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Δήλωσε ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου για τη δέσμευση των διαθέσιμων των ΟΤΑ

Καλεί σε εγρήγορση τους εργαζόμενους, ώστε να αποτραπούν αποφάσεις που οδηγούν σε ισοπέδωση της κοινωνίας.

Εντονότατη κι η αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών
Εξαγγελία αγωνιστικών κινητοποιήσεων με τη στήριξη των εργαζομένων

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ... ΣΒΗΣΕΙ

Σελ: 3-4-11

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΑ
ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΙΕΖΕΙ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Για την επίσπευση της
μεταστέγασης του Αστυνομικού
Τμήματος στην Αυλίζα
Σελ: 3

Στον τομέα
της πυροπροστασίας η

Αντιπεριφέρεια

Δυτικής
Αττικής

•
•

Κοινή η παραδοχή στη Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας ότι η νέα αντιπυρική περιόδος προβλέπεται δύσκολη
Τα κυριότερα μέτρα που αποφασίσθηκαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων

Πρόσφορο έδαφος για την ενεργειακή
αναβάθμιση των υποδομών του
αναζητά ο δήμος Φυλής

Σελ: 2

Σε ημερίδα του ΤΕΕ «Συμφώνου των Δημάρχων» ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Σχίζας και η Προϊσταμένη του Τμήματος
Ανάπτυξης - Οργάνωσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευγενία Καραμπίνη.

Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών
στις Αχαρνές ενόψει καλοκαιριού
Ο Δήμος προσβλέπει
στη συνεργασία των
Δημοτών για την
προστασία του
περιβάλλοντος

Σελ: 8

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ

ΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΘΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Συλλαλητήριο σήμερα στις 7 μ.μ.
στην πλατεία Κλαυθμώνος
Σελ: 6

Σελ: 2-12

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΗΣ

Σελ: 5

Δημιουργία Κοινωνικού
Ιατρείου & Φαρμακείου
σε συνεργασία
με την Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου

Με τις δέουσες τιμές
και φέτος το Ταφικό
έθιμο στο νέο Κοιμητήριο
των Αχαρνών

Σελ: 9

Η 5Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥ
ΣΥΝΤΟΜΑ
ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ

Πρόσκληση συμμετοχής
προς ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις

Σελ: 7

Παράκληση του δήμου
Μεγαρέων προς
Καλλιεργητές-Λαχανοκηπουρούς

Να μην προκαλούν
φθορές στους
αγροτικούς δρόμους
και τα περιβόλια
Σελ: 7
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος
Γ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 20,
Τηλέφωνο:
2105573243
Ελευσίνα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βενιζέλου Ελ 61,
2105548498

Φυλή -Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,
2102484258
Μάνδρα

Ροκάς Δημήτριος Π.
Σαλαμίνος 8,
τηλέφωνο:
2105541344

Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου
23 & 27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Aίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 14
έως 23 βαθμούς Κελσίου

ΓΙΟ
ΤΟΛΟ
ΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟΓ
ΕΟΡΤ

Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος,
Γεωργία, Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ
& Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στις 719,43 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
με άνοδο 2,08% και την αξία συναλλαγών
στα 101,64 εκ. ευρώ

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000 2004 4032 660
Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της εφημερίδας

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ... ΣΒΗΣΕΙ
ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΑ
Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Στον τομέα της πυροπροστασίας
η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής

Η

Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς , εν
όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου , που
κοινή
παραδοχή
προβλέπεται δύσκολη , είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα , όπως τόνισαν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων
που συμμετείχαν στη
Σύσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου στην αίθουσα
συσκέψεων της Περιφέρειας στην Ελευσίνα.
« Η εμπειρία για την αντιμετώπιση τόσο των πλημμυρικών
φαινομένων όσο και των προβλημάτων εξ’ αιτίας των χιονιών του φετινού χειμώνα, που σε ότι αφορά την αντιμετώπισή τους έχουμε σε γενικές γραμμές θετικούς απολογισμούς, μας επιβάλλει να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί
στις ενέργειες και στις κινήσεις που θα κάνουμε, αντιμετωπίζοντας αυτή την φορά πυρκαγιές.» τόνισε στο άνοιγμα των
εργασιών ο κ. Γιάννης Βασιλείου Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής και πρόσθεσε. « Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ
για να καταθέσουμε όλη μας την εμπειρία, εντοπίζοντας όχι
μόνο τα αδύνατα σημεία ή τα κενά που υπήρξαν, αλλά και τα
θετικά αποτελέσματα άλλων περιόδων»
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής, θα ανταποκριθεί
στην έκκληση της Κυβέρνησης για εξεύρεση χώρων
φιλοξενίας ενός περιορισμένου αριθμού προσφύγων

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ Γιάννης Βασιλείου δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στο μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα των εισροών προσφύγων και διευκρίνισε: «Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής, απευθυνόμενη και στον πρώτο βαθμό τοπικής
αυτοδιοίκησης, θα ανταποκριθεί στην έκκληση της Κυβέρνησης για την εξεύρεση χώρων πρώτης φιλοξενίας ενός περιορισμένου αριθμού προσφύγων»

Ο κ. Τάσος Χαχλάκης , αναπληρωτής προϊστάμενος του
τμήματος Πολιτικής Προστασίας στην ΠΕΔΑ, ανέφερε στην
εισήγηση του:
«Θα πρέπει να ιεραρχηθούν τα έργα πρόληψης και ετοιμότητας των φορέων και να καθοριστεί ο χρόνος υλοποίησής τους για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως
περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την φετινή αντιπυρική περίοδο δηλαδή από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2015. Για την
επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται ο συντονισμός και η
συνεργασία όλων των φορέων στην εκτέλεση έργων και
δράσεων και αυτή η συνεργασία έχει άμεση και καθοριστική
προτεραιότητα γιατί καθιστά το έργο της καταστολής των
δασικών πυρκαγιών πιο αποτελεσματικό. Επίσης απαιτείται και η ετοιμότητα του δυναμικού και των μέσων, όλων των
άλλων φορέων που υποβοηθούν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάντοτε έχουμε μια άριστη συνεργασία με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία και με πολύ καλά αποτελέσματα.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε και με τον καινούργιο Διοικητή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτ Αττικής και Ελευσίνας κ
Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο, με το νέο Διοικητή της ΕΜΑΚ κ Στέφανο Κολοκούρη, με το Διοικητή Μεγάρων κ Πατράκη Δημήτριο. Επίσης, με τον κ Βάγια Θεόδωρο Διοικητή του 10ου
Πυροσβεστικού Σταθμού, με τον κ Οικονόμου Γεώργιο Διοικητή Π.Υ. Θηβών και με τον κ Χουρδάκη Νικόλαο Προϊστάμενο Κλιμακίου Βιλλίων.
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Πρόσφορο έδαφος για την ενεργειακή αναβάθμιση
των υποδομών του αναζητά ο δήμος Φυλής

Σε ημερίδα του ΤΕΕ «Συμφώνου των Δημάρχων» ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Σχίζας
και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης - Οργάνωσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευγενία Καραμπίνη.

Οι πηγές χρηματοδότησης
που μπορούν να αξιοποιηθούν για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Τεχνικό Επ ιμελητήριο Ελλάδας
την Τρίτη 21 Απριλίου και
στην οποία συμμετείχαν ο
Αντιδήμαρχος
Τεχνικών
Υπηρεσιών Αθανάσιος Σχίζας και η Προϊσταμένη του
Τμήματος Ανάπ τυξης και
Οργάνωσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ, Ευγενία Καραμπίνη.

Όπως τονίστηκε από τον
Τεχνικό Σύμβουλο του Γραφείου του «Συμφώνου των
Δημάρχων» ΤΕΕ, Κωνσταντίνο Λάσκο, το ΕΣΠΑ
παραμένει βασική π ηγή
χρηματοδότησης, αλλά δεν
είναι η μόνη. Θα πρέπει να
αναλύονται τα εναλλακτικά
σενάρια χρηματοδότησης
και να επιλέγεται το συμφερότερο σε σχέση και με την
απόδοση. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν στην
ημερίδα ήταν οι νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες
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Ομόφωνη κι η αντίδραση
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015
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του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών
για το ‘’χέρι’’ στα αποθεματικά των δήμων

Εξαγγελία αγωνιστικών κινητοποιήσεων
με τη στήριξη των εργαζομένων

«Δεν παραδίδουμε
ούτε σεντ!»
Δήλωσε ο δήμαρχος Ασπροπύργου
Ν. Μελετίου για τη δέσμευση
των διαθέσιμων των ΟΤΑ

Καλεί σε εγρήγορση και ετοιμότητα τους
εργαζόμενους, ώστε να αποτραπουν
αποφάσεις που οδηγούν σε εξόντωση
και ισοπέδωση της κοινωνίας.

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, Νικόλαος Μελετίου, αναφερόμενος στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που
αφορά στη δέσμευση των ταμειακών διαθέσιμων του
δημόσιου τομέα (και των Δήμων), δήλωσε πως ο
δήμος δεν παραδίδει ούτε σεντ, ενώ θα θέσει στο
Δημοτικό Συμβούλιο σχετικό ψήφισμα.
Παράλληλα, ο κ. Μελετίου καλεί τους Δημότες και
τους εργαζόμενους του Δήμου σε εγρήγορση και ετοιμότητα, ώστε να ανατραπούν αποφάσεις που οδηγούν σε εξόντωση και ισοπέδωση της κοινωνίας.
Ακολουθεί όλη η δήλωση του δημάρχου Ασπροπύργου
«Η απόφαση της Κυβέρνησης, για δέσμευση των διαθεσίμων-αποθεματικών των φορέων του δημόσιου τομέα,
και μάλιστα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ισοδυναμεί με Πραξικόπημα, όπως χαρακτήριζε κι ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός, όταν βρισκόταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο νομοθετούσε
η προηγούμενη κυβέρνηση.

