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ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Η 1η πρόταση 
Κτηματογράφησης της 
περιοχής 17 - Μονομάτι

Έγκαιρα πρέπει να υποβάλλουν
τις ενστάσεις τους οι κάτοικοι 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΣΤΗΝ 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Συμβάσεις έργων και δίκτυα 

κοινωνικής αλληλεγγύης 

Τιμή : 0,01€ 

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ελευσίνας 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ  

Βράβευση μικρών καλλιτεχνών 
από τις Αχαρνές 

Στον 1ο Μαθητικό 
Διαγωνισμό Ζωγραφικής,
που στόχος είναι να γίνει 

θεσμός της σχολικής 
κοινότητας του Δήμου 

‘’Το λίκνο της μάνας γης’’ 
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις Επιστήμες, με ομιλητή
τον ομότιμο καθηγητή Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ηλία Μαριολάκο 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών συνεχάρη τους υπεύθυνους 
της εκδήλωσης για την άψογη διοργάνωση  

ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Η 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Αιτία τα φαινόμενα
κορεσμού, που παρουσιάζει

εδώ και μερικές ημέρες 
η χωματερή στη Φυλή 

Σελ: 7

Σελ: 4

ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΕΙ 
ΚΑΤΩ Ο

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2ο Forum διαλόγου 

και συνεργασίας 
με Ρομά της περιοχής 
«Η ανάγκη απομόνωσης και καταστολής

των εγκληματικών στοιχείων πρέπει
να συνοδεύεται από γέφυρες επικοινωνίας με τις

κοινότητες Ρομά και τους διαπολιτισμικούς
μεσολαβητές» τόνισε ο κ. Γιάννης Βασιλείου.

Σελ: 3-11

Σελ: 7

Μεταφέρονται οι Λαϊκές 
των Μεγάρων
- Που θα κάνουν τα ψώνια τους οι δημότες 

Σελ: 3Σελ: 2

Σελ: 7

Κέθε μήνα προληπτικές
Μαστογραφίες στα Μέγαρα

Δωρεάν για άπορες 
και ανασφάλιστες γυναίκες 
ηλικίας 40 έως 69 ετών.

Η «οικειοθελής»
αποχώρηση 

για 100 
εργαζόμενους 

στη 
Χαλυβουργική

έφερε διαμαρτυρίες 
και αποκλεισμό 

της Εθνικής οδού 
Για κλιμάκωση του αγώνα, 

προειδοποιεί το εργατικό δυναμικό 
της εταιρείας Σελ: 2-9

Σελ: 9

Σελ: 11

Σελ: 7

Σελ: 5

Το 1ο 3Χ3 FIBA ENDORSED 
BASKETBALL TOURNAMENT 

στην Δυτική Αττική
είναι γεγονός!!! 



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
Αντωνάρας 

Δημήτριος Γ. 28ης 
Οκτωβρίου 49,
Ασπρόπυργος, 

2105571663
Ελευσίνα

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
1, τηλέφωνο:
210 55 61 131

24ΩΡΟ

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Παπασπυρόπουλος

Χρήστος 
Λ Φυλής 197,
2102474337

Μάνδρα
Μαρτζέλης 

Χρήστος 
Στρ. Ρόκκα 56

τηλέφωνο
2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρί-

ου Αθηνών έκλεισε την Πέμπτη στις  822,88
μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,12% και  με

τζίρο 119,23 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Aίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 12 
έως 23 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πελαγία, Πελαγής, Πελαγούλα, Πελαγίνα,

Πελαγίτσα, Πελάγιος, Πελαγιώ *
Ιλάριος * Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας,

Μέλια, Μελίτσα
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Παραχώρηση χώρων κατόπιν αιτημάτων, δια-
γραφές οφειλών, εγκρίσεις ποσώ για την Κοι-
νωφελή Επιχείρηση του Δήμου και η  εκπρο-

σώπηση του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας κατά των αδειοδοτήσεων της δρα-
στηριότητας της Μ.Α.Χ.Ο GROUP Α.Ε., είναι μερικά
από τα θέματα που θα αναπτυχθούν αύριο στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας . 

Αναλυτικότερα, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις   8:30
μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων με τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαδικασίας εκτέ-
λεσης της εργασίας: «Καθαρισμός  κοινοχρήστων
χώρων Δήμου Ελευσίνας».

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδό-
τησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το
Δήμο μας μηνός Μαρτίου 2015 του ετήσιου Προγράμματος
Δράσης.

Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διενέργεια ελέγ-
χου οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 της Κ.Ε.Δ.Ε. 

Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ιδιοκτησίας Παναγο-
πούλου Δήμητρας, κατ’ εφαρμογή της κυρωμένης 2/2010 πρά-
ξης εφαρμογής της περιοχής «Αεροδρόμιο» Ελευσίνας, για την
διάνοιξη εγκεκριμένων οδών.

Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών υπαλλήλων του Δήμου Ελευσίνας.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 52/15 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Λήψη απόφασης για τις επιστροφές αχρεωστήτως εισπρα-
χθέντων τελών αποχέτευσης.

Λήψη απόφασης για τις διαγραφές οφειλών τέλους ύδρευ-
σης.

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου
Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό της υποθέσεως της

προσβολής από την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ του καθορι-
σμού των συντελεστών δημοτικών τελών καθαριότητας και
φωτισμού του Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2015

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου
Αγγελικής Χαροκόπου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ελευ-
σίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των αδει-
οδοτήσεων της δραστηριότητας της Μ.Α.Χ.Ο GROUP Α.Ε.

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου τοποθέτησης του
αγάλματος «ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗ»

Επί αιτήματος Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής –
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής - για παραχώρηση
χώρου.

Επί αιτήματος Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής για παραχώρηση χώρου.

Επί αιτήματος Ένωσης Κρητών Ελευσίνας «Η
ΜΕΓΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» για παραχώρηση χώρου.

Επί αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία
«Πολιτιστικός Σύλλογος ΤΟ ΣΑΛΤΟ» και συμπολιτών μας, για
παραχώρηση χώρου.

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ  

Δίωρη στάση εργασίας από τις
12.30 μέχρι τις 2.30 το μεση-
μέρι με συμβολικό αποκλει-

σμό της ΝΕΟΑΚ πραγματοποίησαν
την Πέμπτη 30 Απρίλη οι εργαζόμενοι
της «Χαλυβουργικής» στην Ελευσίνα,
αντιδρώντας στην πρόταση  της διοί-
κησης, που έγινε  την Τρίτη 28 Απρί-
λη, σε 100 εργαζόμενους να αποχω-
ρήσουν «οικειοθελώς», δίνοντας το
ανάλογο «κίνητρο», ενώ ξεκαθάρισε
πως αν δεν δεχτούν, θα προχωρήσει
με απολύσεις 5% κάθε μήνα, όπως
της επιτρέπει ο νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Απριλίου
έληγε η προθεσμία του προγράμμα-
τος «οικειοθελών αποχωρήσεων»,
παρά τις διαβεβαιώσεις της σημερινής
και της προηγούμενης κυβέρνησης
προς τους εργαζόμενους ότι θα
σώσουν τις δουλειές τους αν οι ενερ-
γοβόρες βιομηχανίες «πριμοδοτη-
θούν» με φτηνότερο ρεύμα και άλλα
προνόμια.

Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας οι
εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στην
πύλη του εργοστασίου, προχωρώ-
ντας σε συμβολικό κλείσιμο της Εθνι

κής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, στο
ρεύμα εισόδου προς Αθήνα, στο ύψος
του εργοστασίου, αφήνοντας μια
λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή, μοιρά-
ζοντας στους επιβάτες των διερχόμε-
νων οχημάτων ανακοίνωση με τα
αίτηματά τους. 

Οι δίωρες στάσεις εργασίας ξεκίνη-
σαν την Τετάρτη 29 Απρίλη το πρωί με
συγκέντρωση στην πύλη του εργο-
στασίου. 

Δηλώσεις φορέων και αιρετών όπως
και περισσότερες λεπτομέρειες στο
http://www.thriassio.gr.

Η «οικειοθελής» αποχώρηση για 100 
εργαζόμενους στη Χαλυβουργική

έφερε διαμαρτυρίες και αποκλεισμό της Εθνικής οδού 

Για κλιμάκωση του αγώνα, προειδοποιεί το εργατικό δυναμικό της εταιρείας 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.
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ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
Αιτία τα φαινόμενα κορεσμού, που παρουσιάζει εδώ 
και μερικές ημέρες η χωματερή στη Φυλή 

ΗΔιεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών ενη-
μερώνει τους κατοίκους των Αχαρνών ότι λόγω
δυσλειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Φυλής η αποκομιδή των απορριμ-
μάτων στο Δήμο Αχαρνών γίνεται με καθυστερήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, εδώ και μερικές ημέρες ο Χώρος Υγει-
ονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Φυλή παρουσιάζει φαι-
νόμενα κορεσμού, με αποτέλεσμα την προβληματική απορ-
ρόφηση των απορριμμάτων. 

Ο χρόνος που χρειάζονται τα απορριμματοφόρα 
για την εκφόρτωση των απορριμμάτων είναι 

σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τη μέχρι πρότινος
ισχύουσα κατάσταση

Κατά συνέπεια ο χρόνος που χρειάζονται τα απορριμμα-
τοφόρα του Δήμου Αχαρνών για την εκφόρτωση των απορ-

ριμμάτων είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τη μέχρι πρό-
τινος ισχύουσα κατάσταση. 

