτευσης ακαθάρτων. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη τον Νοέμβρη
του 2013 από την περιφέρεια Αττικής μέσω ΕΣΠΑ και εστάλη στον δήμο
μας η ολοκληρωμένη μελέτη. Το ποσόν είναι 5,4 εκατομμύρια ευρώ για
τις περιοχές Παράδεισος-Αεροδρόμιο.

•Γιατί κύριε δήμαρχε μεροληπτείτε και καταστρατηγείτε την ισονομία και
ισοπολιτεία των δημοτών σας; Μήπως δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη;
Που είναι έστω η ανταποδοτικότητα τόσων χρόνων;

•Γιατί κύριε δήμαρχε να πληρώνουμε την εισφορά σε χρήμα για μια
πράξη εφαρμογής ‘’φάντασμα’’;

•Γιατί κύριε δήμαρχε εγκαταλείπετε και απαξιώνετε περισσότερο την
πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης μας;

Εδώ εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, άνθρωποι από όλες τις γωνιές της
χώρας με ελπίδα για καλύτερη τύχη και καλύτερη ποιότητα ζωής, την
οποία δεν απολαμβάνουν, όπως οι συνδημότες μας στην υπόλοιπη
πόλη.

•Γιάτι κύριε δήμαρχε δεν δίνετε λύση για τα οικοδομικά τετράγωνα
367Α-373Α-376Α-377Α-398Α που είναι εκτός πράξης εφαρμογής;

•Γιατί κύριε δήμαρχε δεν ολοκληρώνετε το δίκτυο αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων και στην υπόλοιπη περιοχή όπως δεσμευτήκατε;

•Γιατί κύριε δήμαρχε δεν υλοποιείτε την αρίθμιση των κατοικιών στον
οικισμό Λεύκες Αεροδρομίου, όπως υποσχεθήκατε;

•Γιατί κύριε δήμαρχε δεν δίνετε λύση για τις πολεοδομικές ενότητες Π6
και Π7 άνω-κάτω Σαρανταπόταμος, όπου ακυρώθηκε ο μελετητής με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο σκέλος της πράξης εφαρμογής
και το θέμα το στείλατε στο μακρινό μέλλον και τις καλένδες;

Η περιοχή μας, κύριε δήμαρχε, χρειάζεται ολοκληρωμένη παρέμβαση
με σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα και όχι ψευτοπαρεμβάσεις με τη διά-
νοιξη μισού δρόμου κάθε δέκα μήνες που ρίχνει στάχτη στα μάτια του
κόσμου.

Εφόσον διεκδικούμε ως Ελευσίνα το χρίσμα της πολιτιστικής πρω-
τεύουσας της Ευρώπης, είναι απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η εικόνα σε
ένα κομμάτι της πόλης. Η εικόνα των ανισοτήτων και των αντιθέσεων.

Καλούμε τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή επιτέλους να είναι συνα-
κόλουθοι με τα λόγια και τις πράξεις τους.

Καλούμε σύσσωμη την αντιπολίτευση του δήμου μας να κάνει τις
σχετικές ενέργειες. 

Ερωτήματα των κατοίκων Αεροδρομίου Ελευσίνας προς τον δήμαρχο
Για την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως και τον 13χρονο εμπαιγμό Για την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως και τον 13χρονο εμπαιγμό 
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Έως την Παρασκευή οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων

Προθεσμία μέχρι τις 24 Απριλίου έχουν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση επανεγγραφής των ήδη φιλοξε-
νούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αθηναίων για την περίοδο 2015-2016. Τα έντυπα των αιτή-
σεων θα παραλαμβάνονται από τις προϊσταμένες των παιδικών σταθμών.

Επίσης, θα κατατίθενται και οι αιτήσεις για εγγραφές των αδερφών των παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, από τις 20 έως τις 27 Απριλίου, θα
κατατίθενται οι αιτήσεις για παιδιά υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων. Για τις
αιτήσεις νέων εγγραφών, που θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Μάιο, αναμένεται ανακοίνωση.

Σοβαρός τραυματισμός 
5χρονου σε παιδική χαρά
Ως ένα δύσκολο περιστατικό αντιμετωπίζεται η περί-

πτωση ενός πεντάχρονου παιδιού στα Ιωάννινα, που το
βράδυ του Σαββάτου υποβλήθηκε σε επέμβαση συγκόλ-
λησης στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, στο Νοσο-
κομείο «Χατζηκώστα».

Το μικρό αγόρι διακομίστηκε την ίδια μέρα, στις 7.30 το
απόγευμα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του την ώρα
που έπαιζε σε μία από τις τσουλήθρες παιδικής χαράς
του Δήμου Ιωαννιτών στο κέντρο της πόλης.