Μ

ε ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. Αχαρνών στηρίζει τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ & ΕΝΠΕ για την
κατάργηση της Π.Ν.Π. για τα ταμειακά διαθέσιμα
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη
Κασσαβού συγκλήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2015,
έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσει την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης σχετικά με
τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων στην
Τράπεζα της Ελλάδας.
Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος κ Κασσαβός ενημέρωσε τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων
για τις εν εξελίξει συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων
της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, δεδομένου ότι μέχρι την ώρα
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών δεν
είχε ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση, τονίζοντας ότι:
«Είμαστε αλληλέγγυοι στην αγωνία της Κυβέρνησης
και στις δυσκολίες που περνάει και θέλουμε να επιτύχει
στο έργο της. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι στηρίζουμε
αποφάσεις που κλονίζουν και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη δέσμευση
των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων, πλήττει την αυτοτέλεια των Δήμων και δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά
για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λειτουργία
μας.
Είναι άδικο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που δίνει καθημερινά, υπό συνθήκες δημοσιονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, έναν άνισο αγώνα για την εξυπηρέτηση του
πολίτη και την ομαλή λειτουργία του Δήμου, να δυναμιτίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο η λειτουργία μας και να ανατρέπεται ο προγραμματισμός μας. Ενώ παράλληλα δημιουργούνται συνθήκες οικονομικού πανικού στους εργαζόμενους του Δήμου, τους Ιδιώτες και τις Επιχειρήσεις
που συναλλάσσονται με το Δήμο και τελικά στην τοπική
κοινωνία».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με ομόφωνη απόφαση συντάσσεται με το κοινό μέτωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και συμμετέχει στον αγώνα για τη
διασφάλιση της Αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΙΕΖΕΙ
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
Για την επίσπευση της μεταστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος στην Αυλίζα

Α

κόμη μία συνάντηση είχαν μέλη του
«Συλλόγου κατά της Εγκληματικότητας και των Ναρκωτικών στο
Δήμο Αχαρνών» με τον κ. Δημ. Αναγνωστάκη (Γ.Γ Δημοσίας Τάξεως), τον κ. Εμμ.
Κατριαδάκη, (Προϊστάμενο Επιτελείου του
αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας) και
τον κ. Δραγατάκη Χρήστο (Προϊστάμενο
του Κλάδου Τάξης) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 15/04/2015.
Συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας και
προστασίας των πολιτών στο Δήμο Αχαρνών, οι παραβατικές συμπεριφορές κατοίκων (εμπορία ναρκωτικών, ηχορύπανση)
και η μεταστέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών στο Γυμνάσιο της Αυλίζας.
Σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τo Υπουργείο έχει διαβιβάσει στο
Υπουργείο Οικονομικών όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, που αφορούν στην μελέτη
της ανακαίνισης του σχολείου.
Πιστεύουμε ότι, αν και υπάρχει δημοσιο-

νομικό θέμα στη χώρα, θα δοθεί η δέουσα
σημασία ως επείγον στο αίτημα του
Υπουργείου, του Δημάρχου και της κοινωνίας των Αχαρνών, προκειμένου να γίνει
άμεσα η σταδιακή εκταμίευση του απαιτούμενου ποσού για τη μεταστέγαση του Α.Τ
Αχαρνών.
Επιπλέον, έλαβε χώρα εκτάκτως και μια
μη προγραμματισμένη συνάντηση με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Δημοσίας Τάξεως,
κ. Πανούση Γιάννη, κατά την οποία κατέστη σαφές και αντιληπτό το γεγονός ότι
πράγματι υπάρχει πολιτική και υπηρεσιακή βούληση για τα θέματα της εγκληματικότητας στην περιοχή μας.
Εμείς, ως εκπρόσωποι του Συλλόγου,
εξάρουμε τη συμπεριφορά της ηγεσίας του
Υπουργείου για την αμέριστη συμπαράστασή τους, την άριστη επικοινωνία και την
αντιμετώπισή μας ως πολυτίμους συνεργάτες, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων
και την κατάθεση προτάσεων, που μπο-

ρούν να συνδράμουν στη βελτίωση της
καθημερινότητας και της ζωής μας.
Επιπλέον, ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους τους προαναφερόμενους για
την ανάληψη σχετικών δράσεων στο πλαίσιο ενός συντονισμένου και οργανωμένου
σχεδίου και αναμένουμε τις εξελίξεις, που

απαιτούν και τη συμβολή του Δημάρχου, κ.
Ιωαν. Κασσαβού, για την εξυγίανση της
περιοχής της Αυλίζας και ευρύτερα του
Δήμου Αχαρνών.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου, ο Αντιπρόεδρος και η Γ. Γραμματέας.
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Δήμαρχος Ασπροπύργου
& ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, έχουν
την τιμή να σας προσκαλέσουν,
στη διάλεξη που θα δώσει η γνωστή Συγγραφέας
παιδικών
βιβλίων, που σπούδασε Εξελικτική Ψυχολογία,
Εκπαιδευτική
Τεχνολογία και Σκηνοθεσία, στην
Ελλάδα και στον Καναδά, Σοφία
Μαντουβάλου, με θέμα: «Ο ρόλος
της Λογοτεχνίας για το παιδί, σε
ένα κόσμο που αλλάζει».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015,
ώρα
20:00,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
(«Δ. Καλλιέρης»), Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου
Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο
για το κοινό.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Διάλεξη της συγγραφέως παιδικών βιβλίων,
Σοφία Μαντουβάλου, στο Ανοιχτό
Πανεπιστημίο Δήμου Ασπροπύργου
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Σοφία Μαντουβάλου γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1949. Από την πρώτη
στιγμή ερωτεύτηκε τη ζωή. Ένα μεγάλο μέρος από τα παιδικά και τα νεανικά
της χρόνια έζησε έξω από την Ελλάδα.
Από πολύ μικρή απόκτησε δύο καλούς
φίλους: τη φαντασία και το χιούμορ. Φαίνεται πως η παρέα της μαζί τους όλα
αυτά τα χρόνια που σπούδαζαν αχώριστοι, καταβροχθίζοντας τα θρανία όλων
των βαθμίδων, τη βοήθησε να κατανοήσει πόσο σημαντική είναι η παρουσία
τους στην εκπαίδευση της ζωής.
Οι σπουδές της στην Εξελικτική Ψυχολογία, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και
τη Σκηνοθεσία την έπεισαν πως χωρίς
χιούμορ, φαντασία και δημιουργική
έκφραση, η εκπαίδευση δεν μπορεί να
διαμορφώσει δημιουργικούς και ευτυχισμένους ανθρώπους. Εδώ και τριάντα
δύο χρόνια που υπηρετεί την τηλεόραση
και το βιβλίο κατορθώνει να συνδυάζει τα
φανταστικά με τα πραγματικά στοιχεία
της ζωής, το όραμα με την πραγματικότητα.
Στην Εκπαιδευτική τηλεόραση όπου
εργάσθηκε από το 1979 έως το 2010 ως
ειδικός στην εκπαίδευση με τις νέες
τεχνολογίες, γράφει σενάρια που στηρί

ζουν το αναλυτικό πρόγραμμα των
σχολείων και την ατομική και κοινωνική
ανάπτυξη των μαθητών.
Είναι δημιουργός τουλάχιστον εκατό
πενήντα εκπαιδευτικών τηλεοπτικών
προγραμμάτων για την εκπαιδευτική
τηλεόραση με διεθνή βράβευση για τη
σειρά “Ένα γράμμα μια ιστορία” βασισμένη σε αντίστοιχο ποιητικό της έργο,
σεναριογράφος του βραβευμένου εκπαιδευτικού CD-ROM για τη διδασκαλία της
Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας “Ο Διαγόρας στην Ολυμπία” (συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου της Κρήτης), και συγγραφέας του βιβλίου “Σύγχρονη εκπαίδευση και τηλεόραση”.
Από τότε που έγραψε το πρώτο της
βιβλίο, το ντορεμιφασολλασι για να μιλήσει στο γιο της για τη μουσική μέσα από
τη γλώσσα των παιδιών, η συνεισφορά
της στην παιδική λογοτεχνία αριθμεί 70
τίτλους. Έργα της έχουν διακριθεί στην
Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Διεθνή Κοινότητα και έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Κινέζικα και Κορεάτικα ενώ κάποια
συμπεριλαμβάνονται ως αποσπάσματα
στο ανθολόγιο ή ως προτεινόμενα στα
σχολικά βιβλία του δημοτικού. Το έργο
της αναφέρεται σε ακαδημαϊκές εργασίες
για το νεωτερικό και ιδιότυπο χαρακτήρα
της γραφής της.

Η Σοφία Μαντουβάλου όταν δεν παιζωγράφει για παιδιά, πεζογραφεί και γράφει ποίηση για ενήλικες.Η επιθυμία της
να φέρει το παιδί κοντά στη λογοτεχνία
την φέρνει πολύ συχνά στα σχολεία και
τον έλληνα εκπαιδευτικό. Συμμετείχε σε
πολλά προγράμματα φιλαναγνωσίας
εντός και εκτός Ελλάδας μέσω του Εθνικού κέντρου βιβλίου, πανεπιστημίων και
διεθνών φορέων. Έχει μεγάλη διδακτική
εμπειρία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαιδευτικής
τεχνολογίας, συγγραφής εκπαιδευτικού
σεναρίου, δημιουργικής γραφής λογοτεχνημάτων με εκπαιδευτικούς στόχους
και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης μέσα από τη λογοτεχνία.