Το γεγονός αυτό επηρεάζει σημαντικά τον προγραμματι-
σμό αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Αχαρνών
καθώς και σε όλους τους Δήμους που εξυπηρετούνται από
τον ΧΥΤΑ Φυλής.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας ζητά την κατανόηση
των κατοίκων και επιχειρηματιών 

της πόλης  

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών ζητά την
κατανόηση των κατοίκων και επιχειρηματιών του Δήμου
Αχαρνών. Τους διαβεβαιώνει ότι καταβάλει κάθε προσπά-
θεια και αναζητά κάθε πρόσφορη λύση, ώστε να τηρήσει τον
προγραμματισμό αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη
των Αχαρνών.

Στη δημοσιό-
τητα έδωσε  η
αστυνομία τα
στοιχεία ταυ-
τότητας  16
μελών σπεί-
ρας , η οποία
το τελευταίο
χρονικό διά-
στημα διέ-
πραττε ένοπλες και μη ληστείες, διακεκριμένες κλο-
πές και απάτες σε βάρος εμπόρων τροφίμων και
άλλων ιδιωτών στην ευρύτερη περιοχή Ζεφυρίου και
Αχαρνών.

Για τις ληστείες η σπείρα ήταν εφοδιασμένη με
κατάλληλο εξοπλισμό (πολεμικά τυφέκια KALASH-
NIKOV , πιστόλια, καπέλα τύπου τζόκεϊ, κουκούλες
full face κλπ).

Οι κατηγορούμενοι είτε εντόπιζαν μέσω ιστοσελίδων
στο διαδίκτυο, αγγελίες για πώληση εμπορευμάτων
και αντικειμένων είτε εμφανίζονταν οι ίδιοι ως έμποροι
ή πωλητές εμπορευμάτων, τα οποία διέθεταν προς
πώληση σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Στη συνέχεια, ένα μέλος της σπείρας επικοινωνούσε
τηλεφωνικά με τους ιδιώτες και συμφωνούσαν για την
αγοραπωλησία.

Μετά, συμφωνούσαν η συνάντηση και η συναλλαγή
να πραγματοποιηθεί σε κάποιο σημείο στις περιοχές
Αχαρνών και Ζεφυρίου, δίνοντας εσκεμμένα λανθα-
σμένη διεύθυνση, ώστε να παραπλανήσουν τα θύμα-
τά τους και να τα καθοδηγήσουν στο τελικό σημείο
συνάντησης πλησίον του καταυλισμού τσιγγάνων στο
Ζεφύρι, για να έχουν το χρονικό περιθώριο να οργα-
νώσουν τον τρόπο δράσης τους και να τους παγιδεύ-
σουν.

ΔΡΟΥΣΕ ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ 

ΣΕ ΖΕΦΥΡΙ 
ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Στη δημοσιότητα

τα στοιχεία 16 μελών
σπείρας ληστών

ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΚΑΤΩ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
2ο Forum διαλόγου και συνεργασίας

με Ρομά της περιοχής 
«Η ανάγκη απομόνωσης και καταστολής των εγκληματικών στοιχείων 

πρέπει να συνοδεύεται από γέφυρες επικοινωνίας με τις κοινότητες Ρομά
και τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές» τόνισε ο κ. Γιάννης Βασιλείου.

Πραγματοποιήθηκε, στις 29 Απριλίου, στην αίθουσα
συσκέψεων της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής,  η
δεύτερη συνάντηση την τρέχουσα χρονιά του Forum

διαλόγου και συνεργασίας για θέματα Ρομά με πρωτοβουλία του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννη Βασιλείου. 

Τα θέματα που απασχόλησαν το forum ήταν η διερεύνηση της
συνεργασίας των Συλλόγων Ρομά και διαπολιτισμικών μεσολα-
βητών Ρομά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την απο-
φυγή καύσης υλικών που εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τη
δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον σε συνεργασία ιδιαίτε-
ρα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ενημέρωση για τη συμμε-
τοχή των Συλλόγων Ρομά στις πολιτιστικές δράσεις της Αντιπε-
ριφέρειας και η ανάγκη διευκόλυνσης στην πληροφόρησης για
το στο πρόγραμμα  αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης
του ν. 4320/2015.

Η ανάληψη πρωτοβουλίας με πιλοτικό χαρακτήρα για κοινή
δράση της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, άλλων δημόσιων αρχών, των συλλόγων κατοίκων
Νεοκτίστων και του Συλλόγου Ρομά και διαπολιτισμικών μεσο-
λαβητών με σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και τον
καθαρισμό της περιοχής αλλά και η συστηματική συνεργασία για
την προώθηση πολιτιστικών δράσεων και ενημέρωσης για πρό-
σβαση στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρί-
σης, ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα αυτής της συνάντη-
σης-forum διαλόγου που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικής
πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη
Βασιλείου. 

Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των
Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων, ο Διοικητής Π.Υ. Δυτι-

κής Αττικής και της Π.Υ. Μεγάρων, εκπρόσωποι της Ένωσης
Ελλήνων Τσιγγάνων Διαμεσολαβητών, στελέχη του Κέντρου
Στήριξης Ρομά Μεγάρων και του Κέντρου Ημέρας Ζεφυρίου του
κοινωνικού φορέα ΚΛΙΜΑΚΑ, εκπρόσωποι- μέλη διοικητικών
συμβουλίων των Συλλόγων Τσιγγάνων στα Νεόκτιστα Ασπρο-
πύργου και στο Ζεφύρι (Φιλική Εταιρεία) και στελέχη της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Μέριμνας και του Τμήματος Πολιτι-
κής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

Στο πλαίσιο συναντίληψης για τα αίτια της καύσης καλωδίων
και υλικών (εξαθλίωση, επιβίωση, μοναδικός οικονομικός
πόρος) αλλά και των δυσμενών συνεπειών τόσο για τους ίδιους
τους Ρομά όσο και για το σύνολο του πληθυσμού των περιοχών
καύσης καλωδίων (δημόσια υγεία, περιβάλλον), οι προτάσεις
που διατυπώθηκαν αφορούσαν τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Το Ε.ΣΥ.Ν στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθη-
κόντων του  Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπου-
λου, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας βρέ-
θηκε σήμερα 29 Μαρτίου 2015 στο προ-

εδρικό μέγαρο για την καθιερωμένη  ετήσια ενημέρωση
των πεπραγμένων και των δράσεων του.

Αντιπροσωπία αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του
Ε.ΣΥ.Ν, κ. Δρίκο Αρμόδιο, τον Αντιπρόεδρο του
Ε.ΣΥ.Ν. κ. Δελακουρίδη Ιωάννη, την Αντιπρόεδρο του
Ε.ΣΥ.Ν., κα Κουιτζόγλου Δομνίκη, την Γενική Γραμματέα
του Ε.ΣΥ.Ν., κα. Βλάχου Έλενα, τα μέλη
του Δ.Σ, κ. Δάλλα Ευστράτιο, κ. Άγγο Πέτρο και κ. Μαρι-
δάκη Στυλιανό, το μέλος της επιτροπής μελών κ. Ρόκα
Κωνσταντίνο, το μέλος της επιτροπής
διαδικασιών κ. Τσακάλη Ιωάννη, και τα μέλη της εξελε-
γκτικής επιτροπής κ. Ιωαννίδη Αργύριο και κ. Μητσοκά-
λη Κωνσταντίνο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την
θερμή υποδοχή του ανέφερε:

“ Θέλω να σας πω λίγα λόγια, γιατί μέσω υμών πρέπει
να βγουν κάποια μηνύματα, με βάση αυτό το οποίο
εκφράζετε. Η δομή του Συμβουλίου σας εκφράζει την

σύνθεση και την ενότητα, πέρα και έξω από πολιτικές -
και πολύ περισσότερο κομματικές - αντιπαραθέσεις.
Έχετε καταφέρει να λειτουργείτε μ’ έναν τρόπο υποδειγ-
ματικό. Και αυτόν τον τρόπο πρέπει να τον ‘διδάξετε’,
μέσα από την πορεία σας.  

Θέλω επίσης να σας παρακαλέσω - και αυτό είναι το
σημαντικότερο – να τονώσετε την εικόνα της Χώρας στο

εξωτερικό, όπου η δράση σας είναι γνωστή,
σε όλα τα εκτός συνόρων fora. Είτε πρόκει-
ται για ευρωπαϊκά fora είτε για fora στο πλαί-
σιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και
της ΟΥΝΕΣΚΟ. Αναπτύξετε, λοιπόν, αυτήν
την πρωτοβουλία.  

Είναι καλό αυτήν την στιγμή να γνωρίζουν
στο εξωτερικό ποια είναι η πραγματική εικό-
να της Ελλάδος. Και η εικόνα
αυτή είσθε εσείς. Εύχομαι κάθε επιτυχία
στην αποστολή σας. Από τη δική μου πλευ-
ρά να θυμάσθε ότι θα συμπαρίσταμαι στο
έργο το οποίο επιτελείτε. Καλή επιτυχία και
καλή δύναμη.”