Με την επέμβαση αστυνομικών ο χώρος της τσουλή-
θρας αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή με απαγο-
ρευτικές ταινίες και δεν επιτρεπόταν η είσοδος στην παι-
δική χαρά.

Σήμερα αναμένεται να γίνουν και οι πρώτες ανακοινώ-
σεις από τον δήμο για τις συνθήκες του ατυχήματος με
δεδομένο ότι η παιδική χαρά του πάρκου Κουραμπά -
ένας από τους λίγους δημόσιους χώρους για παιδιά στο
κέντρο της πόλης- κατασκευάστηκε με συγχρηματοδότη-
ση από το ΕΣΠΑ και με όλες τις σύγχρονες προδιαγρα-
φές.

Υπ. Εργασίας: Έως τέλος Μαΐου 
η ψήφιση του ν/σ για κατώτερο μισθό

Έως τέλος Μαΐου αναμένεται να έχει ψηφιστεί το σχέδιο νόμου
για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη
σταδιακή αύξηση του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ, το οποίο
κατατέθηκε σήμερα στην Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή
(ΟΚΕ) όπου και θα συνεχιστεί η διαβούλευση μεταξύ των εργοδο-
τικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ και θα κατατεθούν οι τελικές προ-
τάσεις.

Σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, θα ακολου-
θήσει νομοσχέδιο για την αναμόρφωση και την ενίσχυση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας, έλεγε ότι οι κινή-
σεις αυτές διαμορφώνουν το πλαίσιο για να ακολουθήσουν και
άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η διευθέτηση του θέματος των
ενοικιαζόμενων εργαζομένων, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης
και η επαναφορά του ορίου των ομαδικών απολύσεων.

Με τον νέο νόμο επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις
και καταργείται η δυσμενής μισθολογική διάκριση για τους νέους
κάτω των 25 ετών. Τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν
οι νέοι κάτω των 25 ετών δεν υπερβαίνουν το 10% των 137.000
εργαζομένων που αμείβονται σήμερα με τον κατώτατο μισθό.

Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι οι καθυστερήσεις στην καταβολή
του μισθού στην αγορά εργασίας κυμαίνονται σήμερα στους πέντε
μήνες κατά μέσο όρο.

Καθιερώνεται εκ νέου, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και επαναφέρεται η καθολικότητα της ισχύος
της για όλους και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμετέχουν
στις επαγγελματικές οργανώσεις που υπογράφουν την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση. Προβλέπεται, επίσης, η αύξηση του
κατώτερου μισθού στα 651 ευρώ μικτά.

Η νομοθετική παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς, σύμφωνα
με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, υπήρξε προηγούμενη
βίαιη μείωση επίσης με νόμο, η οποία συμπίεσε όλους τους κλα-
δικούς μισθούς στα κατώτατα όρια. Η αύξηση του κατώτερου
μισθού θα επιφέρει και αντίστοιχη αύξηση του επιδόματος ανερ-
γίας που ακολουθεί πάντοτε το ύψος του κατώτερου μισθού.

Συγκεκριμένα το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί κατά 11% και θα
φθάσει τα περίπου 400 ευρώ από 360 που είναι σήμερα.

Αίρεται δε ο νομοθετικός περιορισμός για το πάγωμα των
μισθολογικών ωριμάνσεων, οι οποίες θα αποτελούν στο εξής,
αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομέ-
νων. 

Επανέρχεται, επίσης, η μετενέργεια με όλους τους μισθολογι-
κούς και μη μισθολογικούς όρους που περιέχονται στη συλλογική
σύμβαση. Ενισχύεται ο ρόλος της Μεσολάβησης και της Διαιτη-
σίας.

Συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί 
για κατοχή και διακίνηση λαθραίων

πακέτων τσιγάρων και καπνού

Κατασχέθηκαν χίλια εννιακόσια σαράντα
επτά (1.947) πακέτα λαθραίων τσιγάρων και

πενήντα πέντε (55) πακέτα καπνού

Συνελήφθησαν, μεσημε-
ριανές ώρες της 16-4-2015
στο Περιστέρι, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Αλλο-
δαπών Δυτικής Αττικής, τέσ-
σερις  αλλοδαποί υπήκοοι
Πακιστάν, για κατοχή και
διακίνηση πακέτων λαθραί-
ων τσιγάρων και καπνού.