Η Σοφία Μαντουβάλου με τη διεισδυτική της ματιά στη σύγχρονη κοινωνία,
προσπαθεί παρέα με τους στενούς της
συνεργάτες, τη φαντασία και το υπερβατικό χιούμορ, να απελευθερώσει τα παιδιά από τη βαρεμάρα και την ακινησία
της στερεότυπης σκέψης και να τους
προσφέρει μέσα από την οργανωμένη
αταξία και τον πυρήνα ελευθερίας που
κρύβουν τα βιβλία της τα μέσα που θα τα
βοηθήσουν να σκέφτονται, να αισθάνονται, να εκφράζονται και να δρουν με
ατομική και συλλογική ευθύνη για έναν
καλύτερο κόσμο.
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Να υπογραμμίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
Αχαρνών - από τα πρώτα Δημοτικά συμβούλια
πανελλαδικά που συνεδρίασε εκτάκτως – και ύστερα από την εισήγηση του Δημάρχου και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων αποφάσισε
ομόφωνα:
1. Καταγγέλλει ως απαράδεκτη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που υποχρεώνει Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Μάρδα όπως

αυτές διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σχετικά με την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
3. Ζητά την απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου και ζητά να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας,
χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας να μην εφαρμόσει την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γιατί τίθεται σε
κίνδυνο η λειτουργία του Δήμου.
5. Ταυτίζεται με την εξαγγελία αγωνιστικών κινητο

ποιήσεων με τη στήριξη των εργαζομένων.
7. Ζητά να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα προσβολής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
8. Αναλαμβάνει δράσεις έγκυρης και αξιόπιστης
ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών συντάσσεται με
το κοινό μέτωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και συμμετέχει στον αγώνα για τη
διασφάλιση της Αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

ΘΡΙΑΣΙΟ - 5

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΗΣ

- Δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου & Φαρμακείου
σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου

Ο

τομέας της υγείας τα τελευταία χρόνια βιώνει πρωτοφανείς καταστάσεις, αποτέλεσμα της ευρύτερης κοινωνικής
αποδόμησης που επικρατεί.
Οι περικοπές δαπανών στη δημόσια υγεία στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει όχι μόνο στη μη παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες αλλά και στο σημείο να απειλείται η ζωή τεράστιου αριθμού πολιτών.
Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις
έγκριτων πανεπιστημίων, οι άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν έχουν
καμία απολύτως πρόσβαση στην
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη
ξεπερνούν το 1,5 εκατ., χωρίς σε

αυτούς να συμπεριλαμβάνονται οι
άνθρωποι που για γραφειοκρατικούς λόγους δεν απογράφονται ως
ανασφάλιστοι ενώ στην πραγματικότητα είναι.
Επιπλέον, οι εκατομμύρια πολίτες
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όντας αποκλεισμένοι από τη
δημόσια υγεία, είναι παράλληλα
αντιμέτωποι με την επιστροφή
ασθενειών του παρελθόντος που
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά όπως η ελονοσία.
Στο πλαίσιο αυτό και κατανοώντας
το αδιέξοδο που βιώνουν μεγάλος
αριθμός συνδημοτών μας και με την
πεποίθηση πως η υγεία είναι πολύτιμο αγαθό το οποίο πρέπει να προ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής

Η πρωτοβουλία αυτή
αποτελεί απόρροια της
ευρύτερης συνεργασίας
των δύο υπηρεσιών
που στόχο έχει τη δημιουργία ενός δικτύου
υποστήριξης και κοινωνικής αλληλεγγύης των
συνδημοτών μας που
αντιμετωπίζουν πλέον
βασικά προβλήματα
διαβίωσης.

σφέρεται δημόσια και δωρεάν σε
όλους τους πολίτες της χώρας μας,
η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου Φυλής (Κ.Ε.ΔΗ.Φ), πιστή
στο σκοπό και στη φύση των δράσεών της και όπως προβλέπεται από
το καταστατικό της, ανταποκρίνεται
στο ηχηρό αίτημα των συνδημοτών
μας. Λαμβάνει την πρωτοβουλία να
επεκτείνει την κοινωνική της δράση
και από κοινού μαζί με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής να
ιδρύσουν Κοινωνικό Ιατρείο και
Φαρμακείο.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί
απόρροια της ευρύτερης συνεργασίας των δύο υπηρεσιών που στόχο
έχει τη δημιουργία ενός δικτύου
υποστήριξης και κοινωνικής αλληλεγγύης των συνδημοτών μας που
αντιμετωπίζουν πλέον βασικά προβλήματα διαβίωσης.
Η πρωτοβουλία αυτή απαιτεί και
επιδιώκει τη στήριξη εθελοντών και
κοινωνικών φορέων του Δήμου μας,
όλων όσων ασπάζονται και υιοθετούν την βασική αρχή της Κ.Ε.ΔΗ.Φ:
η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει
να παρέχεται ισότιμα σε όλους τους
πολίτες, δεν πωλείται - δεν αγοράζεται.
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής όπως εγκρίνει την ίδρυση
και λειτουργία του Κοινωνικού
Ιατρείου και Φαρμακείου του Δήμου
Φυλής σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φυλής.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Φ
Γκίκας Χειλαδάκης

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

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών
Σαλαμίνος 72 & Αιγάλεω - Ασπρόπυργος Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com www.bio-solution.gr
Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων,
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER

5.1.15

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω
- Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές)
www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe
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ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Να Μιλάς και ν’ Ακούς»
- Τεχνικές Σωστής Επικοινωνίας
και Αντιμετώπισης Συγκρούσεων

«Γιατί πολλές φορές μιλάω και δεν μ’ ακούνε; Γιατί πρέπει να φωνάξω για ν’ ακουστώ; Γιατί πρέπει να πω
εκατό φορές κάτι, ώστε να μ’ ακούσει το παιδί μου; Πώς
μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα με το παιδί μου, με τον
σύντροφό μου, με τον συνεργάτη μου ή με οποιονδήποτε άλλον, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα; Πώς διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις στην οικογένεια μου ή γύρω μου;
Πώς θα επικοινωνήσω στο παιδί μου αυτό που θέλω,
χωρίς να θυμώσει μαζί μου; Πώς μπορώ να λύσω ένα
πρόβλημα με το παιδί μου ή με τον σύντροφό μου, ώστε
να υπάρχει αποτελεσματικότητα και όχι εγωισμός και
φωνές;»

Σε αυτή μας την συνάντηση, θα συζητηθεί το θέμα της
επικοινωνίας με τα παιδιά μας, με τον/την σύντροφό μας
και με τους γύρω μας, ενώ θα δοθούν Τεχνικές Σωστής
Επικοινωνίας και Επίλυσης Συγκρούσεων. Γιατί η Επικοινωνία με τους γύρω μας είναι κάτι που μαθαίνεται
από μικρή ηλικία, άρα αν θέλουμε μπορούμε να την
αλλάξουμε. Την παρούσα ομιλία μπορούν να την παρακολουθήσουν κι εκείνοι που δεν ήρθαν στο 1ο
ΜΕΡΟΣ. Θα γίνουν βιωματικές ασκήσεις, που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος!

Εισηγήτρια : Παντελίδη Παναγιώτα
MSc Παιδοψυχολόγος – Οικογενειακή Σύμβουλος Ειδική Παιδαγωγός

Ημερομηνία: Δευτέρα, 27/04/2015
Ώρα: 17.00 – 19.00
Χώρος: πρώην Δημαρχείο Ζεφυρίου (πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου), στον 1ο όροφο
E-mail: pan.pantelidi@gmail.com
Blog:
http://pantelidipanpsychologist.blogspot.gr/

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)
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ΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΘΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Συλλαλητήριο σήμερα στις 7 μ.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος

Δ

ιαστάσεις
τραγωδίας
παίρνει η νέα εκατόμβη
με το θάνατο εκατοντάδων προσφύγων στη Μεσόγειο
που γίνεται όλο και περισσότερο
ο υγρός τάφος πολλών από τους
χιλιάδες κατατρεγμένους που τη
διασχίζουν σε μια απέλπιδα
προσπάθεια αναζήτησης ασφαλούς εστίας. Οι χώρες προέλευσής τους , καθημαγμένες από
αυτούς που δακρύζουν υποκριτικά για τα θύματά τους.
Δεν μπορούν να εμφανίζονται
σαν «αθώοι του αίματος» αυτοί ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ – που ξεδιπλώνουν
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
εξαπολύουν πολέμους σε μια
τεράστια έκταση από ΑφρικήΟυκρανία-Συρία-Ιράκ-Υεμένη.
Αυτοί οι πόλεμοι «σαρώνουν»
λαούς και προκαλούν τα συνεχώς εντεινόμενα κύματα προσφύγων και μεταναστών.
Η πρόθυμη για νέα ιμπεριαλι

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

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

12.12.14

στικά πλήγματα με το μανδύα
«αντιμετώπισης τρομοκρατίας,
προστασίας χριστιανικών πληθυσμών» ΕΛΛΑΔΑ, έχει τη δική
της ευθύνη στο έγκλημα κατά
των λαών. Οι κραυγές πολιτικών κομμάτων κι όχι μόνο για
«αφύλακτα σύνορα», το νέο
κύμα ξενοφοβίας – ρατσισμού
δεν μπορεί να κρύψει την προσήλωσή τους στην πολιτική του
ιμπεριαλισμού. Αυτή η πολιτική
δεν γνωρίζει κανένα σύνορο και
όριο όταν πρόκειται να επιβάλει
με τη φωτιά και το σίδερο ότι
συμφέρει τα μονοπώλια των
ΗΠΑ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ.
Δεν είναι ώρα για δάκρυα ή
σκέτη συμπόνια , είναι ώρα για
ένταση της αντιιμπεριαλιστικής
πάλης , ματαίωσης της ελληνικής συμμετοχής σε νέες ιμπεριαλιστικές εκστρατείες. Η οργή και
αγανάκτηση να γίνουν συνειδητή
πάλη , ενάντια στις αιτίες για τα

συνεχόμενα εγκλήματα.
Καμία υποχώρηση στους
νόμους τους και τους κανονισμούς
ΣΕΝΓΚΕΝ
και
ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ
ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ
ΜΕΤΩΠΟ ΣΕ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΝΕΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Η ΕΕΔΥΕ και η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, θα
δυναμώσουν τη δράση τους ενάντια στους υπεύθυνους, θα
δυναμώσουν την αλληλεγγύη και
συμπαράστασή τους στους
κατατρεγμένους του ιμπεριαλισμού από όποια χώρα κι αν
προέρχονται.
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα
του ΠΑΜΕ, καλούμε σε συμμετοχή στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ της
ΠΕΜΠΤΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΗ 7 μ.μ.
στην πλατεία Κλαυθμώνος
και στη συνέχεια στην πορεία
στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές
παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέμπτη,
ώρες 12 - 2 μμ στο Διαγνωστικό Κέντρο
“ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5545507, 210 7227483
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Παράκληση του δήμου
Μεγαρέων προς
Καλλιεργητές-Λαχανοκηπουρούς