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποδοχής ακολούθησε τράπεζα συζήτησης

και συνεργασίας. Τα μέλη της Αντιπροσωπίας του
Ε.ΣΥ.Ν ενημέρωσαν πλήρως τον πρόεδρο της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας για τον απολογισμό των δράσεων του
έτους 2014. Στη συνέχεια τοποθέτησαν τους προβλημα-
τισμούς τους σε σχέση με τη σημερινή συγκυρία καθώς
ανέφεραν ενδελεχώς τον προγραμματισμό και το πλαί-
σιο δράσεων που λαμβάνουν ήδη χώρα την φετινή χρο-
νιά.

‘’Το λίκνο της μάνας γης’’ 
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων 
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις Επιστήμες, με ομιλητή τον ομότιμο

καθηγητή Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ηλία Μαριολάκο 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών συνεχάρη τους υπεύθυνους της εκδήλωσης για την άψογη διοργάνωση  

Στην εκδήλωση «Το λίκνο της
μάνας Γης» που διοργάνωσε
το Πνευματικό Κέντρο Θρα-

κομακεδόνων παραβρέθηκε ο
Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασ-
σαβός. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμέ-
νη στις Επιστήμες, με ομιλητή τον κ
Ηλία Μαριολάκο, ομότιμο καθηγητή
Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το θέμα της διάλεξης ήταν η σύνδε
ση των γεωλογικών φαινομένων και

των κλιματικών μεταβολών που
συνέβησαν στη Γη με την ανάδυση
του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών συνεχάρη
τον κ Μαριολάκο για το πρωτότυπο
ερευνητικό του έργο και την πραγμα-
τικά πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του,
καθώς και τους διοργανωτές της 

εκδήλωσης για την άψογη διοργά-
νωση, και δήλωσε:«Το Πνευματικό 

Κέντρο Θρακομακεδόνων αποδει-
κνύει για μία ακόμα φορά, ότι αποτε-
λεί ένα λίκνο πολιτισμού, ένα φυτώ-
ριο νέων ιδεών για τον Δήμο μας. 

Η προαγωγή του πολιτισμού και
των επιστημών αποτελεί μία έκφαν-
ση κοινωνικής αλληλεγγύης, και προ-
σφέρει σημαντική διέξοδο σε όλους 

μας, και ιδιαίτερα στους συμπολίτες
μας που πλήττονται από την κρίση
και αναζητούν διέξοδο στον πολιτι

σμό. Εύχομαι ολόψυχα να διοργα-
νώνονται συχνά τόσο ενδιαφέρουσες
διαλέξεις στον Δήμο μας»

Στην εκδήλωση παρέστη επίσης ο
κ Αναστάσιος Χίος, Αντιδήμαρχος
Διοίκησης, Θρακ/ων και Α΄ Αντιπρόε-
δρος του ΠΚΘ, καθώς και πολλοί
φίλοι των τεχνών και των επιστημών.
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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

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

Κάθε μήνα 
προληπτικές

Μαστογραφίες
στα Μέγαρα

Δωρεάν για άπορες και
ανασφάλιστες γυναίκες 
ηλικίας 40 έως 69 ετών.

Ο Καρκίνος του Μαστού χρήζει
έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπι-
σης κάτι που δεν είναι εφικτό  για
όλους λόγω της οικονομικής κρίσης
και της ανεργίας που μαστίζουν την
κοινωνία μας.

Οι άποροι και ανασφάλιστοι
συμπολίτες μας εξαναγκάζονται  να
παραμελούν την υγεία τους με επι-
πτώσεις  πολλές φορές μη αναστρέ-
ψιμες.

Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο
της Προαγωγής και προστασίας της
Δημόσιας υγείας ο Δήμος Μεγαρέων
σε συνεργασία  με το ΕΔΔΥΠΠΥ θα
διοργανώνει από εδώ και στο εξής
και κάθε μήνα για (12) δώδεκα  άτομα
δωρεάν μαστογραφίες  για άπορες
και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 40
έως 69 ετών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
είναι:

1. Εκκαθαριστικό της Εφορίας και
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιού-

νται στο Κέντρο Μαστού (Τίρυνθος 2,
Ανω Πατήσια).

Η πρώτη ημερομηνία ορίζεται η 7η
Μαϊου,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00
π.μ.

Βράβευση μικρών καλλιτεχνών από τις Αχαρνές 
Στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής, που στόχος είναι να γίνει 
θεσμός της σχολικής κοινότητας του Δήμου 

Με επιτυχία
πραγματοποι-
ήθηκε ο 1ος
Μαθητικός Δια-

γωνισμός Ζωγραφικής για
μαθητές των δημοτικών
σχολείων του Δήμου Αχαρ-
νών. Την εκδήλωση συν-
διοργάνωσαν από κοινού ο
Δήμος Αχαρνών, η Ένωση
Γονέων Δήμου Αχαρνών,
και η Φιλότεχνη Λέσχη
Αχαρνών. Η βράβευση των
μικρών μαθητών πραγμα-
τοποιήθηκε στην κατάμεστη
αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχείου Αχαρνών, το
Σάββατο 25 Απριλίου 2015.

Στον διαγωνισμό ζωγραφι-
κής, που διοργανώθηκε για
πρώτη φορά, έλαβαν μέρος
189 μαθητές από 20 Δημο-
τικά σχολεία των Αχαρνών
και των Θρακομακεδόνων. 

Το έπαθλο για το 1ο βρα-
βείο ήταν μία υποτροφία
διάρκειας ενός έτους στα
τμήματα Καλλιτεχνικών της
ΔΗ.Κ.Ε.Α.. 

Επίσης, σύνεργα ζωγρα-
φικής κέρδισαν οι τρεις

πρώτοι νικητές καθώς και
οι μαθητές που έλαβαν
τιμητικούς επαίνους.

Ο Δήμαρχος κ Γιάννης
Κασσαβός συνεχάρη τους
διοργανωτές για την πολύ
ωραία πρωτοβουλία τους,
με την ευχή ο μαθητικός
διαγωνισμός να καθιερω-
θεί και να γίνει θεσμός της
σχολικής κοινότητας του
Δήμου μας. Επίσης, απευ-
θυνόμενος στους μικρούς
μαθητές ο κ Κασσαβός
δήλωσε: «Θέλω να συγχα-
ρώ όλους τους μαθητές

π ο υ
πήραν
μέρος
σ τ ο
διαγω-
ν ι σ μ ό
ζωγρα-
φικής.
Ν α
θυμά-
στε ότι
α ξ ί α
έχει η
συμμε-

τοχή. Να θέτετε ένα στόχο
και να δουλεύετε σκληρά
για να τον επιτύχετε. Εύχο-
μαι σε όλους σας καλή πρό-
οδο στα μαθήματά σας και
καλή επιτυχία στους στό-
χους σας».

Οι νικητές του διαγωνι-
σμού:

1o βραβείο Καρβούνης
Ιωάννης 20ο δημοτικό

2ο Ελευθερία Μαρία Μασ-
σέλου 19ο Δημοτικό

3ο Μαρία Γκομόζια 16ο

Δημοτικό

Επαίνους
1ο Θρακ Προβατάς Λευτέ-

ρης  
1ο Αχαρνών Βαρελά Εύη
10ο Δημοτικό Φαίδρα

Γιαννοπούλου
1ο Θρακ Νικιτάκη Όλγα
2ο Θρακομακεδόνων

Βαρδανίκα Ζωή
24ο Δημοτικό Τσιπιρίδης

Ιωάννης
20ο Καλουσίδου Μαρία

Πηνελόπη
20ο Παμπουκίδη Ελπίδα  
12ο Δημοτικό Παπαζώτου

Ελένη Μαρία  
12ο Δημοτικό Καρακατσά-

νη Φωτεινή.
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

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

«Έλευσις»: 
2η εκδήλωση 

επαναχρησιμοποίη-
σης συσκευών και 

αντικειμένων, 
στην Ελαιουργική

Την 2η εκδήλωση επαναχρησιμοποίησης
συσκευών και αντικειμένων πραγματοποίη-
σε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

«Έλευσις» την  Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο
χώρο της Ελαιουργικής, Ιερά Οδός & Αφων Μουρί-
κη, στην Ελευσίνα.

Από τις 10 το πρωί της Κυριακής έως της 1.30 το
μεσημέρι οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης ήταν εκεί και
υποδέχονταν  προσφορές αντικειμένων που δεν χρη-
σιμοποιούνται πια αλλά βρίσκονται σε καλή λειτουργι-
κή κατάσταση. Στην εκδήλωση επίσης, υπήρξαν προ-
βολές, συζητήσεις κι εκπλήξεις για μικρούς και μεγά-
λους , που επισκέφθηκαν το χώρο και ενδιαφέρθηκαν
να μάθουν περισσότερα για την εν λόγ δράση .

Δημιουργήθηκε από ανέργους που ειδικεύτηκαν σε
πρόγραμμα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας.

Η «Έλευσις» ξεκίνησε την δραστηριότητά της τον
περασμένο Μάρτιο. Είναι η πρώτη Κοινωνική Συνεται-
ριστική Επιχείρηση στη χώρα μας που έχει σαν βασικό
στόχο την προώθηση και υλοποίηση της ιδέας της επα-
ναχρησιμοποίησης, υπηρετώντας τον σκοπό της
Κυκλικής Οικονομίας. Δημιουργήθηκε από ανέργους
που εξειδικεύτηκαν σε πρόγραμμα κατάρτισης του
Υπουργείου Εργασίας.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της «Έλευσις» στο
http://www.elefsis.com.gr .