Ειδικότερα, μετά από διε-
ρεύνηση πληροφορίας για διακίνηση λαθραίων τσι-
γάρων από αλλοδαπούς, πραγματοποιήθηκε έρευ-
να στην οικία όπου διέμεναν οι ανωτέρω δράστες
καθώς και στο κατάστημα πώλησης ειδών παντο-
πωλείου το οποίο διατηρούσαν, αμφότερα στη
περιοχή του Περιστερίου.

Από την έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή τους και
κατασχέθηκαν:

Χίλια εννιακόσια σαράντα επτά (1.947) πακέτα
λαθραίων τσιγάρων

Πενήντα πέντε (55) πακέτα λαθραίου καπνού
Το χρηματικό ποσό των εκατόν ογδόντα τριών

(183) ευρώ
Πέντε (5) φορητοί υπολογιστές (laptop)
Ένας (1) υπολογιστής παλάμης ( tablet)
Οκτώ (8) κινητά τηλέφωνα
Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματι-

σθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΣΥΡΙΖΑ για Λαμπεντούζα: Ολέθρια η πολιτική 
της ΕΕ για το μεταναστευτικό
Επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πολιτική της όσον αφορά το μεταναστευτικό, εξαπολύει με ανακοίνω-

σή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τον τραγικό θάνατο –κατά τα φαινόμενα- εκατοντάδων μεταναστών στο Λιβυκό Πέλα-
γος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί μια διαφορετική προσέγγιση του μεταναστευτικού. 

Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα αναφέρει ότι «η νέα τραγωδία στην Λαμπεντούζα αποδεικνύει, για άλλη μια φορά,
ότι η πολιτική της ΕΕ για το μεταναστευτικό έχει ολέθρια αποτελέσματα. Τη στιγμή που η Βόρεια Αφρική και η Μέση
Ανατολή φλέγονται, απαιτείται άμεσα μια αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής, στη βάση των αρχών του δικαίου και
της ανθρωπιάς». 

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «τα συνεχή ναυάγια πλοιαρίων που μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες
συνιστούν ντροπή για τον πολιτισμό μας. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια διαφορετική προσέγγιση του μεταναστευ-
τικού, ώστε να σταματήσουν οι πρόσφυγες να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, αλλά και μια συνολική λύση του
ζητήματος, που να μην επιβαρύνει μονομερώς τις χώρες της Μεσογείου, ιδίως την Ελλάδα και την Ιταλία.» 

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Θόδωρος Δρίτσας αρνήθηκε ότι η μεταναστευτική ροή αυξήθη-
κε λόγω της πολιτικής της νέας κυβέρνησης. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στον ΣΚΑΪ το Μάρτιο εισήλθαν
7.266 μετανάστες ενώ τον περασμένο Οκτώβριο εισήλθαν 7.463 και 7.526 τον Σεπτέμβρη.

Παρέμβαση Κέρι προς Τσίπρα
Εχθρική ενέργεια η απελευθέρωση Ξηρού, 
λέει ο αμερικανός πρέσβης

Η απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού θα θεωρηθεί
ξεκάθαρη εχθρική ενέργεια, ήταν το μήνυμα που έστει-
λε ο αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Ντέιβιντ Πιρς
μιλώντας σε δημοσιογράφους. 

Ο κ. Πιρς αποκάλυψε μάλιστα ότι ο αμερικανός ΥΠΕΞ
Τζ.Κέρι, λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Νίκο Κοτζιά,
τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα για να διαμαρτυρηθεί. \

Καθησυχάζει η κυβέρνηση 
Ο Σάββας Ξηρός δεν αποφυλακίζεται, αλλά τίθεται σε

κατ' οίκον κράτηση με βραχιολάκι, όπου θα ελέγχεται
καλύτερα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές αναφορικά με
το θέμα που προέκυψε με τον Σάββα Ξηρό. Προσθέ-
τουν ότι «εμείς έχουμε δύο φορές ευαισθησία για την
τρομοκρατία, διότι τα εγκλήματα έγιναν στο όνομα της
Αριστεράς».

Μετά τη διακοπή της δίκης
Στις 7 Μαΐου θα εξεταστεί το αίτημα 
για μεταφορά της δίκης της ΧΑ

Στις 7 Μαΐου θα εξεταστεί το αίτημα του δήμου Κορυδαλλού
και της αντιπεριφέρειας Πειραιά για μεταφορά της δίκης της
Χρυσής Αυγής στο Εφετείο της Αθήνας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης, εξερχόμε-
νος από τη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού,
είπε: «Σήμερα, η έδρα του δικαστηρίου διαπίστωσε ότι οι συν-
θήκες που έχουν δημιουργηθεί δεν επιτρέπουν, αυτή η δίκη να
γίνει στον Κορυδαλλό και στην αίθουσα που έχει οριστεί. Το

δικαστήριο διέκοψε, δεν νομιμοποίησε την πολιτική αγωγή και
όρισε νέα ημερομηνία στις 7 Μαΐου όπου θα γίνει η συζήτηση
επί του αιτήματος για τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο Αθη-
νών». 