Να μην προκαλούν
φθορές στους
αγροτικούς δρόμους
και τα περιβόλια

Ο Δήμος Μεγαρέων γνωστοποιεί τα παρακάτω που
αφορούν τους συμπολίτες Καλλιεργητές – Λαχανοκηπουρούς:
«Αγαπητοί συμπολίτες Καλλιεργητές,
η Διοίκηση του ΔΗΜΟΥ Μεγαρέων εκτιμά αφάνταστα
τον μεγάλο καθημερινό σας μόχθο, στις καλλιέργειες
όλων των λαχανοκηπουρικών προϊόντων στον κάμπο
μας.
Είναι γεγονός ότι η αξιόλογη επαγγελματική σας τάξη,
στους δύσκολους σημερινούς καιρούς, είναι από τις
λίγες στην εισροή χρήματος στην τοπική Οικονομία.
Είναι όμως εντελώς απαράδεκτο, ευτυχώς λίγοι επαγγελματίες του κλάδου σας, να μην προστατεύουν τους
αγροτικούς δρόμους , τους παρακείμενους στα περιβόλια και να προκαλούν υπερβολικές φθορές , συνήθως
από το λάθος σύστημα του ποτίσματος των καλλιεργειών
τους.
Εμείς ως Διοίκηση καταβάλλαμε μία μεγάλη προσπάθεια για βελτίωση των Αγροτικών δρόμων με τη συνεχόμενη εργασία του Γκρέϊντερ σε όλο τον κάμπο.
Κάνουμε έκκληση ώστε όλες οι φθορές των Αγροτικών
δρόμων, να αποκαθίστανται από τους υπαίτιους Λαχανοκηπουρούς, διότι σε αντίθετη περίπτωση, θα επεμβαίνει ο Δήμος (παρά το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού) και η δαπάνη της αποκατάστασης μαζί με το
σχετικό πρόστιμο, θα χρεώνεται σε εκείνους που προξένησαν την φθορά.
Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους Καλλιεργητές όπως
συνεργαστούν και βοηθήσουν στην συγκεκριμένη προσπάθεια τον Δήμο, για το καλό των ιδίων αλλά και όλων
των συμπολιτών που κινούνται στους αγροτικούς δρόμους.»

Η 5Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
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Πρόσκληση συμμετοχής προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

Σ

ας ενημερώνουμε ότι
η Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας και το
Ν.Π. «Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής
& Προσχολικής Αγωγής» του
Δήμου Ελευσίνας διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της
πλατείας Λ.Στάμου έναντι
Μαγούλας,
Δημαρχείου
από 20 Μαίου έως και 24
Μαίου 2015.
Κατά την διάρκεια της διοργάνωσης θα λάβει χώρα ο
εορτασμός της Αναλήψεως
και θα πραγματοποιηθούν
πολιτιστικές εκδηλώσεις .

Επιθυμία μας είναι η συμμετοχή
όλων των ανθοκομικών επιχειρήσεων της περιοχής με φυτά εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου , για εδώδιμο
κήπο και με παρεμφερή προϊόντα και
προτάσεις .
Η συμμετοχή στην διοργάνωση
δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης
είναι:10:00π.μ.-14:00μ.μ.
και
18:00μ.μ. -22:00μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες
και για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δημοτική
Ενότητα Μαγούλας, Ηρώων Πολυτεχνείου 2 ,
ή να επικοινωνήσετε με την κα
Μαλιάτση στα τηλέφωνα 2132140409 και 213-2140402 καθημερινά από 07:00π.μ. έως 15:00μ.μ.. Παρακαλούμε όπως απαντήσετε σχετικά με
την συμμετοχή σας έως και την Τρίτη 5 Μαίου 2015.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

8 -ΘΡΙΑΣΙΟ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

και δυνατότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα JESSICA, το νομοθετικό πλαίσιο και
οι προοπτικές για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών κ.ά.
Η ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο
των δράσεων που πραγματοποιεί το ΤΕΕ ως Εθνικός
Συντονιστής του «Συμφώνου των Δημάρχων», την
κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν
τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται
εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση στις
περιοχές τους. Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» συμμετέχει και ο Δήμος Φυλής, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον για αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου για
την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών της περιοχής.

Ο Γ.Γ. της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, Πολυχρόνης Ακριτίδης, ανέφερε ότι το Γραφείο «Συμφώνου
των Δημάρχων» του ΤΕΕ παρέχει καθοδήγηση και
αποτελεί κόμβο σύνδεσης με όλους τους φορείς, ενώ
προανήγγειλε ότι θα αναπτυχθεί σύντομα και μια νέα
δράση παροχής υπηρεσιών προς τους ΟΤΑ.

Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών
στις Αχαρνές ενόψει καλοκαιριού
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Ε

Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των Δημοτών
για την προστασία του περιβάλλοντος, της ιδιωτικής
περιουσίας, αλλά και για την ασφάλεια όλων.

ν όψει της αντιπυρικής περιόδου
από
1η
Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με
την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ
1346/25-4-2012 Τεύχος
Β’) Πυροσβεστική Διάταξη, ο Δήμαρχος Αχαρνών και ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
ενημερώνουν
τους ιδιοκτήτες, νομείς
και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων του
Δήμου Αχαρνών, ότι
πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων καθώς και στην
απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων με ίδια μέσα, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός
σχεδίου πόλης, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Πάρνηθας.
Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 € το τετραγωνικό μέτρο και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα
του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούν όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, να ανταποκριθούν
άμεσα στην υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών
είναι καθήκον όλων μας. Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των Δημοτών του για την προστασία του Περιβάλλοντος, της Δημοτικής και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και για την ασφάλεια και την υγεία όλων μας.

Με τις δέουσες τιμές
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Με τις δέουσες τιμές
τηρήθηκε και φέτος το
Ταφικό έθιμο στο νέο Κοιμητήριο των Αχαρνών
την Κυριακή του Θωμά
19 Απριλίου.
Αξίζει να σημειωθεί
πως η Κυριακή του
Θωμά, αποτελεί για τους
Πόντιους ημέρα μνήμης,
για τους νεκρούς τους
καθώς, κάθε πρώτη
Κυριακή μετά το Πάσχα,
όλοι συγκεντρώνονται σε
διάφορα νεκροταφεία της
χώρας για να τιμήσουν,
να
θυμηθούν
τους
νεκρούς τους και να γιορτάσουν μαζί τους την Ανάσταση.
Το έθιμο περιλαμβάνει επισκέψεις σε τάφους συγγενών, φίλων ή και αγνώστων, με κοινό σκοπό να τιμηθούν τα πρόσωπα που χάθηκαν. Πλησιάζοντας κάποιος στον τάφο πρέπει να δεχτεί το ποτό που του προσφέρουν, βότκα ή κρασί.

Από πολύ νωρίς το πρωί οι τάφοι μετατρέπονται σε
τραπέζια, οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται στρώνουν τραπεζομάντιλα και ακουμπούν στους τάφους
φαγητά και ποτά.

Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο έθιμο, καθώς δεν
περιλαμβάνει καθόλου θρήνο, αλλά ευφορία και ευχάριστη διάθεση. Έχει ρίζες που φτάνουν αρκετά βαθιά.
Το συναντούμε σε αττική λευκή λήκυθο, που χρονολογείται περίπου στο 440 π.Χ.
Αυτό συνεβή και στο νέο Κοιμητήριο των Αχαρνών
όπου ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών Γιώργος
Σιδηρόπουλος φρόντισε ώστε να εξυπηρετηθούν οι
επισκέπτες, ενώ κοντά στους Πόντιους συνδημότες
βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννη Κασσαβός.
Στο Νεκροταφείο παρευρέθηκαν ακόμα οι Αντιδήμαρχοι κκ. Αφουξενίδης, Τοπαλλίδης και Συρινίδης.

ΚΚΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σύντροφοι, φίλοι και φίλες,
Σας καλούμε να τιμήσετε τους πέντε κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους φασίστες ναζί και
τους ντόπιους συνεργάτες τους στη λίμνη Κουμουνδούρου στις 15.4.1944 και έγιναν θυσία για το
δίκαιο του λαού.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ , ΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ
Είναι υποχρέωση μας να παραβρεθούμε και να αποτίσουμε φόρο τιμής σ’ αυτά
τα παλικάρια, που θα ζουν για πάντα στις καρδιές μας και θα φωτίζουν το δρόμο
στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Δεν ξεχνάμε! Διδασκόμαστε! Αγωνιζόμαστε! Τσακίζουμε
το φασισμό και το σύστημα που τον θρέφει.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ
11:00 ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος
- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος.