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επανα-
χρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ή για την μεταφο-
ρά ογκωδών καλέστε στο τηλέφωνο 210-5561060 ή
επισκεφτείτε τα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό
Κοντούλη 77.

Με επιτυχία
π ραγμα-
τοποίησε

τη Κυριακή
26/4/2015 ο Κυνη-
γετικός Σύλλογος
Αχαρνών την ετή-
σια Γενική Συνέλευ-
ση και τις αρχαιρε-
σίες ανάδειξης νέου
Διοικητικού Συμ-
βουλίου, όπου
εγκρίθηκε ο απολο-
γισμός έτους 2014,
ο προϋπολογισμός
του έτους 2015
καθώς και η έκτα-
κτη εισφορά υπέρ
Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.

Στο δεύτερο
μέρος, πραγματο-
ποιήθηκαν οι
αρχαιρεσίες όπου εκλέ-
χθηκαν οι παρακάτω με
σειρά προτεραιότητας:

Α) ΓΙΑ ΤΟ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαζάρου Βασίλειος
του Δημητρίου

Μαρίνης Πέτρος του
Δημητρίου

Μαριανός Νικόλαος
του Γεωργίου

Σιδέρης Εμμανουήλ
του Αχιλλέα

Σωτηρίου Αθανάσιος
του Λουκά

Τσούτσουρας Ανάργυρος του Ιωάννη
Τσαμάλης Γεώργιος του Αναστασίου 
Μαντέλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Τσακλίδης Λουκάς του Γεωργίου
Πανταζόπουλος Παναγιώτης του Αντωνίου
Βασδέκης Πέτρος του Στεφάνου
Φίλης Σπυρίδωνας του Χρήστου
Τσιάλτας Σπυρίδωνας του Αριστείδη
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λαζάρου Γεώργιος του Δημητρίου
Παπαευθυμίου Γεώργιος του Βασιλείου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Στρατσιάνης Κωνστα-

ντίνος του Μιχαήλ
Τη Τρίτη 28/4/2015

συνήλθε το πρώτο Διοι-
κητικό Συμβούλιο και
έπειτα από μυστική
ψηφοφορία μεταξύ των
εκλεγέντων έγινε η κατα-
νομή των αξιωμάτων ως
εξής:

1. Σωτηρίου Αθανά-
σιος         ΠΡΟΕΔΡΟΣ         

2. Μαριανός Νικόλαος
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ            

3. Μαρίνης Πέτρος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.         

4. Σταύρου Ιωάννης               ΤΑΜΙΑΣ
5. Σιδέρης Εμμανουήλ           ΚΟΣΜΗΤΩΡ          
6. Λαζάρου Βασίλειος            ΜΕΛΟΣ
7. Τσούτσουρας Ανάργυρος  ΜΕΛΟΣ
8. Τσαμάλης Γεώργιος           ΜΕΛΟΣ
9. Μαντέλος Νικόλαος            ΜΕΛΟΣ
Ο Σταύρου Ιωάννης διορίστηκε ταμίας με απόφαση του

Δασάρχη Πάρνηθας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
κι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2015 
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ΣΤΗΝ 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Συμβάσεις έργων και δίκτυα 
κοινωνικής αλληλεγγύης 

Μεταφέρονται οι Λαϊκές των Μεγάρων
- Που θα κάνουν τα ψώνια τους οι δημότες 
Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Δημο-

τικού Συμβουλίου μεταφέρονται οι Λαϊκές Αγορές
των Μεγάρων από αυτήν την  εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η Λαϊκή της Τρίτης, που μέχρι
σήμερα λειτουργούσε  στην οδό  Ευπαλίνου, από
την Τρίτη 5 Μαΐου μεταφέρεται Βορειότερα στο νέο
Σχέδιο πόλεως και η Λαϊκή της Παρασκευής, που
μέχρι σήμερα λειτουργούσε στην οδό Τεπελενίου
από την Παρασκευή  8 Μαΐου μεταφέρεται στην οδό
Ελευθερίας.

Το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής
πρόκειται να συνε-

δριάσει την Πέμπτη 7
Μαΐου 2015 και ώρα
15:30 στο αμφιθέατρο του
Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (Αναστάσεως
2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργός).

Τα θέματα Ημερήσιας
Διάταξης εχουν ως εξής:

Επικύρωση πρακτικών
4ης και 5ης Συνεδρίασης
έτους 2015 του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Αττικής.

Έγκριση της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης
της Περιφέρειας Αττικής.

( Εισηγήτρια η Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος κ. Κ.
Σταυροπούλου)

Συζήτηση και λήψη από-
φασης επί ζητημάτων λει-
τουργίας του «Δικτύου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά – Περιφέρειας
Αττικής» (πρώην «Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Νομαρχίας Πειραιά»).

( Εισηγητής ο Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

Έγκριση προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων για εκτέλεση εργασιών
βελτίωση ασφαλτοτάπητα
στην Επαρχιακή οδό
Σταυρού - Αναβύσσου,
στην περιοχή Καλυβίων
στον Δήμο Σαρωνικού στα
πλαίσια του έργου
ΚΟ2/10 «Βελτίωση του
οδικού τμήματος κόμβος
ιππικού κέντρου – Καλύ-
βια – Λαγονήσι – Ανάβυσ-
σος».

(Εισηγήτρια η Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Β. Λάσκα-
ρη- Κρασοπούλου)

Έγκριση προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων για εκτέλεση εργασιών
στην Επαρχιακή Οδό
Καλάμου-Αγίων Αποστό-
λων του Δήμου Ωρωπού
για το έργο «Κατασκευή
εξωτερικού υδραγωγείου
στη θέση Ρίζες του Δήμου
Ωρωπού». 

(Εισηγήτρια η Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Β. Λάσκα-
ρη- Κρασοπούλου)

Χωροθέτηση και λει-
τουργία των λαϊκών αγο-
ρών Αγ. Ελεούσας και Τζι-
τζιφιών της Β’ Πειραιά. 

(Εισηγητής ο Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)

Χωροθέτηση και λει-
τουργία της λαϊκής αγοράς
Καλυβίων της Ζ’ Αττικής. 

(Εισηγητής ο Περιφερει-
ακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)

Έγκριση σύναψης και
όρων προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Πειραιά για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων
Ευρωπαϊκής Ημέρας
Θάλασσας 2015, συνολι-
κού προϋπολογισμού
45.000,00 € (πλέον
Φ.Π.Α.).

( Εισηγητής ο Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

Ορισμός νέων μελών
του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Αττικής σε Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθη-
σης εφαρμογής της Προ-
γραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου
Σαλαμίνας για την εκτέλε-
ση του έργου με τίτλο:
«Συντήρηση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στο οδικό
δίκτυο του Δήμου Σαλαμί-
νας», συνολικού προϋπο-
λογισμού 500.000,00
ευρώ (συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ).  

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 
Η 1η πρόταση 

Κτηματογράφησης
της περιοχής 17 

- Μονομάτι
Έγκαιρα πρέπει να υποβάλλουν

τις ενστάσεις τους οι κάτοικοι 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών γνωστοποιεί ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 103/02-04-2015 Απόφαση του (με
ΑΔΑ: ΩΤΥΤΩΨ8-ΗΗΡ) αποδέχτηκε, ενέκρινε,
δημοσιεύει και αναρτά την 1η πρόταση της
Κτηματογράφησης περιοχής 17 - Μονομάτι.
Ως εκ τούτου, καλεί τους ιδιοκτήτες των ακι-

νήτων της περιοχής 17 - Μονομάτι του Δήμου
Αχαρνών, να προσέλθουν στο Δημοτικό
Κατάστημα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με
σκοπό:
● Να λάβουν γνώση επί των σχεδίων κτη-

ματογράφησης, που αναρτώνται για 1η φορά
στον Δήμο Αχαρνών,

● Να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις κατά την
διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα (15)
ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευ-
σης του παρόντος.

● Να κατατεθούν δηλώσεις ιδιοκτησίας με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται από τον νόμο.

ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.
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Με απόφαση Κατρούγκαλου 
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική έκδοση ΦΕΚΥποχρεωτική η ηλεκτρονική έκδοση ΦΕΚ

υπουργείων και φορέωνυπουργείων και φορέων

Από τις αρχές Ιουλίου ενεργοποιείται η απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού
Γιώργου Κατρούγκαλου σύμφωνα με την οποία δεν θα γίνονται δεκτά προς
δημοσίευση σε ΦΕΚ έγγραφα και πράξεις των υπουργείων, των Γενικών

Γραμματειών, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων και των Περιφερειών, σε περίπτωση δεν φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπο-
γραφή και χρονοσήμανση. Αντίστοιχη υποχρέωση θα έχουν και οι δήμοι με τα Νομι-
κά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου από την 1η.1ου. 2016.

Στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαί-
νεται μεταξύ άλλων ότι ο ρόλος του Εθνικού Τυπογραφείου στη λειτουργία του κρά-
τους είναι νευραλγικός. 