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «εκείνη την ημέρα τα σχολεία της
πόλης θα είναι κλειστά» υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να
γίνει η δίκη, με παράλληλη λειτουργία των σχολείων».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος
Κασιμάτης, σε δημόσια ομιλία του μετά τη διακοπή της δίκης
για τις 7 Μαΐου, απηύθυνε κάλεσμα σε φορείς και πολίτες να
είναι όλοι εκεί για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στη διε-
ξαγωγή της δίκης στον Κορυδαλλό.

«Να δικαστούν οι φασίστες της Χρυσής Αυγής και η δίκη να
πάρει δημοσιότητα και να γίνει στο Εφετείο Αθηνών. Από εμάς
εξαρτάται αυτό. Σας καλώ στις 7 Μαΐου και πάλι εδώ» ανέφερε
ο κ. Κασιμάτης, προαναγγέλλοντας πως στις 7 Μαΐου δεν θα
λειτουργήσουν τα σχολεία και οι υπηρεσίες του Δήμου Κορυ-
δαλλού.

«Αναδείχθηκε η ακαταλληλότητα της αίθουσας και της περιο-
χής για τη διεξαγωγή της δίκης, στην οποία δεν χωράνε ούτε
καν οι δικηγόροι. Στις 7 Μαΐου, που θα συνεχιστεί η δίκη, θα
ρυθμιστεί το χωροταξικό θέμα» δήλωσαν κατά την έξοδό τους
από τη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού οι δικη-
γόροι Κώστας Παπαδάκης, Παναγιώτης Σαπουτσάκης και
Βασίλης Καπερνάρος.

Ο συντονιστής της ΚΕΕΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου αναφέρθη-
κε στη μαζική διαδήλωση των συνδικάτων και των οργανώσε-
ων και τόνισε ότι η δίκη αυτή πρέπει να γίνει στο Εφετείο και
όχι στον Κορυδαλλό, χωρίς την παρουσία των ταγμάτων εφό-
δου και συμπλήρωσε ότι επίθεση δέχθηκε και η οικογένεια
Φύσσα.

Την επίθεση σε μάρτυρες κατηγορίας κατήγγειλαν οι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννα Γαϊτάνη και Αφροδίτη Σταμουλή, υπο-
γραμμίζοντας ότι «η Χρυσή Αυγή είναι η ίδια με αυτή που ήταν
πριν. Μία συμμορία που εκπροσωπείται από κόμμα και καθο-
δηγεί τάγματα εφόδου». Συμπλήρωσαν πως απομένει να απο-
δειχθεί η σχέση της οργάνωσης με το βαθύ κράτος και τους
διαφόρους επιχειρηματίες.
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Αύξηση των νέων περιστατικών
μελανώματος σε νεότερους
ανθρώπους στη χώρα φοβούνται

οι ειδικοί, καθώς ήδη διαπιστώνουν, από
την κλινική πράξη, ότι αρκετά πλέον περι-
στατικά αυτής της σοβαρής μορφής καρκί-
νου του δέρματος αφορούν άτομα μέσης
και νεότερης ηλικίας.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Δερματολο-
γίας Αλέξανδρος Στρατηγός, παρότι φαίνε-
ται ότι η επίπτωση του μελανώματος στην
Ελλάδα είναι μικρότερη από τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες, η αυξητική αυτή τάση
σε νεότερους ανθρώπους έχει να κάνει
«με την αλλαγή των συνηθειών μας, καθώς
πλέον και λόγω οικονομικής κρίσης,
κάνουμε διακοπές κυρίως τα Σαββατοκύ-
ριακα και εκτιθέμεθα απότομα στον ήλιο,
για να αποκτήσουμε αρκετό μαύρισμα,
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα». 

Ο κ. Στρατηγός τόνισε ότι είναι προστα-
τευτικός ο φωτότυπός μας στο μελάνωμα,
καθώς οι περισσότεροι Έλληνες είναι
μελαχρινοί, αλλά όπως επισήμανε «αυτό
δεν φτάνει καθώς η μόδα του μαυρίσματος
στη χώρα μας καλά κρατεί, και είναι λάθος
να πιστεύουμε ότι τα αντηλιακά μάς προ-
στατεύουν 100% από τις βλάβες του ήλιου,
ο οποίος γίνεται όλοι και πιο επικίνδυνος
τα τελευταία χρόνια».