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

28o Χορωδιακό
Φεστιβάλ στο
Δήμο Μεγαρέων
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Ο δήμος Μεγαρέων σας προσκαλεί στo 28o
Χορωδιακό Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2015, και ώρα
19.00 μμ, στο Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου
Μεγαρέων (πρώην κινηματοθέατρο Γαλαξίας)
Πλούτωνος 8 περιοχή Πλακάκια με τη συμμετοχή 5 Χορωδιών.
Παιδική Χορωδία Δήμου Μεγαρέων
Χορωδία Αιγίου 1933
Χορωδία «Ηχοχρώματα» Πρεβέζης
Ανδρική Χορωδία Αταλάντης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Μικτή Χορωδία Δήμου Μεγαρέων

Κάλεσμα του Συλλόγου
Καταστηματαρχών Εστίασης και
Διασκέδασης Μεγάρων
στη Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη από την περιοχή των
Μεγάρων, της Νέας Περάμου, Αλεποχωρίου και
Κινέττας, οι καταστηματάρχες εστίασης, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, και συναφή, σε Γενική Συνέλευση στις 6 Μαΐου και ώρα 4.00 μ.μ. στο “Puzzle”
στην παραλία Βαρέας Μεγάρων.
Στη Γενική συνέλευση, θα γίνει αναφορά στα
πεπραγμένα του συμβουλίου, στις επαφές που
έχουν γίνει, θα συζητηθούν πολλά θέματα και
προβλήματα του κλάδου των καταστημάτων
εστίασης. Πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις.
Σας περιμένουμε όλους.
Το Δ.Σ.
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Ταμεία: Είσπραξη 37,97 εκατ. σε 18
ημέρες από τη ρύθμιση οφειλών

Στα 37,97 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που έχει
εισπραχθεί από τη ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά
ταμεία κατά την 18η ημέρα εφαρμογής της ρύθμισης.
Ειδικότερα, 54.205 ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει οφειλές ύψους 1.682.855.665,85 ευρώ και έχουν εισπραχθεί
37.979.889,57 ευρώ.
Τα συνολικά στοιχεία αφορούν το KEAO, καθώς και
τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ (από τις 2/4/2015)
και του ΕΤΑΑ (από τις 30/3/2015) που δεν έχουν ενταχθεί
στο ΚΕΑΟ. Δεν περιλαμβάνονται στοιχεία της Τετάρτης
22/04 για οφειλέτες του ΕΤΑΑ που δεν έχουν ενταχθεί στο
ΚΕΑΟ.
Από το σύνολο των 54.205 αποφάσεων ρύθμισης, οι
7.396 είναι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ρύθμιση οφειλών» (έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής: 8/4/2015).
Στοιχεία οφειλετών που άφησαν παλαιότερες ρυθμίσεις
για ένταξη στο νέο σχήμα
Από το σύνολο των 54.205 αποφάσεων ρύθμισης που
εκδόθηκαν, ποσοστό 8,99% (4.231 οφειλέτες του ΙΚΑΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 233.299.947,23 ευρώ
και 643 οφειλέτες του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί στο
ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 5.218.853,09 ευρώ) αφορά οφειλέτες που απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν
στο νέο σχήμα ρύθμισης του Ν.4321/2015, ενώ το υπόλοιπο 91,01% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερες ενεργές ρυθμίσεις.

Φάκελος με ύποπτη σκόνη
στο κτίριο 16 των
δικαστηρίων στην Ευελπίδων
Εξετάζεται δείγμα της στο «Δημόκριτο»

Φάκελο με άγνωστη σκόνη εξετάζει το μεσημέρι
της Τετάρτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής
Ευελπίδων η Αστυνομία.
Ο ύποπτος φάκελος που δεν είχε αποστολέα αλλά
ως παραλήπτη είχε τον εισαγγελέα κ. Ηλία Ζαγοραίο εντοπίστηκε στις 11 το πρωί στο κτίριο 16,
όπου στεγάζεται η Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες τον άνοιξε η εισαγγελέας διοικητικού.
Επί τόπου έχουν σπεύσει άντρες του Τμήματος
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ),
η Πυροσβεστική και συνεργείο από τον «Δημόκριτο».
Ο φάκελος περιείχε και εγγραφα με καταγγελίες
πολίτη για διοικητή του ΙΚΑ.
Νωρίτερα η αστυνομία είχε εκτιμήσει ότι δεν θεωρείται από τους αστυνομικούς ούτε απειλητικό
σημείωμα ούτε προκήρυξη, όπως αναφέρουν οι
πρώτες πληροφορίες.
Μέχρι να διευκρινιστεί η ουσία της σκόνης - δείγμα
της οποίας εξετάζεται στα εργαστήρια του «Δημόκριτου» - όσοι βρίσκονταν στο χώρο έχουν μπει σε
«καραντίνα».
Στην διευθυντρια της γραμματείας και σε μία δικαστικό έχει χορηγηθεί δοσολογία αντιδότου άνθρακα.
Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου στη
λευκή σκόνη αναμένεται να φτάσουν στο υπουργείο
Υγείας το βράδυ.

ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ
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Μίλερ - Λαφαζάνης: Σημαντικά οφέλη
για την Ελλάδα από τον αγωγό φυσικού αερίου

Το σχέδιο κατασκευής αγωγού μεταφοράς φυσικού αέριου από τα σύνορα με την Τουρκία μέσω Ελλάδας μπορεί να
υλοποιήσει μια ρωσοευρωπαϊκή κοινοπραξία. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της Γκαζπρόμ Αλεξέι Μίλερ, εξερχόμενος
του Μεγάρου Μαξίμου όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παρουσία του αρμόδιου υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Μίλερ είπε ότι έγιναν διαπραγματεύσεις με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Η ελληνική κυβέρνηση, σημείωσε, υποστηρίζει το σχέδιο κατασκευής αγωγού μεταφοράς φυσικού αέριου από τα
σύνορα με την Τουρκία. Όπως επισήμανε, το σχέδιο αυτό μπορεί να το υλοποιήσει μια ρωσοευρωπαϊκή κοινοπραξία. Υπάρχουν, συνέχισε, ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτό το σχέδιο.
Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό δεν
αποτελεί πρόβλημα για τη ρωσική πλευρά, υπογράμμισε ο κ. Μίλερ και πρόσθεσε: Η Γκαζπρόμ εγγυάται ότι μέσα
από τον αγωγό αυτό που θα διέρχεται μέσα από το ελληνικό έδαφος θα μεταφέρονται έως και 47 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο.
Χωρίς αμφιβολία, είπε ο κ. Μίλερ, αυτός ο όγκος του μεταφερόμενου φυσικού αέριου θα δώσει τη δυνατότητα στην
Ελλάδα να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων στη χώρα.
Π. Λαφαζάνης: Σημαντικά οφέλη για τον ελληνικό λαό

Στη σημασία που έχει η συνεργασία με τη Ρωσία, με έμφαση στον ενεργειακό τομέα εστίασε ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης .
Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Λαφαζάνης υπογράμμισε ότι δόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση η ευκαιρία
για εποικοδομητικές συζητήσεις με τον επικεφαλής της Gazprom, της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας στον κόσμο.Ο
κ. Λαφαζάνης δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί την ουσιαστικότερη ανάπτυξη των ελληνο-ρωσικών σχέσεων και ειδικά στον ενεργειακό τομέα και τόνισε τη στρατηγική σημασία αυτής της συνεργασίας. Σχετικά με το θέμα
του αγωγού που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στα ελληνοτουρκικά σύνορα και από εκεί προς την κεντρική Ευρώπη, ο κ. Λαφαζάνης επισήμανε ότι «το θέμα είναι στην ατζέντα και ελπίζω
πολύ σύντομα να έχουμε συμφωνία». Κάτι, που, όπως είπε, θα έχει σημαντικά οφέλη για τον ελληνικό λαό αλλά και
σε ο.τι αφορά την αναβάθμιση της στρατηγικής θέσης και σημασίας της χώρας. Διευκρίνισε δε, ότι η πρόθεση της
ελληνικής κυβέρνησης είναι το έργο κατασκευής του αγωγού να πραγματοποιηθεί με τρόπο απολύτως συμβατό με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΕΕ: 15,4 εκατ. ευρώ για προώθηση
ελληνικών γεωργικών προϊόντων
Διατίθενται ως επακόλουθο
της ρωσικής απαγόρευσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες 41 προγράμματα για την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ και
στις αγορές τρίτων χωρών, αξίας 130 εκατ. ευρώ για διάστημα 3 ετών, για τα οποία τα μισά κονδύλια προέρχονται
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 30 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κονδύλια της ΕΕ
που διατίθενται ως επακόλουθο της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων διατροφής της ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο.
Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται και 8 που
αφορούν την Ελλάδα με συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβεβαιώσεις για κανονική
εξόφληση των παρόχων του ΕΟΠΥΥ

Διαβεβαιώσεις ότι οι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ θα εξοφληθούν κανονικά από τον οργανισμό, δίνουν στενοί συνεργάτες του υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, οι
οποίοι επισημαίνουν, σύμφωνα με πληροφορίες του
ΑΜΠΕ, ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στις πληρωμές.
Ήδη, όπως εξηγούν, το υπουργείο Υγείας έχει καταβάλει στον ΕΟΠΥΥ 43,7 εκατ. ευρώ για τον μήνα Μάρτιο
και προτίθεται να δώσει το χρηματικό ποσό που θα
καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού και για τον Απρίλιο.

Σχολιάζοντας τα νέα αυτά προγράμματα, ο Ευρωπαίος
Επίτροπος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, κ.
Phil Hogan, δήλωσε: «Η προώθηση των γεωργικών
ειδών διατροφής της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές αποτελεί έναν ισχυρό και ενεργό τρόπο αντιμετώπισης της
ρωσικής απαγόρευσης. Η αυξημένη χρηματοδότηση για
μέτρα προώθησης θα συνεχίσει να συμβάλλει στην επιτυχημένη αύξηση των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά».
Τα επιλεχθέντα προγράμματα προέρχονται από 18 διαφορετικά κράτη μέλη, καλύπτουν διάφορες κατηγορίες
προϊόντων, όπως νωπά οπωροκηπευτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα ποιότητας, βιολογικά προϊόντα,
ελαιόλαδο, κρέας, καθώς και συνδυασμούς διαφόρων
κατηγοριών προϊόντων. Περίπου 17 από τα προγράμματα αυτά αφορούν την εσωτερική αγορά της ΕΕ και 24
έχουν ως στόχο τρίτες χώρες.
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη οι εκπρόσωποι του φαρμακευτικού κλάδου είχαν συνάντηση και ζήτησαν να
δουν τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να διασφαλίσουν
ότι οι πάροχοι θα εισπράξουν κανονικά όσα τους οφείλει
ο ΕΟΠΥΥ.
Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας
λόγος να δημιουργείται ανησυχία στους πολίτες, όσον
αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων.
Όπως τονίζουν, δεν έχει ζητηθεί από τον υπουργό
Υγείας να δεσμευτούν τα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων. Μάλιστα σε ερώτηση του ΑΜΠΕ αν υπάρχει το
ενδεχόμενο αυτό, στενοί συνεργάτες του υπουργού Υγείας εκτιμούσαν ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χρειαστεί
στο μέλλον να δοθούν τα διαθέσιμα των νοσοκομείων.