Η ταχύτητα των διαδικασιών της δημοσίευσης των πράξεων σε ΦΕΚ έχει άμεση
επίδραση στον απαιτούμενο χρόνο εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών. 

Με βάση αυτό το δεδομένο το Εθνικό Τυπογραφείο επιδιώκει την επιτάχυνση με
κάθε τρόπο αυτών των διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Για το
λόγο αυτό επιχειρείται η ουσιαστική καθιέρωση της αποστολής των προς δημοσίευ-
ση σε ΦΕΚ πράξεων και γενικότερα εγγράφων με τη χρήση τεχνολογιών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ανοιχτή εκδήλωση
Σήμερα 4 Μαΐου και ώρα 19.30 στην αίθουσα του
Κ.Α.Π.Η. Μάνδρας, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πραγματοποιεί 
ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Πολιτικές εξελίξεις:

Η πορεία της Κυβέρνησης και οι θέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ», με ομιλητή τον Αλέκο Καλύβη, μέλος της
Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο

βουλευτή περιφέρειας Αττικής. 
Μετά τις ομιλίες θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης

ερωτημάτων και σύντομων τοποθετήσεων. 
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και 

θα παραβρεθούν βουλευτές περιφέρειας Αττικής 
και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Το Γραφείο Τύπου 28/04/2014

Την ίδια μέρα και ώρα 8:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατά-
στημα Ελευσίνας, θα συνεδριάσει και η αρμόδια Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας προκειμένου να
λάβει αποφάσεις για τα κάτωθι: 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού, των
αρμοδιοτήτων και διάρθρωσης των Επιτροπών Διενέρ-
γειας Διαγωνισμών Προμηθειών και παρεχομένων υπη-
ρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης των προσφορών αυτών
καθώς και των περιπτώσεων της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Έγκριση τεχνικής έκθεσης και κατάρτιση των όρων δια-
κήρυξης διαγωνισμού για την Συντήρηση – αναβάθμιση
Λογισμικού Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοτι

κής κατάστασης – Διαχείρισης Μισθοδοσίας – Διαχείρι-
σης Προσωπικού – Επιπρόσθετης Λειτουργικότητας
του  Δήμου.

Έγκριση τεχνικής έκθεσης και κατάρτιση των όρων δια-
κήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών
υπολογιστών (Η/Υ).

Λήψη απόφασης για την αμοιβή δικηγόρου κ. Στουφή
Δημητρίου.

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών κατά την συζήτηση της με ΑΒΕΜ: ΠΡΦ238/21-2-
2013 προσφυγής της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.»

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με
αριθμ. καταθ. 22274/2012 προσφυγής της ΣΤΑΜΙΔΗΣ
Σ.Ν. ΑΕΒΕ.

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με αριθμ.
καταθ. 22275/2012 προσφυγής της ΣΤΑΜΙΔΗΣ Σ.Ν.
ΑΕΒΕ.

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με αριθμ.
καταθ. 22326/2013 προσφυγής της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ως καθολικός διάδοχος δι
απορροφήσεως συγχωνευθείσας εταιρείας «ΠΕΤΡΟΛΑ
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ».     

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Στις 20:00 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας 
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)

δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι,
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι
διαφόρων τύπων και προελεύσεων.

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14

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 τοιχο-

ποιίας- 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 πρό-

στιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησι-
μοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση 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.  

8.10.14

Ο Πανελευσινιακός Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης με την
υποστήριξη του Δήμου Ελευσίνας, του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ και των
Ελληνικών Πετρελαίων διοργανώνει για πρώτη φόρα τουρνουά
αναγνωρισμένο από την FIBA!!! 
Οι διοργανωτές σας υπόσχονται ένα 3ημερο γεμάτο συγκινήσεις,

εκπλήξεις και φυσικά πολύ μπάσκετ για όσους είναι ή αισθάνονται
παιδιά!!!

Το 1ο 3Χ3 FIBA
ENDORSED BASKETBALL

TOURNAMENT 
στην Δυτική Αττική 

είναι γεγονός!!! 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
171 ΕΚΑΤ. ΠΑΙΔΙΑ

Σε φθίνουσα πορεία το φαινόμενο
της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα

Για εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο κάθε χρόνο η ζωή
περνά μακριά από τις σχολικές αίθουσες.Είναι τα παι-

διά που γίνονται φθηνά εργατικά χεριά,αντί να μορφώνονται με
στόχο μία καλύτερη ζωή.Πρόκειται για φαινόμενο που συνδυά-
ζεται με συνθήκες φτώχειας και με αδυναμία των κρατών να
προστατέψουν τα παιδιά.

Αν και στην Ευρώπη, το πρόβλημα είναι υπό έλεγχο, οι αριθ-
μοί σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική είναι συγκλονιστικοί.

Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο 22 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν
από αιτίες που σχετίζονται με την εργασία, ενώ μόνο στη Λατι-
νική Αμερική υπάρχουν 48 εκατομμύρια παιδιά που εργάζο-
νται. Εκτιμάται,ότι συνολικά στον πλανήτη, περίπου 171 εκα-
τομμύρια παιδιά εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία και άλλους
επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως
χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό.

«Μιλάμε κυρίως για Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική,ενώ
στην Ευρώπη τα πράγματα είναι υπό έλεγχο, γιατί και η σχολι-
κή διαρροή είναι οριακή και οι έλεγχοι εργασίας είναι αρκετά
αυστηροί ώστε να μην έχουμε τέτοια παραδείγματα στη μεγά-
λη βιομηχανία ή στο εμπόριο τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόε-
δρος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μυρσίνη Ζορ-
μπά. Αναφέρει ότι μπορεί,όμως,στην αγροτική οικογένεια, ή σε
χώρες του νότου οι οποίες είναι πιο φτωχές, τα παιδιά να είναι
βοηθητικά πάρα πολύ ή να βρίσκονται στο δρόμο με γονείς
που δεν είναι σε θέση να τα θρέψουν και να τα
φροντίσουν.Βέβαια σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού,
όπως είναι οι Ρομά, εκεί το ποσοστό είναι πραγματικά πολύ
μεγάλο. Δεν μιλάμε,όμως,για μία κανονική εργασία,αλλά μορ-
φές ευκαιριακής απασχόλησης οι οποίες φέρνουν ένα μικρό
εισόδημα σε μια οικογένεια που βρίσκεται στα πρόθυρα της
κατάρρευσης.Όπως το να σπρώχνουν τα παιδιά στην επετεία,
να καθαρίζουν τζάμια, να πουλούν λουλούδια το βράδυ, ή και
να βοηθούν σε αγροτικές δουλειές ή στη λάντζα, αν για παρά-
δειγμα η οικογένεια έχει ένα εστιατόριο».

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNICEF, όπως
παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Η Κατάσταση των Παιδιών
στην Ελλάδα 2014 - Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα
παιδιά», που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2014, η
παιδική εργασία διαχρονικά παρουσιάζει φθίνουσα πορεία.

Ειδικότερα,τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2013 το ποσοστό των
εργαζομένων παιδιών (15-18 ετών) στον αντίστοιχο συνολικό
πληθυσμό των παιδιών στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρό (1,4% ή
6.430 παιδιά), ενώ το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών
παιδιών είναι η πλειοψηφία (95,6%) του αντίστοιχου συνολικού
πληθυσμού.

Τα περισσότερα οικονομικά ενεργά παιδιά βρίσκονται στην
Αττική (23,7%), στη Θεσσαλία (13,6%),στην Κεντρική Μακεδο-
νία (12,9%) και στη Στερεά Ελλάδα (9,2%). Αναλογικά με τον
πληθυσμό των παιδιών (15-18 ετών) σε κάθε περιφέρεια τα
οικονομικά ενεργά παιδιά ήταν περισσότερα στη Θεσσαλία,
στη Στερεά Ελλάδα και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
και με μικρότερη συχνότητα στην Αττική και Κεντρική Μακεδο-
νία. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, έχει παίξει
ρόλο και σε αυτόν τον τομέα.

«Δεν υπάρχει,επισημαίνει η κ.Ζορμπά,ζήτημα εργασίας
ακουσίως ή εκουσίως στα παιδιά,πρέπει να υπάρχει άδεια
εργασίας,που αποκλείει δουλειές οι οποίες είναι πολύ βαριές,
όπως των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Ο
νόμος,όμως,δίνει άδειες σε παιδιά που έχουν κλείσει τα 14
τους χρόνια, αν ζητηθεί άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας,
να εργαστούν με μειωμένο ωράριο. Όταν,όμως,έχουμε κοινω-
νίες στο Νότο,στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται
γύρω στο 25%, και μάλιστα με χαμηλά ημερομίσθια, και ελα-
στικοποιημένα part time καθεστώτα, η παιδική εργασία περιο-
ρίζεται πολύ, στις συνθήκες του δρόμου. Γιατί πλέον φθηνοί
εργαζόμενοι είναι και οι γυναίκες και οι νέοι και οι άνεργοι,οπότε
δεν συμφέρει η παιδική εργασία».

«ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣ»
Κανονικά η καταβολή των συντάξεων 

Σε τεχνικό πρόβλημα του συστήματος ΔΙΑΣ οφει-
λόταν  η καθυστέρηση στην καταβολή συντάξεων
την Πέμπτη , όπως επεσήμαναν ο αναπληρωτής
υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης
Στρατούλης και ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυ-
ρόπουλος, διαβεβαιώνοντας αμφότεροι ότι το πρό-
βλημα έχει επιλυθεί και ότι οι συντάξεις καταβάλλο-
νται κανονικά.