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι παρότι η ιδέα
του τεχνητού μαυρίσματος δεν είναι πολύ
διαδεδομένη στην Ελλάδα, νεώτερα διεθνή
στοιχεία αναφέρουν ότι το σολάριουμ
ευθύνεται για το 5% των νέων περιστατι-
κών της νόσου. Στη χώρα δεν υπάρχει
έλεγχος, τονίζει ο κ. Στρατηγός και επιση-
μαίνει ότι θα πρέπει να ενημερώνονται διε-
ξοδικά όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου
πριν μπουν σ' αυτή τη διαδικασία, ενώ
εξήγησε ότι «ακόμη και 1 ή 2 συνεδρίες θα 

μπορούσαν να ενοχοποιηθούν για
εμφάνιση μελανώματος αργότερα, αν δεν
έχουν ληφθεί υπόψη οι κανόνες ασφαλεί-
ας». Επίσης προσέθεσε ότι το σολάριουμ
«είναι απαγορευτικό για παιδιά και εφή-
βους».

Υψηλή η πιθανότητα να αναπτύξει
μελάνωμα ο μέσος Έλληνας

Σε συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε
χθες η Ελληνική Δερματολογική και Αφρο-
δισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) και η Συντο-
νιστική Επιτροπή Ευρωμελανώματος
Ελλάδας, με αφορμή την Ευρωπαϊκή
Ημέρα Μελανώματος και την Ελληνική
Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρμα-
τος, οι επιστήμονες ανακοίνωσαν σημαντι-
κά δεδομένα για το μελάνωμα και τους μη
μελανωματικούς καρκίνους του δέρματος.

Το μελάνωμα είναι δερματικός καρκίνος
που εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες.
Μελέτες έχουν δείξει ότι στην Ευρώπη
προσβάλλονται από την ασθένεια 12
γυναίκες και 6 άνδρες ανά 100.000 κατοί-
κους. Οι περιοχές που εμφανίζεται συνή-
θως το μελάνωμα στις γυναίκες είναι τα
πόδια, ενώ στους άνδρες ο θώρακας.
Ωστόσο, οι άνδρες συνήθως συμβουλεύο-
νται τον δερματολόγο τους όταν το μελά-
νωμα είναι σε προχωρημένο στάδιο, γι'
αυτό και το ποσοστό επιβίωσης είναι
μικρότερο στους άνδρες από ό,τι στις
γυναίκες.

Η πιθανότητα να αναπτύξει ο μέσος
Έλληνας μελάνωμα καθ' όλη τη διάρκεια
της ζωής του είναι αρκετά υψηλή, σύμφω-
να με τον Δημήτρη Σωτηριάδη, καθηγητή
Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και προέδρου της Ελληνικής Δερματο-
λογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
Όπως τόνισε, κατά την εκστρατεία εξέτα-
σης και ενημέρωσης του 2014, ετέθη η κλι-
νική διάγνωση δερματικής κακοήθειας στο

8,8% των εξετα-
σθέντων, εκ 

των οποίων οι
121 είχαν βλάβες
ύποπτες για
μελάνωμα.

Από τους 6.500

χιλιάδες ανθρώπους που εξετάσθηκαν
ποσοστό 11,5% έπρεπε να επανελεγ-
χθούν λόγω μεγάλου αριθμού σπίλων
(ελιές), ενώ το 9% εμφάνιζαν ύποπτες
βλάβες για κακοήθεια (προκαρκινικές βλά-
βες).

Οι ειδικοί συνιστούν σε όλους να κάνου-
με κάθε έξι μήνες αυτ-εξέταση. Εάν παρα-
τηρήσουμε στο δέρμα μας «ξένα» ή
«περίεργα» σημάδια και αλλαγή χρώματος
ή σχήματος κάποιας ελιάς πρέπει να
απευθυνθούμε αμέσως στο δερματολόγο.

Εξετάστε δωρεάν τις ελιές σας

Κύριο θέμα της συνέντευξης Τύπου ήταν
η εκστρατεία δωρεάν ελέγχου από δερμα-
τολόγους με τίτλο «Από την ομορφιά μιας
ελιάς... στον κίνδυνο του καρκίνου του δέρ-
ματος» και στόχο τη σωστή ενημέρωση
σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και
της έγκαιρης διάγνωσης.

Η εκστρατεία αυτή θα γίνει από 4 έως 8
Μαΐου 2015 και πραγματοποιείται με την
υποστήριξη των Δερματολογικών Εργα-
στηρίων Avène και της LEO Φαρμακευτική
ΕΛΛΑΣ.