Απατεώνες προσποιούνται τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ

Για κρούσματα εκβίασης επιτηδευματιών από απατεώνες που προσποιούνταν τους ελεγκτές του, προκειμένου
να αποσπάσουν χρήματα, ενημέρωσε το ΣΔΟΕ.
Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν πριν την έναρξη
του ελέγχου την ταυτότητα τους και την εντολή ελέγχου.
Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να αρνηθούν οποιοδήποτε έλεγχο και να ειδοποιήσουν τις αστυνομικές
Αρχές ή το ΣΔΟΕ.
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Αναβάθμιση των προοπτικών
ανάπτυξης για τη Γερμανία,
λόγω κατανάλωσης

Σε αναβάθμιση των προβλέψεών του για ανάπτυξη
της γερμανικής οικονομίας το 2015 προέβη το Βερολίνο,
καθώς οι αυξήσεις σε μισθούς μετά από χρόνια στασιμότητας ενισχύουν την εσωτερική κατανάλωση.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ, η «ατμομηχανή» της Ευρώπης αναμένεται
να αναπτυχθεί κατά 1,8% το τρέχον έτος, τη στιγμή που
οι αρχικές προβλέψεις, τον Ιανουάριο, έκαναν λόγο για
ανάπτυξη 1,5%. «Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε
άνοδο [...] Πυλώνας είναι οι δαπάνες για εγχώρια κατανάλωση», σημείωσε ο κ. Γκάμπριελ.
«Κλειδί» για τη δυναμική της γερμανικής οικονομίας
αποτελεί η αγορά εργασίας. Η ανεργία τον Μάρτιο
έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τη συνένωση της
Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία (6,4%), ενώ παράλληλα υπογράφονται πολλές νέες κλαδικές συλλογικές
συμβάσεις που προβλέπουν αυξημένες αποδοχές για
τους εργαζόμενους, μετά από χρόνια χαμηλού ή ουδέτερου μισθολογικού πληθωρισμού.

ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Ερντογάν εναντίον ΕΕ: Η Ευρώπη αφήνει
τους μετανάστες να πεθαίνουν στην Μεσόγειο

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εγκαταλείπουν τους μετανάστες στην τύχη τους και ότι «τους αφήνουν να πεθάνουν», έπειτα από μια σειρά ναυαγίων
που κόστισαν τη ζωή σε εκατοντάδες μετανάστες στη
Μεσόγειο.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Ταυτοχρόνως, καθιστά ανοχύρωτους τους πιο σημαντικούς κοινωνικούς πυλώνες,
αυτούς που ακόμη στέκονται
ανάχωμα στην κρίση, όπως
είναι οι Δήμοι της Ελλάδας.
Καλούμε την Κυβέρνηση
να αναλογισθεί ότι τα διαθέσιμα των Ο.Τ.Α. είναι χρήματα
του Ελληνικού Λαού, για τα
οποία ήδη το κράτος τον έχει
φορολογήσει άγρια.
Όπως χρήματα του Λαού,
που προκαταβάλλονται από τον ιδρώτα των εργαζομένων,

Κ ΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜ ΟΣ

«Αν οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν καταφύγιο στις
ευρωπαϊκές χώρες αφού εγκατέλειψαν τις πατρίδες
τους, τότε πώς μπορούμε να αφήνουμε τις βάρκες τους
να βυθίζονται και να τους αφήνουμε να πεθαίνουν;», διερωτήθηκε ο Ερντογάν.
«Καταδικάζω την πολιτική των Δυτικών. Δεν μπορούμε
να τη δεχθούμε», πρόσθεσε έπειτα από μια συνάντηση
που είχε με τον Ιρακινό ομόλογό του Φουάντ Μάσουμ,
υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία υποδέχεται σχεδόν δύο
εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες.
Από την έναρξη του συριακού εμφυλίου, η τουρκική
κυβέρνηση κατηγορεί τακτικά τη διεθνή κοινότητα ότι
δεν αναλαμβάνει το μερίδιο που της αναλογεί από τους
πρόσφυγες.
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Γαλλία: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση
- Συνελήφθη 24χρονος Γαλλο-αλγερινός

Ένας 24χρονος Γαλλο-αλγερινός που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση που θα πραγματοποιούσε άμεσα εναντίον "μίας
ή δύο εκκλησιών" συνελήφθη την Κυριακή στο Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνέβ, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει η τρομοκρατική απειλή
τρεις μήνες και πλέον μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι.
"Οι τρομοκράτες βάζουν στόχο τη Γαλλία για να μας διχάσουν
και η απάντηση πρέπει να είναι η συσπείρωση, η ενότητα και
μια πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα", αντέδρασε ο πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς υπενθυμίζοντας τις μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα την 11η Ιανουαρίου που καταδίκαζαν τις τζιχαντιστικές επιθέσεις στο Παρίσι.
Ο Καζνέβ δήλωσε από την πλευρά του ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια "πρωτοφανή τρομοκρατική απειλή, λόγω της
φύσης της και του μεγέθους της".
Ο Γαλλο-αλγερινός, φοιτητής Πληροφορικής, ήταν γνωστός
στις γαλλικές υπηρεσίες Πληροφοριών για την "πρόθεσή του
να ταξιδέψει στη Συρία" προκειμένου να ενταχθεί στις τάξεις

είναι και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας.
Είναι αυτονόητο ότι, η απόπειρα να διαμορφωθεί ένα
σκηνικό κοινωνικής εξόντωσης, θα πέσει στο κενό.
Δεν παραδίδουμε ούτε σεντ!
Καλούμε τους Δημότες και τους εργαζόμενους του Δήμου
μας, σε εγρήγορση και ετοιμότητα.
Και διαμηνύουμε στην Κυβέρνηση να πάψει να
συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν καλύπτεται από τη
λαϊκή εντολή της 25ης Ιανουαρίου.
Ως Δήμαρχος του Ασπρόπυργου θα φέρω στο Δημο
τικό Συμβούλιο σχετικό ψήφισμα.Κι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
και Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, επισημαίνω

ΘΡΙΑΣΙΟ - 11
των
τζιχαντιστών. Η αστυνομία εντόπισε στο
όχημά του και
στην κατοικία του
στο νότιο Παρίσι
"οπλοστάσιο από
πολεμικά όπλα,
περίστροφα, πολεμοφόδια, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ηλεκτρονικό
εξοπλισμό", δήλωσε ο Καζνέβ στους δημοσιογράφους. Ο
άνδρας "φέρεται επίσης να εμπλέκεται στη δολοφονία μίας
32χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο την
Κυριακή στη Βιλζουίφ, κοντά στην πρωτεύουσα, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Γερουσίας, οι Γάλλοι,
1.500 συνολικά, αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των ευρωπαίων
τζιχαντιστών στη Συρία και στο Ιράκ.
"Τεκμήρια επίσης ανακαλύφθηκαν που στοιχειοθετούν χωρίς
αμφιβολία ότι το πρόσωπο αυτό σχεδίαζε πολύ σύντομα επίθεση εναντίον μιας ή δύο εκκλησιών. Την Κυριακή το πρωί, η
επίθεση απετράπη", πρόσθεσε ο Καζνέβ. Ο άνδρας προφυλακίστηκε στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγουν δικαστές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.
Η σύλληψη έγινε τυχαία: λίγο μετά τις 9.00 το πρωί της Κυριακής ο άνδρας κάλεσε την αστυνομία δηλώνοντας ότι είναι τραυματισμένος. Όταν διασώθηκε στο ανατολικό Παρίσι, είχε όντως
πληγεί από σφαίρα στο πόδι και είχε επικαλεστεί τότε, συγκεχυμένα, ότι το περιστατικό οφείλετο σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Οι ερευνητές, που δεν αποκλείουν να αυτοτραυματίστηκε, ακολούθησαν τα ίχνη του αίματος και έφθασαν στο αυτοκίνητό του όπου ανακάλυψαν ένα μέρος του οπλοστασίου του.
Έρευνες και συλλήψεις διεξήχθησαν έκτοτε στο περιβάλλον
όπου ζούσε και στην οικογένειά του, ορισμένα μέλη της οποίας
έχουν ασπαστεί το ριζοσπαστικό Ισλάμ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Εχθές το πρωί, η αστυνομία συνέλαβε στην ανατολική Γαλλία μια γυναίκα που φορούσε μπούρκα, σύμφωνα με
ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

ότι, οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες, είμαστε ενωμένοι
και αποφασισμένοι να ανατρέψουμε τις πολιτικές και τις
αποφάσεις που οδηγούν σε εξόντωση της ζωής μας και
ισοπέδωση της κοινωνίας.
Αρκετή δυστυχία έφεραν στον τόπο οι πολιτικές που διόγκωσαν την ανεργία, κι οδήγησαν σε απόγνωση τους
Συμπολίτες μας!
Μετά τη γενικευμένη επιδρομή στα οικονομικά όλων
των πολιτών και των φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, που στην περίπτωση των Δήμων έφτασε σε ύψη
μαμούθ, αφού ξεπέρασε το 65%, ουδείς πρόκειται να
συναινέσει σε πολιτικές που διαμορφώνουν προϋποθέσεις χρεωκοπίας και οδηγούν σε “Κοινωνική Ευθανασία”».