«Το πρόβλημα όπως με διαβεβαίωσαν οι τράπε-
ζες έχει λυθεί και θεωρείται λήξαν» είπε ο κ. Στρα-
τούλης, ενώ σημείωσε πως ζήτησε να αναλάβουν
την ευθύνη για το πρόβλημα, με δημόσια ανακοί-

νωσή τους, οι τράπεζες καθώς «δεν είναι καλό να προκύπτουν τεχνικά προβλήματα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα ότι
δεν υπάρχουν χρήματα για μισθούς και συντάξεις».

Μιλώντας στο ίδιο κανάλι, ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλη-
μα σε ό,τι αφορά την καταβολή των χρημάτων είτε από το Δημόσιο είτε από το ΙΚΑ, επισημαίνοντας ότι «υπήρξε
ένα μικρό πρόβλημα στο σύστημα ΔΙΑΣ», το οποίο ωστόσο άρχισε να ομαλοποιείται από τις 8.30 το βράδυ .

Και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είχε ανακοινώσει ότι την  Τετάρτη «θα έχει ολοκληρωθεί κανονικά, για
όλες τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ η πίστωση των συντάξεων ΙΚΑ και Δημοσίου μηνός Μαΐου 2015 στους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων».

Να σημειωθεί ότι οι συντάξεις του ΙΚΑ και του Δημοσίου καταβάλλονται κανονικά την προτελευταία εργάσιμη ημέρα
κάθε μήνα, συνηθίζεται ωστόσο τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς το απόγευμα της προηγούμενης
ημέρας.

ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Ακίνητα: Δεν θα φορολογηθεί 

η πρώτη κατοικία 
- Αφορολόγητο πάνω από 200.000!

Ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης,
μιλώντας απόψε στην εκπομπή On Line του Mega , είπε
ότι ως τον Ιούνιο η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αλλα-
γή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ώστε να
έλθουν στο επίπεδο της εμπορικής αξίας τους και θα
προετοιμάσει τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν θα φορολογήσει την
ακίνητη περιουσία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημά-
των, ούτε την πρώτη κατοικία, ενώ ενδεικτικά και επιφυ-
λασσόμενος για τοποθέτηση κατόπιν ακριβών υπολογι-
σμών, είπε ότι η «γραμμή» για την φορολόγηση μεγάλης
ακίνητης περιουσίας θα είναι πάνω από 200.000 ευρώ.

Ανέφερε επίσης ότι στόχος της κυβέρνησης, είναι η
καταβολή της 13ης σύνταξης ως το τέλος του 2015.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Φλαμπουράρης επισήμανε ότι
η κυβέρνηση με μόλις τριών μηνών άσκηση της εξου-
σίας, δέχεται πρωτοφανή επίθεση και παρόλα αυτά υλο-
ποιεί ως ένα βαθμό το πρόγραμμα της, γεγονός που,
δεδομένων των συνθηκών όπως υπογράμμισε, το χαρα-
κτήρισε "άθλο".

Ο υπουργός Επικρατείας διατύπωσε την εκτίμησή του
ότι θα υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους στις αρχές
του επόμενου μηνός, υπογραμμίζοντας ότι «θέλουμε μια
συμφωνία αντίστοιχη με τις ανάγκες του ελληνικού
λαού».

Σε σχέση με τις δυσκολίες που ανέκυψαν στην πορεία
της διαπραγμάτευσης, είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση
μάλλον υπερεκτίμησε την δημοκρατική και διαφανή
συμπεριφορά των εταίρων.

«Θεωρούσαμε ότι είμαστε σε μια ΕΕ αλληλεγγύης»

είπε χαρακτηριστικά, ο κ. Φλαμπουράρης.
Τόνισε ότι με την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου η

Ελλάδα κέρδισε, πρώτον, η τάση για πρωτογενές πλεό-
νασμα να διαμορφωθεί στο 1,2%-1,5% και δεύτερον, το
ότι «τελειώσαμε με την αξιολόγηση».

Πρόσθεσε ότι αν οι εταίροι επαναφέρουν το θέμα αυτό,
η ασυνέπεια βαρύνει αυτούς.

Διευκρίνισε επίσης, ότι μόλις λυθεί το θέμα της ροής
χρημάτων στην ελληνική οικονομία «σε μια βδομάδα
ελπίζω» θα υπάρξουν ευχάριστες εκπλήξεις στο θέμα
της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, «που κάποι-
οι την αποκαλούν ιδιωτικοποιήσεις».

Ερωτηθείς αν τυχόν στις 9 Μαΐου δεν υπάρξει συμφω-
νία και τεθεί το δίλημμα «πληρωμή της δόσης στο ΔΝΤ ή
πληρωμή μισθών και συντάξεων», ο υπουργός Επικρα-
τείας απάντησε κατηγορηματικά πως «δεν υπάρχει
δίλημμα. Πληρωμή μισθών και συντάξεων».

σχετικά με το επεισόδιο εις βάρος του υπουργού Οικο-
νομικών, Γιάννη Βαρουφάκη, στα Εξάρχεια και κατόπιν
προβολής σχετικού βίντεο, είπε ότι «στην πολιτική αντι-
παράθεση μπορεί να είμαστε οξείς, αλλά δεν επιτρέπε-
ται η προσωπική στοχοποίηση».

Επισήμανε ότι «το θέμα Βαρουφάκη παίζεται επί 15
ημέρες», πρόσθεσε, υπό την μορφή ερωτήματος «είναι
κριτική αυτό που ασκείται στον Βαρουφάκη;» τονίζοντας
ότι το όλο κλίμα παίζει βασικό ρόλο στην στοχοποίηση
του.

Υπογράμμισε ότι ο κ. Βαρουφάκης διατηρεί όλες τις
αρμοδιότητές του και καμία λιγότερη.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι «δεν ξέρουμε αν θα εκπρο-
σωπήσει την Ελλάδα στο Eurogroup», διευκρινίζοντας,
ταυτόχρονα, ότι «μέσα στο Eurogroup είναι πάντα οι
υπουργοί Οικονομικών» και προσθέτοντας ότι τον κ.
Βαρουφάκη μπορεί να συνοδεύει ο κ. Δραγασάκης.

Ο κ. Φλαμπουράρης, τόνισε ότι εκείνο που έχει πρωτί-
στως σημασία είναι η εξεύρεση λύσης, με τον κ. Βαρου-
φάκη να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή.
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Προώθηση τρόπων συγκέντρωσης των υλικών έτσι
ώστε να αποφεύγεται η καύση και οι επιβλαβείς συνέ-
πειες με προσπάθειες εισόδου στη νόμιμη αγορά ανα-
κύκλωσης

Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στις
επαφές των Ρομά με τις δημόσιες αρχές («Δεν είμαστε
εχθροί»)

Ανάγκη μακροπρόθεσμης στρατηγικής και συνεργειών
Πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι για όλους και να

αποφεύγεται ο φαύλος κύκλος της παραβατικότητας
Η παραβατικότητα θίγει όχι μόνο τους μη Ρομά αλλά

και τους Ρομά που στιγματίζονται και υφίστανται δυσμε-

νείς συνέπειες απομόνωσης και στιγ-
ματισμού

Να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ για την απόκτηση εργασιακών
δεξιοτήτων και την απόκτηση εργασια-
κής εμπειρίας

Να γενικευτεί το καλό παράδειγμα
της σχολικής διαμεσολάβησης και της
διαμεσολάβησης στην υγεία και σε
άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές
(«Γέφυρες επικοινωνίας και συνεννόησης»)

Υπάρχει παντελής έλλειψη πρόσβασης σε δομές
ψυχικής υγείας- Ανάγκη πρόσβασης σε
σχετικά προγράμματα και δομές

Ανάγκη σχεδιασμού παρεμβάσεων και
πολιτικών στη βάση χαρτογράφησης, κοι-
νωνικής έρευνας και καλής γνώσης των
ιδιαίτερων προβλημάτων που ταλανίζουν
την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα

Έμφαση σε προγράμματα κατάρτισης
σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες των
αναλφάβητων, ιδιαίτερα των γυναικών

Ανάγκη ενημέρωσης κοινοτήτων Ρομά
για θέματα δημόσιας υγείας  («Η καύση
καλωδίων είναι ουσιαστικά αυτοκτονική»)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
κ. Γιάννης Βασιλείου έκανε συνολική ανα-
φορά στον βαθύτατα κοινωνικό χαρακτή-
ρα των προβλημάτων που σχετίζονται με

την πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά, εστίασε στα προ-
βλήματα που προκαλούνται από την καύση καλωδίων
και υλικών για τη δημόσια υγεία και τον κίνδυνο πυρκα-
γιών, την ανάγκη διάκρισης μεταξύ καταστολής όπου
και όταν χρειάζεται και την ανάγκη πρωτοβουλιών κοι-
νωνικής παρέμβασης έτσι ώστε να υποχωρήσει η γκε-
τοποίηση που στιγματίζει το σύνολο των τσιγγάνων της
περιοχής και υπονομεύει την αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής όλων μας. Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης ενη-
μέρωσε τους συμμετέχοντες για τον προγραμματισμό
πολιτιστικών εκδηλώσεων σε περιοχές διαβίωσης Ρομά
στα Μέγαρα και στο Ζεφύρι τους επόμενους μήνες και
τόνισε την ανάγκη διευκόλυνσης συνολικά των ευάλω-
των συμπολιτών μας σε κατάλληλη ενημέρωση στο
πρόγραμμα 

«Η ανάγκη απομόνωσης και καταστολής των εγκλη-
ματικών στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται από γέφυρες
επικοινωνίας με τις κοινότητες Ρομά και τους διαπολιτι-
σμικούς μεσολαβητές» τόνισε ο κ. Γιάννης Βασιλείου.