Από 1η Απριλίου υπάρχει ανοιχτή γραμ-
μή ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοι-
νού. Καλώντας τον αριθμό 215-215-2223,
από κάθε περιοχή της χώρας, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μαθαίνουν σε ποιους δερματολό-
γους μπορούν να απευθυνθούν προκειμέ-
νου να υποβληθούν σε δωρεάν εξετάσεις
του δέρματος για τυχόν ύποπτες βλάβες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κλεί-
σουν εγκαίρως ραντεβού με τον γιατρό. Οι
εξετάσεις θα γίνονται από 4-8 Μαΐου στα
ιδιωτικά ιατρεία των συμμετεχόντων δερ

ματολόγων και στα
εξωτερικά ιατρεία των
δερματολογικών νοσο-
κομείων, που έχουν
δηλώσει συμμετοχή. Για
πληροφορίες, μπορείτε
επίσης να επισκεφτείτε
τη σελίδα facebook
Euromelanoma Greece.

Αξίζει να γνωρίζουμε
ότι ισχυρό παράγοντα
κινδύνου για την ανά-
πτυξη μελανώματος

αποτελούν και τα ηλιακά εγκαύματα κατά
την παιδική ή εφηβική ηλικία (από μηνών
έως 20 ετών), όπως και το οικογενειακό
ιστορικό και το χρώμα του δέρματος (ανοι-
χτό χρώμα). Επίσης, σε μελάνωμα μπορεί
να εξελιχθούν ελιές (σε ποσοστό 20-30%)
οι οποίες αλλάζουν χρώμα, μορφή ή
αιμορραγούν.

Σημεία που μπορεί να κινήσουν την υπο-
ψία μας είναι η αύξηση του μεγέθους μιας
ελιάς, η αλλαγή του χρώματος της, η αλλα-
γή των ορίων μεταξύ δέρματος και ελιάς
και η ασυμμετρία της.

Το μελάνωμα είναι κακοήθης όγκος του
δέρματος ή των βλεννογόνων. Οι όγκοι
αυτοί δεν είναι επιθετικοί τοπικά, αλλά
χαρακτηρίζονται από μία τάση να εξαπλώ-
νονται γρήγορα μέσω των λεμφικών ή των
αιμοφόρων αγγείων.

Συνεπώς, η ανίχνευση του μελανώματος
όταν αυτό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο είναι
υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι και η
αντιμετώπισή του εξαρτάται από το κλινικό
του στάδιο.

Η έγκαιρη διάγνωση της ακτινικής κερά-
τωσης - πρόληψη για τους μη μελανωματι-
κούς καρκίνους

Κρίσιμης σημασίας σχετικά με την πρό-
ληψη των μη μελανωματικών καρκίνων
του δέρματος είναι η έγκαιρη διάγνωση της
ακτινικής κεράτωσης πριν την εξέλιξή της
σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Ενδεικτικά, όπως είπαν οι επιστήμονες
«οι ακτινικές κερατώσεις είναι ο πιο
συχνός παράγοντας κινδύνου για ακανθο-
κυτταρικό καρκίνωμα, ενώ εκτιμάται ότι το
40-80% όλων των ακανθοκυτταρικών καρ-
κίνων προέρχονται από βλάβες ακτινικών
κερατώσεων».

Αύξηση των μελανωμάτων στους νέους 
Δωρεάν εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των μελανωμάτων στην Ελλάδα.
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό

σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων
Πολυτεχνείου πλησίον πιάτσας Ταξι).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 65τμ. με πατάρι 25τμ.

Άνω Ελευσίνα, επι της Εθνικής 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.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι   ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα  33

ΠΩΛΕΙ
ΤΑΙ

ΚΑΤΑΣ
ΤΗΜΑ
Πωλείται
μαγαζί -

καφενείο στο
κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου με εξα-
σφαλισμένη

πελατεία. 
Τηλέφωνο

6934840172.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

περιοχή του Θριασίου Πεδίου. περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου ΛυκείουΑπαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου

και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com mail@harris-security.com ή στο ή στο fax 210-5542151.fax 210-5542151.

Αρκετοί φορείς έχουν ήδη καταθέσει
τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Αυτοί, κάθε στιγμή που
προκύπτει ανάγκη μπορούν να εκτα-
μιεύουν τα ποσά που επιθυμούν,
όπως έκανε η Αττικό Μετρό, η οποία
εκταμίευσε πρόσφατα 150 εκατ. ευρώ
από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμ-
φωνα με κυβερνητικές πηγές. 