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015
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Οι δράσεις και τα κυριότερα μέτρα
πρόληψης και ετοιμότητας για την
αντιμετώπιση του ‘’πύρινου’’ καλοκαιριού
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Τα έργα, οι δράσεις και τα κυριότερα μέτρα
πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι συγκεκριμένα:
1ο. Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και
δασικές εκτάσεις. Τέτοια προγράμματα αφορούν στη βελτίωση συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, στον έλεγχο των δεξαμενών
νερού και γέμισμά τους, στην προετοιμασία
των πυροφυλακίων, στις αποψιλώσεις και σε
άλλες φυτοτεχνικές εργασίες ως διευκόλυνση
του έργου της καταστολής. Να τονίσουμε πως
οι δασικοί δρόμοι της Δυτικής Αττικής είναι
δύσβατοι έως απροσπέλαστοι από τα πυροσβεστικά οχήματα, λόγω των ζημιών που
έχουν υποστεί από τις βροχοπτώσεις, και
λόγω της βλάστησης, και απαιτείται άμεσα η
εκτέλεση έργων βελτίωσης και συντήρησης
του δασικού οδικού δικτύου. Αλλά καλύτερα να
μας τα πουν αυτά η Δ/νση Δασών και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2ο. Απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου
της βλάστησης γύρω απ ό υποδομές και
περιοχές ιδιαίτερης αξίας όπως αρχαιολογικούς χώρους, άλση, πάρκα, κ.λ.π.
3ο. Πρόληψη για την αποφυγή πρόκληση
πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από την λειτουργία
χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων
που ανήκουν στους ΟΤΑ και πρόληψη για την
αποφυγή πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης
έκτασης στην ύπαιθρο.
4ο. Ενημέρωση του κοινού για την λήψη
μέτρων πρόληψης και προστασία από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.Λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και
ετοιμότητας με στοιχεία από τον ημερήσιο
χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που
εκδίδει η υπηρεσία πολιτικής προστασίας,
όταν προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και στην ενημέρωση
του κοινού για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια.
5ο. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε
εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής
προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός.
6ο. Συμμετοχή Εθελοντικών Οργανώσεων
Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης
δασών κατά την διάρκεια αντιπυρικής περιόδου αλλά και συνδρομή από τις Ένοπλες
Δυνάμεις σε θέματα επιτήρησης, ιδιαίτερα σε
περιόδους υψηλού κινδύνου και με προσωπικό από τις μονάδες της περιοχής μας.
Προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης
από τους ΟΤΑ και συντήρηση
υδροφόρων των δήμων

Επιπλέον, οι προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης από ΟΤΑ έχουν ιδιαίτερη σημασία ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών
και ισχυρών ανέμων. Καθαρισμοί βλάστησης
όμως πρέπει να γίνουν και στα ιδιωτικά οικόπεδα. Επιβάλλεται οι Δήμοι να βελτιωθούν σε
αυτόν τον τομέα.
Από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής αποστέλλεται έγγραφο, κάθε χρόνο, σε
όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς και
στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα
εργοστάσια της περιοχής μας.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής θα
καθαρίσει τα ερείσματα των Περιφερειακών
Δρόμων, όπως κάθε χρόνο, και έχει προχωρήσει έγκαιρα στη διαδικασία για εργολαβία
ύψους 60.000 €. Τα υδροφόρα οχήματα των
Δήμων και των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής Αττικής θα πρέπει να συντηρηθούν και να
υπάρχει πάντα ετοιμότητα αλλά και να υπάρχει αντικαταστάτης οδηγός. Τα κινητά τηλέφωνα των διαφόρων εμπλεκομένων στην Πολιτι-

κή Προστασία και των οδηγών στις πυρκαγιές θα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά,
κάτι το οποίο δυστυχώς κάποιες φορές
δεν συμβαίνει.
Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας
θα έχει έγκαιρα έτοιμο το μητρώο με τις
εργοληπτικές εταιρείες για να μπορεί να διαθέσει μηχανήματα έργου και 20τονες υδροφόρες,
ώστε να συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην καταστολή των πυρκαγιών. Θεωρώ πως και η Περιφερειακή Ενότητα θα διαθέσει τον φορτωτή που έχει αν χρειαστεί.
Στη Δυτική Αττική πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από περιστατικά καύσης καλωδίων, ελαστικών και άλλων υλικών. Μιλάμε για τις
περιοχές Στρίφι Ελευσίνας, το Σοφό Ασπροπύργου, Βλυχό Μεγάρων, Νεόκτιστα & Ν.
Ζωή Ασπροπύργου, καθώς και το Ζεφύρι.
Καθημερινές είναι οι καύσεις που καταγράφονται γύρω από το χώρο του Θριασίου Νοσοκομείου, στα Νεόκτιστα αλλά και σε άλλες
περιοχές του Ασπροπύργου, των Μεγάρων
και της Φυλής, τόσο το χειμώνα όσο και κατά
την διάρκεια των πυρόπληκτων καλοκαιρινών
μηνών, όπου ο κίνδυνος επ έκτασης της
φωτιάς είναι πολύ μεγάλος. Επιπλέον από την
καύση των ελαστικών εκλύονται απαέρια στην
ατμόσφαιρα, επ ιβαρύνοντάς με ουσίες οι
οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την
υγεία όλων μας. Η μεγάλη συχνότητα των
πυρκαγιών αυτών, όχι μόνον απασχολεί κάθε
χρόνο, σε καθημερινή σχεδόν βάση, την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, με κινητοποίηση
όλων των μέσων και του προσωπικού της
αλλά και δημιουργεί προβλήματα στην άμεση
αντιμετώπιση άλλων συμβάντων που είναι
πιθανόν να εκδηλωθούν την ίδια χρονική
περίοδο. Επί πλέον πολλές φορές έχουν
καταγραφεί επιθέσεις και πετροβολισμοί σε
πυροσβεστικά οχήματα και σε περιπολικά της
ΕΛ.ΑΣ. και στα πληρώματά τους, εμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης. Πρόκειται για
πολύ σοβαρό ζήτημα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας περιοχής αλλά
και μόλυνσης του περιβάλλοντος και πρέπει
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Προηγούμενα συνοπτικά αναφέρθηκε στον
απολογισμό της χειμερινής περιόδου: Δύο
λόγια πρώτα για τον απολογισμό της Χειμερινής Περιόδου που ήταν από τις πιο δύσκολες
των τελευταίων χρόνων.
Είχαμε πολλές και έντονες βροχές και καταιγίδες από το Σεπτέμβρη και εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές της
Δυτικής Αττικής και αναφέρω τα σοβαρότερα
προβλήματα:
•Στις 24 Οκτωβρίου 2014, πλημμύρες έπληξαν την Ελευσίνα, κυρίως στην Ωκεανίδων,
τον Ασπρόπυργο και το Ζεφύρι που υπερχείλισαν τα ρέματα και έπαθαν σοβαρές ζημιές
πολλά σπίτια και επιχειρήσεις αλλά και τα
Μέγαρα με τα γνωστά προβλήματα στην
Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.
•Στις 08 Δεκεμβρίου, πάλι πλημμύρισε το
Ζεφύρι από υπερχείλιση του ρέματος Εσχατιάς.
•Στις 12 Δεκεμβρίου είχαμε πλημμύρα από
βουλωμένα φρεάτια στην Περιφερειακή των
ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και σοβαρά προβλήματα στη ΝΕΟΑΚ.
•Μεγάλη πλημμύρα είχαμε στις 27 Φεβρουαρίου 2015 στα Μέγαρα και κυρίως στη Μάνδρα που κατέστρεψε εκατοντάδες υπόγεια
σπιτιών, επιχειρήσεις, ΙΧ αυτοκίνητα και υποδομές. Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας κηρύχτηκε με απόφαση της Εντεταλμένης Συμβούλου
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από εξουσιοδότηση της Γ.Γ.Π.Π.,
σε «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης».
•Ταυτόχρονα από τις καταιγιστικές βροχοπτώσεις είχαμε και σε πολλά σημεία κατολι

σθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Το Φεβρουάριο σοβαρές κατολισθήσεις είχαμε
στον επαρχιακό δρόμο Αλεποχωρίου-Σχίνου
καθώς και στο 34ο χλμ της Π.Ε.Ο. ΕλευσίναςΘηβών στον περιφερειακό δρόμο των Ερυθρών.
Β. Πολύ έντονες ήταν και οι χιονοπτώσεις
από τέλη Δεκεμβρίου 2014, κυρίως στους
Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας και Φυλής. Είχαμε 5 κύματα χιονιά και παγετού απ ό
30/12/2014 έως 20/02/2015 που έπληξαν το
ορεινό οδικό δίκτυο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής. Χιονόπτωση όμως είχαμε μέχρι και το
Πάσχα στη Φυλή και πρόβλημα στην ΦυλήςΔερβενοχωρίων.!
Το Τμήμα Π.Π. Δυτικής Αττικής συντόνισε
επ ιχειρήσεις απ εγκλωβισμού οδηγών και
κατοίκων των Δήμων Μάνδρας - Ειδυλλίας και
Φυλής σε συνεργασία με την Τροχαία Θηβών,
την Τροχαία Ελευσίνας , την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Δυτικής Αττικής και τους Δήμους της
περιοχής. Μερίμνησε για την παροχή τροφίμων σε εγκλωβισμένους οδηγούς φορτηγών.
Επέβλεψε και συντόνισε εργασίες αποχιονισμού και αποπαγετοποίησης των οδοστρωμάτων της Π.Ε.Ο.Ελευσίνας-Θηβών και της
Επαρχιακής Οδού Οινόης –Βιλίων-Πόρτο
Γερμενού. Στις εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν, κατά διαστήματα και ανάλογα με τις
ανάγκες που προέκυψαν από τις χιονοπτώσεις, μηχανήματα/οχήματα που διέθεσε η
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
Διατέθηκαν μηχανήματα έργου, εκχιονιστικά
μηχανήματα καθώς και φορτηγά για τη μεταφορά 600 περίπου τόνων αντιπαγετικού αλατιού από το Καπανδρίτι με σκοπό τον αδιάλειπτο ανεφοδιασμό των εκχιονιστικών. Χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον, κατά διαστήματα,
πέντε (5) μηχανήματα/ οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Ακόμη, στις δράσεις αποχιονισμού και σε
απεγκλωβισμούς οδηγών και κατοίκων, επιχείρησαν στις περιοχές Βιλίων και Μάνδρας
δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής με εκχιονιστικά μηχανήματα και
οχήματα. Τέλος στους αποχιονισμούς και σε
απεγκλωβισμούς οδηγών χρησιμοποιήθηκαν
μηχανήματα και προσωπικό των Δήμων Μάνδρας - Ειδυλλίας και Φυλής.
Οι συνολικές δαπάνες για τη Δυτική Αττική,
για τη διάθεση εκχιονιστικών μηχανημάτων,
μηχανημάτων έργου και οχημάτων, μόνο από
την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας ανήλθε τη χειμερινή περίοδο για πλημμύρες, κατολισθήσεις και χιονοπτώσεις στις 141.000,00 €
περίπου.»
Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την Περιφέρεια Αττικής ο κος Καρούμπης Νικόλαος από
την Δ/ΚΥΕ, ο κος Κάρτσωνας Θεόδωρος από
την Δ/ΚΕΣΟ, από την Διεύθυνση Οδικών
Έργων Περιφέρειας Αττικής Δ9, ο κος Οικονόμου Μελέτης, το Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής κος Φαρμάκης
Ταξιάρχης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αττικής , κος
Χαχλάκης Αναστάσιος, από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αττικής κα Στεβή
Ειρήνη, ο Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Πολιτικής Προστασίας κος
Πέπ πας Νικόλαος, επ ίσης στελέχη των
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Διευθύνσεων
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
όπως οι κ.κ. Δράγης Δημήτριος από τη Διεύθυνση Μεταφορών, η κα Γρυλλάκη Μαρία από
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής

Μέριμνας, η κα Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
Ακόμη συμμετείχαν από το Δήμο Ασπροπύργου ο κος Παπαδόπουλος Αναστάσιος –
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, η κα Λιάκου Μαργαρίτα, από το Δήμο Ελευσίνας ο κος
Τσάτσης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος και
εκπ ρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α), ο κος Χρηστίδης
Αναστάσιος – Υπεύθυνος Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Ελευσίνας, ο κος Κανάκης
Σωτήριος - Διευθυντής Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας, από
το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας η κα Παπακωνσταντίνου Αγγελική – Αντιδήμαρχος σε θέματα
Πολιτικής Προστασίας και ο κος Κανάκης
Παναγιώτης – Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Από το
Δήμο Μεγάρων ο κος Φωτίου Σταύρος – Αντιδήμαρχος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Μεγάρων κος Γκιώνης Ευάγγελος. Από το Δήμο
Φυλής ο κος Οικονομάκης Μιχάλης – Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λιοσίων, ο κος
Μαυροειδάκος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου, η κα Ηλία Παρασκευή – Υπεύθυνη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φυλής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κος Μώκος
Βασίλειος και ο κος Στέλιου Δημήτριος.
Παρόντες στη σύσκεψη ήταν από τη Διοίκηση Π.Υ. Δυτικής Αττικής ο Διοικητής κος Κλεφτοσπύρος Ιάκωβος, από το 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών ο κος Βάϊας Θεόδωρος –
Διοικητής, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Μεγάρων ο κος Πατράκης Δημήτριος – Διοικητής, απ ό την Τροχαία Ελευσίνας ο κος
Κατσουλάκης Εμμανουήλ – Διοικητής καθώς
και ο κος Κώνστας Αποστόλης, από την Τροχαία Αιγάλεω ο κος Βαλσαμάκης Μανούσος –
Διοικητής, από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου κος Βορίτης Στέργιος, από την 112
Πτέρυγα Μάχης καθώς και από την 355 Μοίρα
Τακτικών Μεταφορών (πυροσβεστικά αεροσκάφη) κος Τσιακόβης Γεώργιος, από το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας κ.κ. Παγώνης
Αθανάσιος – Πλωτάρχης και Φράττης Αντώνιος.
Έλαβαν μέρος ακόμη από τη Διεύθυνση
Δασών Δυτικής Αττικής κος Γκάτσης Χρήστος,
από το Δασαρχείο Αιγάλεω ο κος Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, από το Δασαρχείο Μεγάρων η κα Φράγκου Σωτηρία, από το Περιφερειακό Εθνικό Σύστημα Υγείας κος Τσαπανίδης Χαράλαμπος, από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κος
Καρανάσος Γεώργιος, από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ο
κος Δίμτσας Γεώργιος, από τις Αττικές Διαδρομές κος Σκουλίδης Σωκράτης, από την Ολυμπία οδό οι κ.κ. Πρόκος Αθανάσιος, Καζαντζόπουλος Γεώργιος και η κα Τζιβανάκη Καλλιόπη, από την Ε.Μ.Υ. ο κος Λάλος Αντώνης.
Από τις Εθελοντικές Ομάδες Δυτικής Αττικής,
Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου ο κος Καλυμνάκης Ιωάννης – Πρόεδρος, ο κος Δανιήλ
Ηλίας και ο κος Τσιατσιάνης Κωνσταντίνος,
από το Σώμα Έρευνας και Διάσωσης κα
Κιτσαή Μαρία, από την Εθελοντική Ομάδα
Μεγάρων «Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ», ο κος Ρήγας
Μελέτης και η κα Πεντεφούντη Κατερίνα, από
την Εθελοντική Ομάδα Ασπροπύργου «θρια»
ο κος Δέδες Βασίλειος – Πρόεδρος.
Επίσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από
τους ΡΟΜΑ – Νεόκτιστα Ασπροπύργου κ.κ.
Σούτας Γαβριήλ και Σαϊνης Παναγιώτης.
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ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό
σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων
Πολυτεχνείου πλησίον πιάτσας Ταξι).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εταιρεία Security ζητά φύλακες για εργασία στην
περιοχή του Θριασίου Πεδίου.
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου
και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com ή στο fax 210-5542151.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα 4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανθέση
parking.
ση,
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία μαθη-

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

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

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

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

(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)
Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις
οικιακές εργασίες σε όλη
την περιοχή της Δυτικής
Αττική. Διαθέτει σχετική
προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567
Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)
Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com

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

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546579-5546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47
200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20
47 215, FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213
20 47 262 , 213 20 47 269 FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

(5.1.15)
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Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Πανελλήνια
Εβδομάδα Εθελοντισμού - «Let’s do it Greece»

Τ

Τρεις διαφορετικές δράσεις αυτήν την Κυριακή στην Αττική
ρεις διαφορετικές
δράσεις
στην
Αττική
διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής την Κυριακή 26 Απριλίου 2015,
στο πλαίσιο της Πανελλήνιας
Εβδομάδας
Εθελοντισμού.
Στόχος είναι μέσα
από τις δράσεις αυτές,
που θα πραγματοποιηθούν στο Πεδίον του
Άρεως, στο Αττικό
Άλσος και στον Κόμβο
Κηφισιάς (παράδεισος
Αμαρουσίου) να στηρίξει την εθελοντική
εκστρατεία «Let’s do it
Greece» και να συμβάλλει στον καθαρισμό
και την αισθητική βελτίωση των χώρων αυτών.
Υπενθυμίζεται ότι η εκστρατεία «Let’s do it
Greece» εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας
πρωτοβουλίας «Let's do it World», που αποτελεί
τη μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα.
Σε αυτήν συμμετέχουν 108 διαφορετικές χώρες
του κόσμου και περίπου 8.000.000 εθελοντές.

ΙΒΙΣΚΟΣ

Κάθε χρόνο, χιλιάδες
πολίτες από κάθε μεριά
του π λανήτη, συμμετέχουν στις κοινές δράσεις
που διοργανώνονται στις
χώρες τους, με στόχο να
διαδώσουν το μήνυμα
της π ροστασίας του
φυσικού και αστικού
π εριβάλλοντος, καθώς
επίσης και τη διαχρονική
αξία του εθελοντισμού.
Στις φετινές δράσεις
στην Αττική το «παρών»
θα δώσουν εθελοντικές
οργανώσεις, σύλλογοι,
σχολεία, Δήμοι, επιχειρήσεις, οργανωμένες ομάδες πολιτών, καθώς και
διάφοροι φορείς.

Σημεία και ώρα συνάντησης:
Πεδίον του Άρεως: Άγαλμα Κωνσταντίνου, ώρα:
10:00 το πρωί
Αττικό Άλσος: Κεντρική Είσοδος (Αθλητικές
Εγκαταστάσεις), ώρα: 11:00 το πρωί
Κόμβος Κηφισίας (Παράδεισος Αμαρουσίου): στη
συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Κηφισίας, ώρα:
09:00 το πρωί.

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος,
αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
5.12.14
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,
Τηλέφωνο: 210-5579801

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Πάνω από 8.500 αιτήσεις
για τα επιδόματα κατά της
φτώχειας σε μία μέρα

Ξ

επέρασε τις 8,5 χιλιάδες ο αριθμός των
αιτήσεων για τα επιδόματα σίτισης, στέγασης και παροχής δωρεάν ρεύματος
που υποβλήθηκαν το πρώτο εικοσιτετράωρο,
σύμφωνα με στοιχεία από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφαλισης (ΗΔΙΚΑ).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΗΔΙΚΑ που διαχειρίζεται την σελίδα για την υποβολή των αιτήσεων, την Δευτέρα, πρώτη ημέρα
της υποβολής των αιτήσεων, ο αριθμος τους
έφτασε τις 8.666, εκ των οποίων οι 6.815 υποβλήθηκαν ιδιωτικά και οι 1.851 υποβλήθηκαν
μέσω ΚΕΠ.
Η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα, δεύτερη
μέρα, με την κίνηση να είναι σαφώς αυξημένη σε
σχέση με την πρώτη μέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της προϊσταμένης του 7ου ΚΕΠ Αθηνών,
Μαρίας Κιάσσου.
Η κα Κιάσσου υπογράμμισε ότι 7 στους 10 που
επισκέπτονταν το ΚΕΠ στους Αμπελοκήπους,
ήταν για το σκοπό της αίτησης για τα επιδόματα
σίτισης, στέγασης και παροχής δωρεάν ρεύματος.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις
για την εξοικονόμηση
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε
ενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας- ταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση
συστήματος
8.10.14
αντλίας θερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών
δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση
μπορεί να φτάση και να ξεπεράσει το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.