ΑΑ πό 10 έως και 31 Μαΐου θα
μπορούν να υποβάλουν αίτη-
ση στο Μουσικό Σχολείο της

περιοχής τους οι γονείς ή κηδεμόνες
των μαθητών που επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στη διαδικασία επιλογής, για
την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά
Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος
2015 - 2016, σύμφωνα με σχετική εγκύ-
κλιο του υπουργείου Παιδείας.

Στην εγκύκλιο, στην οποία αναφέρεται
λεπτομερώς η διαδικασία εγγραφής -
επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνα-
σίου των Μουσικών Σχολείων, αναφέρε-
ται ότι οι υποψήφιοι δεν στερούνται του
δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμ-
μετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε
άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Οι μαθητές απόφοιτοι δημοτικού θα
εγγραφούν στα Μουσικά Σχολεία, ύστε-
ρα από διαδικασία επιλογής, η οποία θα
διενεργηθεί στο διάστημα 17 έως 19 Ιου-
νίου, από αρμόδιες επιτροπές που θα
οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντή
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι οι γονείς των υποψη-
φίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων
Αττικής και Πειραιά έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν μία μόνο αίτηση στο Μουσι-
κό Σχολείο της περιοχής τους.

Ειδικότερα, το Πειραματικό Μουσικό
Γυμνάσιο Παλλήνης, αφορά υποψηφί

ους από τις εξής περιοχές: 
Γέρακας, Παλλήνη, Λαύριο, Καλύβια,

Κερατέα, Κρωπία, Μαρκόπουλο, Παια-
νία, Γλυκά Νερά, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Ν.
Μάκρη, Μαραθώνας, Σπάτα, Διόνυσος,
Δροσιά, Κάλαμος, Αυλώνα, Αγ. Στέφα-
νος, Κρυονέρι, Άνοιξη, Καπανδρίτι,
Σκάλα Ωρωπού, Ροδόπολη, Ανάβυσ-
σος, Βάρη, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Φιλοθέη,
Μελίσσια, Βριλήσσια, Κηφισιά, Μαρού-
σι, Πεύκη, Ερυθραία, Ψυχικό, Αγ. Παρα-
σκευή, Παπάγου και Χολαργός.

Το Μουσικό Σχολείο Ιλίου, αφορά 
υποψηφίους από τις εξής περιοχές

Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλάτσι, Πατήσια,
Κυψέλη, Ν. Χαλκηδόνα, Μεταξουρ-
γείο, Σεπόλια, Ν. Ιωνία, Αλσούπολη,
Ν. Ηράκλειο, Λυκόβρυση, Μεταμόρ-
φωση, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγ. Βαρβά-
ρα, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι, Καμα-
τερό, Ν. Λιόσια, Πετρούπολη, Θρακο-
μακεδόνες, Αχαρνές, Άνω Λιόσια,
Ασπρόπυργος, Βίλια, Ελευσίνα, Ερυ-
θρές, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάνδρα,
Μέγαρα, Ν. Πέραμος και Φυλή.

Ακολούθως, το Μουσικό Σχολείο Αλί
μου, αφορά υποψηφίους από τις εξής 

περιοχές: Ν. Κόσμος, Δάφνη, Παγκρά-
τι, Καισαριανή, Ηλιούπολη, Βύρωνας,
Υμηττός, Ταύρος, Κολωνάκι, Εξάρχεια,
Ζωγράφου, Αμπελόκηποι, Καλλιθέα,
Μοσχάτο, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Αργυ-
ρούπολη, Ελληνικό, Άλιμος, Π. Φάληρο,
Αγ. Δημήτριος, Βούλα και Βουλιαγμένη.

Για το Μουσικό Σχολείο Πειραιά, μπο-
ρούν να κάνουν αίτηση γονείς μαθητών
από τις περιοχές της Περιφερειακής
ενότητας Πειραιά. Για τις υπόλοιπες
περιοχές της Ελλάδας οι γονείς υποβά-
λουν μία μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχο-
λείο της περιοχής τους.

Από 10 έως και 31 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για  εγγραφή στα Μουσικά Σχολεία

Στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου θα πρέπει να Στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου θα πρέπει να 
απευθυνθούν οι μαθητές από τη Δυτική Αττική απευθυνθούν οι μαθητές από τη Δυτική Αττική 

Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων σε περιοχές διαβίωσης 
Ρομά στα Μέγαρα και στο Ζεφύρι τους επόμενους μήνες 
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Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, σχετικά με τη διαδρομή,
την τοποθεσία και σαφείς οδηγίες και εντολές για τον τρόπο
με τον οποίο θα ενεργήσουν για την αφαίρεση των εμπορευ-
μάτων ή των χρημάτων, μέλη της σπείρας συνόδευαν με δικό
τους όχημα ή επιβιβαζόμενοι στο όχημά του εκάστοτε θύμα-
τος και τους καθοδηγούσαν στο τελικό σημείο συνάντησης.

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα στοιχεία 16 μελών
σπείρας ληστών

Εκεί τους περίμεναν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τα
οποία με τη χρήση σωματικής βίας και με την απειλή όπλων
άρπαζαν εμπορεύματα, χρηματικά ποσά και μερικές φορές τα
ίδια τα οχήματα και διέφευγαν όλοι μαζί στον καταυλισμό.

Εξιχνιάσθηκαν συνολικά εξήντα επτά (67) περιπτώσεις εκ
των οποίων :

Δεκαεννέα (19) ληστείες
Σαράντα μία (41) απάτες
Επτά (7) κλοπές
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήμα-

τα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής
οργάνωσης προς διάπραξη ληστειών και κλοπών, της
ληστείας από κοινού από δράστες ενεργήσαντες με καλυμμέ-
να χαρακτηριστικά και μη και φέροντες πολεμικό τυφέκιο και
μη, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής κατ' εξακολούθη-
ση από δράστες ενεργούντες κατ' επάγγελμα και ενωθέντες

για την τέλεση κλοπών και ληστειών και της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοφορίας πολεμικού τυφεκίου, καθώς επίσης και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφο-
ρίας, της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά μόνας κατά συρροή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ. 3
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Τα ενοριακά συσσίτια του Αγ. Γεωργίου  Ελευσίνος θέλουν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες 

τους προς τον εφοπλιστή  κο Αθανάσιο Μαρτίνο για την προσφορά του σε τρόφιμα 2000 ευρώ 
ενισχύοντας έτσι το φιλανθρωπικό έργο των συσσιτίων μας

Με εκτίμηση, ο Πρόεδρος κ τα Μέλη των ενοριακών 
συσσιτίων Αγ. Γεωργίου Ελευσίνος

3ήμερο Οδικής 
Ασφάλειας από τον

«Κούρο»

Η Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων ΚΟΥΡΟΣ με την
υποστήριξη φορέων κρατικών , ιδιωτικών και

φίλων του ποδηλάτου αλλά και με τους μαχητές
στο μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας και ιδιαίτε-
ρα με στόχο τον  μηδενισμό των ανήλικων θυμά-
των στο δρόμο από τροχαία ατυχήματα, διοργα-
νώνουν για ακόμη μια φορά τριήμερες εκδηλώ-

σεις στη Πόλη των Μεγάρων στις 8,9 & 10 Μαΐου
2015.Σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε μικροί

και μεγάλοι, γονείς και παιδιά. Γιατί η Οδική
Ασφάλεια Μας Αφορά  Όλους.

Πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου.
Επιμέλεια εκδηλώσεων: Σωτήρης Γιαννόπουλος

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.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου  &  ο Πρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου έχουν την τιμή να
σας προσκαλέσουν στη διάλεξη που θα δώσει,
ο  Επικοινωνιολόγος - Συγγραφέας, κ. Ιωάν-
νης Κολοβός, με θέμα :  «"Μετανάστευση και
πολυπολιτισμικότητα στην Ελλάδα: προκλή-
σεις και προοπτικές"».
σήμερα  Δευτέρα,  4 Μαΐου 2015,  ώρα 20:00,                                                            
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού

Κέντρου του Δήμου («Δ. Καλλιέρης»),  Αλέκου
Παναγούλη 13,  στην πλατεία Αγίου Δημητρί-
ου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,
Νικόλαος  Ι.  Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου   
Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

Μελέτιος Ι.  Μπουραντάς                                                      
Δημοτικός Σύμβουλος                        

Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
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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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστη-
μα 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. Κων-
σταντίνου). Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της Εθνικής
Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ Αγ. Κωνσταντίνου

διαμέρισμα 2ου ορόφου (δε διόροφη πολυκατοι-
κία). 105 τμ. WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμά-
τια. Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα,
φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972
649610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Πωλείται μαγαζί
- καφενείο στο

κέντρο του
Ασπροπύργου με
εξασφαλισμένη 

πελατεία. 
Τηλέφωνο

6934840172.

ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Διακινούσαν ηρωίνη με 

ασυνόδευτα δέματα μέσω ΚΤΕΛ
Δέμα που περιείχε 51,8 γραμμάρια ηρωίνης παρέλαβαν από το

ΚΤΕΛ Ιωαννίνων,δύο κάτοικοι της πόλης, 35 και 39 ετών, οι οποί-
οι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Διακινούσαν ηρωίνη με ασυνόδευτα δέματα μέσω ΚΤΕΛ 
Συγκεκριμένα, προχθες το βράδυ, οι δύο δράστες πήγαν με ΙΧ

αυτοκίνητο στο ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, όπου ο 39χρονος παρέλαβε ένα
δέμα από την αποθήκη. 

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στον χώρο τον ακινητοποίησαν
για να κάνουν έλεγχο και διαπίστωσαν ότι το δέμα περιείχε μία
νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, συνολικού βάρους 51,8 γραμμα-
ρίων.

Τα ναρκωτικά καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν. Οι
συλληφθέντες  οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρ-
κωτικών Ιωαννίνων.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

47 215,  FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213
20 47 262 , 213 20 47 269   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)
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ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΤΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ EUROSTAT
Στο 25,7% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Στο 25,7% ανήλθε η ανεργία στην Ελλάδα τον
Ιανουάριο του 2015, σημειώνοντας ελαφριά
πτώση σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2014,

σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν σήμερα στη
δημοσιότητα.

Στο 25,7% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο
Εξάλλου, τον Μάρτιο του 2015 το ποσοστό ανερ-

γίας παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τον Φεβρουά-
ριο, τόσο στην Ευρωζώνη (11,3%), όσο και στην
«ΕΕ των 28» (9,8%). Ένα χρόνο πριν, τον Μάρτιο
του 2014 η ανεργία στην ευρωζώνη ήταν 11,7% και
στην «ΕΕ των 28» ήταν 10,4%.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία στην Ελλά-
δα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο

Συνολικά, τον Μάρτιο του 2015 καταγράφονται 23,7
εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 18,1 εκατομμύρια
άνεργοι στην Ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγρά-
φονται στην Ελλάδα (25,7% τον Ιανουάριο), στην
Ισπανία (23%) και στην Κύπρο (16%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθη-
καν στη Γερμανία (4,7%) και στην Αυστρία (5,6%).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Ιανουάριο του 2014 μειώθηκε
στα 1,22 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 22,5%
και στις γυναίκες στο 29,6%.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) μειώθηκε στο 50,1%, έναντι
50,8% το Δεκέμβριο.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα
και στην Ισπανία (50,1%) και ακολουθούν η Κροατία (45,5%) και η Ιταλία (43,1%). Τα
χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (7,2%), στην Αυστρία (10,5%) και
στη Δανία και την Ολλανδία (10,8%).

Τον Μάρτιο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στο 22,7%, σε
σχέση με τον Φεβρουάριο και στην ΕΕ παρέμεινε σταθερή στο 20,9%.

ΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΘΘΕΕΣΣΕΕ    ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ
ΟΟιι  99  ααλλλλααγγέέςς  ττοουυ  ΣΣττ..   ΚΚοοννττοοννήή  
σσττοο  νν//σσ  γγιιαα  ττηη  ββίίαα  σστταα  γγήήππεεδδαα

ΚΚ ατέθεσε πλέον και γραπτώς
ο Σταύρος Κοντονής, τις
αλλαγές που είχε υποσχεθεί
στο νομοσχέδιο για την

αθλητική βία, κατά την τελευταία ημέρα
επεξεργασίας του στην Επιτροπή Μορ-
φωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι αλλαγές που φιλοδοξούν να καλύ-
ψουν το κενό που χωρίζει τις αποφάσεις
του υπουργείου και τις θέσεις της FIFA
και της UEFA, έχουν ως εξής:

* Ο υπουργός αρμόδιος για τον Αθλητι-
σμό, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει
πρόστιμα για την "σοβαρή" πρόκληση
επεισοδίων ή ρατσιστική συμπεριφορά,
σε συνδέσμους, ομάδες και αθλητικές
ομοσπονδίες, καθώς και σε ανάκληση
της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής ανα-
γνώρισης - αλλά πλέον "ύστερα από
γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την
Αντιμετώπιση της Βίας" (ΔΕΑΒ)

* Για προληπτικούς λόγους, και προ-
κειμένου να αποτραπεί η επανάληψη
αντίστοιχων συμπεριφορών, ο υπουρ-
γός δικαιούται να απαγορεύει προσωρι-
νά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώ-
νων, ή να διακόπτει οριστικά πρωταθλή-
ματα ή άλλες διοργανώσεις, αλλά "με
αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται
έπειτα από γνώμη της ΔΕΑΒ καθώς και
της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας".
Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, να απαγο-
ρεύει με αιτιολογημένη απόφασή του, τη
συμμετοχή ελληνικών ομάδων σε διε-
θνείς διοργανώσεις, αλλά μονάχα για την

αγωνιστική περίοδο που έπεται της διά-
πραξης των πράξεων βίας και "ύστερα
από διαβούλευση με τις διεθνείς ομο-
σπονδίες και γνώμη αυτών".

Αυτές είναι οι 9 αλλαγές Κοντονή στο
ν/σ για τη βία στα γήπεδα

* Τα πρόστιμα που επιφυλάσσει το
νομοσχέδιο για τις αθλητικές ομάδες
που εγκαλούνται για τη στάση τους απέ-
ναντι σε πράξεις βίας ή ρατσιστικές
συμπεριφορές, και που βρίσκονται στη
δικαιοδοσία του υπουργού, κυμαίνονται
από 25.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ.
Πρόστιμα άνω των 5 εκ. ευρώ και μέχρι
25 εκ. ευρώ, επιβάλλονται μονάχα για
παράβαση της απαγόρευσης συμμετο-

χής ελληνικής ομάδας σε
διεθνείς διοργανώσεις - και
πάντα, σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας.

* Παρότι το νομοσχέδιο
εξακολουθεί να επιβάλλει
το ηλεκτρονικό ονομαστικό
εισιτήριο και το σύστημα
ηλεκτρονικής εποπτείας
των γηπέδων όπου θα
αγωνίζονται οι ομάδες
ποδοσφαίρου και μπά-
σκετ, ειδικά για την αγωνι-
στική περίοδο 2015-2016
δίνεται περίοδος προσαρ-
μογής για τις ομάδες που
αγωνίζονται σε εθνικό
πρωτάθλημα ή κύπελλο
Ελλάδος - και οι ομάδες θα
δικαιούνται να παίζουν σε
γήπεδα που στερούνται τα

συγκεκριμένα τεχνικά συστήματα, αλλά
κεκλεισμένων των θυρών.

* Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, θα
μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της
όποιας καταδικαστικής απόφασης θα
έχει πρωτοδίκως επιβληθεί, για παράνο-
μη διάθεση εισιτηρίων σε λέσχες οπα-
δών που δεν λειτουργούν νόμιμα (σ.σ.
στην αρχική πρόβλεψη του νομοσχεδί-
ου, μπορούσε να ανασταλεί μονάχα η
ποινή φυλάκισης).

*Οι αποφάσεις των πειθαρχικών και
δικαιοδοτικών οργάνων που θα αποτε-
λούνται πλέον μονάχα από τακτικούς
δικαστές (πρωτοδίκες και προέδρους

πρωτοδικών), θα πρέπει να δημοσιεύο-
νται το αργότερο εντός δέκα ημερών
από τη συζήτηση της εκάστοτε υπόθε-
σης.

* Το ανταποδοτικό τέλος 1-3% που θα
επιβάλλεται στα έσοδα από τα εισιτήρια
των αγώνων επαγγελματικών κατηγο-
ριών ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ,
θα καθορίζεται μετά από γνώμη της
οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Δίνεται
ωστόσο και εδώ μία αναβολή δύο ετών,
καθώς ορίζεται πως η Κ.Υ.Α. που θα
καθορίζει επακριβώς το ύψος του
τέλους, θα εκδοθεί μετά από την παρέ-
λευση διετίας από την δημοσίευση του
νόμου.

* Τόσο η Ε.Π.Ο., όσο και ο υπουργός
με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλη-
τισμού, οφείλουν να αλληλοενημερώνο-
νται σχετικά με πληροφορίες που μπο-
ρεί να περιέλθουν σε γνώση τους, περί
χειραγώγησης αγώνων.

* Προστίθεται παράγραφος που διαβε-
βαιώνει πως "θέματα του ποδοσφαίρου
και της οργάνωσης και λειτουργίας της
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζο-
νται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), στο πλαίσιο της
αυτοδιοικητικής λειτουργίας της και σύμ-
φωνα με το καταστατικό και τους κανονι-
σμούς της, τα οποία πρέπει να είναι
εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κεί-
μενη νομοθεσία και τους κανονισμούς
της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Ποδοσφαίρου, μέλος των
οποίων αποτελεί η Ε.Π.Ο.".