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου επικαλείται εξαιρετικά επείγουσα
και απρόβλεπτη ανάγκη για τη μετα-
φορά των ποσών τα οποία αναμένε-
ται να καλυφθούν για την κάλυψη
υποχρεώσεων του δημοσίου

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην ΠΝΠ:

«Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον
”Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης” που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρε-
ούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια
προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που
τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που
απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπεν-
θήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5,
οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνα-
νται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος
για τον ίδιο σκοπό.

Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογα-
ριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ'
της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως ισχύουν.Η ισχύς
της ΠΝΠ που θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγ-
ματος αρχίζει από 17.3.2015».
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ  ΤΣΙΤΑΚΗ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ

ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΛΙΤΒΙΝΟΒΑ ΛΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΪΖΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΟΥΛΧΑΓΙΑ, ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΧΑΣΑΝΟΒΑ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΟ ΤΟΠΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΒΑΛΕΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΝΑΪΔΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣΟ  ΒΑΛΕΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΝΑΪΔΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΓΙΑΔΗ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣΓΙΟΥΡΓΙΑΔΗ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΚΚΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΚΚΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. 
Fax: 210-5575184. Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομή-
λι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 
μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύ-

σεις 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

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  γεωθερ-

μίας.                  
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
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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
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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

(5.1.15)
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Διακόσιοι πενήντα Ασπροπύργοι τήρησαν 
το έθιμο των παππούδων τους 

Ανοιξιάτικη πεζοπορία και προσκύνημα της Παναγιάς της Ελεούσας στην Ι.Μ. Κλειστών Φυλής

Πιστοί στο καθιερωμένο ραντεβού, κατά την
τελευταία πενταετία, έδωσαν και φέτος  το
παρόν, το Σάββατο του Θωμά (18.4.2015)

250 Ασπροπύργιοι, τηρώντας το έθιμο των παπ-
πούδων, που ακολουθείτο πάνω από αιώνα. 

Έτσι πήγαν πεζοί να προσκυνήσουν την θαυματουρ-
γή εικόνα της Παναγιάς της Ελεούσα στην Ι. Μ. Κλει-
στών, στη Φυλή και παράλληλα να θαυμάσουν την ανα-
γέννηση της φύσης, τα μονοπάτια, τα οροπέδια, τους
καταρράκτες, κλπ.

Αρχηγός και αναβιωτής του εθίμου, αλλά  και πρωτερ-
γάτης της κίνησης, ήταν ο εφημέριος του Άγιου Δημη-
τρίου Ασπροπύργου π. Θεοδόσιος Οικονομίδης. Τον
ακολούθησε,  ένα μεγάλο μέρος της Νεολαίας της
πόλης, αλλά και ενήλικες 

Έτσι, πρωί του Σαββάτου της 18ης.4. 2015, περισσό-
τεροι από 250 πεζοπόροι  υπό τον π. Θεοδόσιο μετα-
φερθήκαν με λεωφορεία του Δήμου Ασπροπύργου,
μέχρι το ρίζωμα του βουνού. Από εκεί ξεκίνησαν γύρω
στις 8 για το μεγάλο προσκύνημα στην θαυματουργή
Παναγιά την Ελεούσα, που δεσπόζει στο Ιστορικό μονα-
στήρι της Ιεράς Μόνης Κλειστών.

Η Μονή Κλειστών, είναι χτισμένη στο χείλος του από-
κρημνου, αλλά και μαγευτικού φαραγγιού της  “Γκούρας
ἤ Γιαννούλας”. 

Ονομάσθηκε έτσι λόγω της τοποθεσίας, κλεισμένης
μέσα στα βουνά. Γεωγραφικά προσδιορίζεται  στις
νοτιοδυτικές υπώρειες της Πάρνηθας στην Αττική και σε
υψόμετρο περίπου 600 μ., κοντά στο αρχαίο φρούριο
της Φυλής. Απέχει περίπου 3 χλμ. από τη Χασιά. Η
θέση της Μονής έχει υπέροχη θέα προς νότο και τον
κάμπο του Ασπροπύργου,  που κυριαρχεί στο  Θριάσιο
πεδίο.

Το φημισμένο Ρέμα της Γιαννούλας διασχίζει τα βουνά
της Χασιάς, τον κάμπο και την πόλη του Ασπρόπυργου
και εκβάλει στο ύψους των διυλιστηρίων Ασπρόπυρ-
γου. Πολλες φορές όταν κατεβάζει πολύ νερό, επικαλύ-
πτει και την Εθνική Οδό. Παλαιότερα τροφοδοτούσε με
νερό την μεγάλη λίμνη των Ρητών. Ήταν μια από τι δυο
λίμνες, που υπήρχαν στη περιοχή. Το 1957  χάριν της
δημιουργίας των  διυλιστηρίων Ασπρόπυργου,  η μεγα-
λύτερη από τις δυο λίμνες, αποξηράνθηκε η εναπομεί-
νασα, που εφάπτεται της Εθνικής οδού είναι γνώστη ως
λίμνη Κουμουνδούρου.

Οι -όλων των ηλικιών-  περιπατητές, 
ακολούθησαν το μονοπάτι της Χασιάς, κατά

μήκος του “Ρέματος της Γιαννούλας”, 
που ξεκινά από  τοποθεσία, 

του Ασπρόπυργου,  η οποία  έχει λάβει το όνομα
της, από τις «Ελιές του Κούραση».

Διέσχισαν το κομμάτι του μονοπατιού, που ρίχνει επι-
βλητικά τη σκιά της, μια από τις κορυφές του βουνού της
Χασιάς, γνωστής από τους χάρτες του J.
A.Kaupert(1895-1903),  ως «Λιθάρι του Εβραίου». 

Συνέχισαν στο μονοπάτι της Χασιάς γνωστό ως
«Μποκοβίλι» Άλλοτε διέσχισαν κατά μήκος το “Ρέματος
της Γιαννούλας” και άλλοτε -όταν απαιτήθηκε- να το
περάσουν κάθετα, παρά το νερό που είχε. 

Ξαπόστασαν στα οροπέδια των βουνών της Χασιάς.
Θαύμασαν τους μικρούς καταρράκτες. Συνάντησαν
άλλους πεζοπόρους, αλλά και ιππείς. Ένας εξ αυτών
ήταν ο ασχολούμενος με τα κοινά και  τραγουδιστής
δημοτικών και παραδοσιακών τραγουδιών Σπύρος
Μπρέμπος, βγήκαν από τη ρεματιά της Γιαννούλας  στη
συμβολή με το δημόσιο δρόμο της Χασιάς, σημείο γνω-
στό ως «Χώνι» και μετά από 3 χλμ, έφτασαν στη Μονή,
γύρω στις 13.00μμ.

Ο ερευνητής λαογράφος Παναγιώτης Πέστροβας γρά-
φει για την Παναγία της Μονής Κλειστών: «Η εικόνα δεν
τόνωνε  μόνο το θρησκευτικό φρόνημα των κατοίκων,
αλλά επειδή υπήρχε στενό δέσιμο με την Μονή, την 

θεωρούσαν σπίτι τους ειδικότερα οι παλιοί κάτοικοι,
ήταν σα να δεχόντουσαν ένα δικό τους συγγενικό πρό-
σωπο. Δεν είναι τυχαίο ό,τι φωτογραφιζόντουσαν στο
σημείο της εύρεσης της .Δεν είναι τυχαίο ότι με τα

πόδια παρέες έφευγαν από τον
Ασπρόπυργο και μέσα από το
Χασιώτικο μονοπάτι, θα πήγαιναν να
μείνουν στην Μονή». 

Στο ίδιο κείμενο  περιγράφει για την
έλευση της εικόνας της Παναγιάς της
Ελεούσας για δεκαετίες ολόκληρες
στον Ασπρόπυργο και παραθέτει και
φωτογραφίες εποχής

«Από τις παραμονές της καθόδου
της, οι νοικοκυρές, καθάριζαν τους
δρόμους, άσπριζαν τις αυλές, γιατί
«θα περάσει  η εικόνα» . Όλο το
χωριό( ο Ασπρόπυργος),θα περνού-
σε από την εκκλησία που θα βρισκό-
ταν η εικόνα, για να προσκυνήσει.
Σαν μικρά παιδιά οι γιαγιάδες μας,

μας έπαιρναν από το χέρι, να μας πάνε στο σημείο που
θα ερχόταν με το αυτοκίνητο και μετά με τα πόδια μέχρι
τον ναό, ο οποίος θα την υποδεχόταν. Οι μνήμες
μου,  από μικρό παιδί ήταν να «την περιμένουμε» στη
Λεωφόρο ΝΑΤΟ στη συμβολή με την οδό Θρασυβού-
λου, στον Ασπρόπυργο. Αυτή η συνήθεια σταμάτησε τα
τελευταία  χρόνια, άγνωστο γιατί!! Ποιοι είναι οι λόγοι να
αρνούνται την κάθοδό της , δεν μου είναι γνωστοί. Ίσως
να οφείλεται στο ότι ανήκει σε άλλη μητρόπολη η μονή.
Ίσως να οφείλεται και στην ίδια την μονή, για τους
δικούς της λόγους».

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους συμβάλουν στη δια-
τήρηση της παράδοσης. 


