
Mε αμείωτο ενδιαφέρον το σχολικό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5Χ5 

των Δημοτικών Σχολείων Ελευσίνας
Νέες αναμετρήσεις αύριο στις εγκαταστάσεις

των ακαδημιών ποδοσφαίρου Soccerland 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΑΝ 

Ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών ανήλθε σε 283,8
εκατ. €, παρουσιάζοντας

αύξηση 12,7% σε σύγκριση
με το α΄  3μηνο του 2014 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

Στο αυριανό Δημοτικό ́Συμβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Στο ‘’μικροσκόπιο‘’ 
καταγγελία συλλόγων 
για ύπαρξη ραδιενεργών 
στοιχείων σε απόβλητα
της περιοχής

13 - 19/05/2015 
Εβδομάδα Εορτασμού

Μουσείων
Εκπαιδευτικά 

προγράμματα και ημερίδες
στον δήμο Ελευσίνας 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΝΟΘΕΥΣΗ ΠΟΤΩΝ 
ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 

Υπολογίζεται ότι η ζημία του Δημοσίου από διαφυγόντες 
δασμούς και φόρους ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ.

OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Εμμένει στη μή μεταφορά

των αποθεματικών 
των δήμων η ΚΕΔΕ,
έως ότου υπάρξουν 

οι απαραίτητες 
νομοθετικές ρυθμίσεις  

Σελ: 3

Σελ: 3-4Σελ: 3

Σελ: 10

ΑΦΟΡΑ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Διακοπές από τον
ΟΑΕΔ για 35.000 παιδιά

Σε κίνδυνο οι ζωές 
έξι εργαζομένων από έκρηξη
στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου 
Με κινητοποιήσεις

και απεργίες
απαντούν 

οι εργαζόμενοι 

Κοινό αγωνιστικό μέτωπο των Δήμων 
της Ελλάδας, που φιλοξενούν Διυλιστήρια 

& Αποθήκες Καυσίμων, μετά από 
κάλεσμα του δημάρχου Ασπροπύργου 

Νικόλαου Μελετίου 

Σελ: 9

Σελ: 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
««TTο παιδί και η τηλεόραση»ο παιδί και η τηλεόραση»

ΚATANYΞΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Ιερή Λιτάνευση της εικόνας 

στην οποία τέθηκε επικεφαλής 
η Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής

Συνεργασία φοιτητών ΕΜΠ 
και Michigan State University 

για τον εφαρμοσμένο αστικό σχεδιασμό
WWoorrkksshhoopp  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  

μμεελλέέττηηςς,,  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Σελ: 2-13

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Σαρωτικοί έλεγχοι ξεκινούν 
από το Μενίδι και θα επεκταθούν

σε Μάνδρα - Ανω Λιόσια, κατόπιν
εντολής του υπουργού Προστασίας

του Πολίτη Γ. Πανούση  
Επιπλέον προσωπικό για το Τμήμα

Ασφαλείας και την Τροχαία Ελευσίνας, 
ζητούν ο δήμαρχος Ελευσίνας 

Γ. Τσουκαλάς και μέλη της δημοτικής αρχής
Σελ: 2-8

Σελ: 7

Σελ: 6 Σελ: 5

Σελ: 9



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
Λιόση Ιωάννα 

Σαλαμίνος 17 &
Τσίγκου Α.,
τηλέφωνο:
2105576927

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη -

Γαβριέλα Α. 
Δήμητρος 54,

τηλέφωνο:
2105549968

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Σταμοπούλου 

Ειρήνη Ι. 
Θεοφίλου 24 & 

Τσαρούχη Ιωάννη, 
2102472352

Μάνδρα
Αθανασοπούλου

Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές 
Κατοικίες, 
τηλέφωνο:
2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις

838,95 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε 

στα 71,53 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές νεφώσεις 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 15 
έως 24 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρμόδιος, Αρμόδης , Μεθόδιος,
Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, 
Αργυρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα, 
Ολυμπία, Διοσκουρίδης

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Βραδινές… περιπολίες ξεκινούν από σήμερα στο
Μενίδι και θα συνεχίσουν σε Μάνδρα και άλλες περιο-
χές της Δυτικής Αττικής, ομάδες καταστολής της εγκλη-
ματικότητας, κατόπιν εντολής του αναπληρωτή υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση,προκειμέ-
νου να διαπιστώσουν δια ζώσης τα προβλήματα αστυ-
νόμευσης των περιοχών.

Για την ακρίβεια, ξεκινούν ο θεσμός της «περιπολίας
σάρωσης», που θα αποτελείται από 24… ανεξάρτη-
τους αστυνομικούς, οι οποίοι θα περιπολούν στο ωρά-
ριό τους μία ολόκληρη περιοχή, που θα αλλάζει από
μέρα σε μέρα ανάλογα με τους εγκληματικούς δείκτες
που θα 

εντοπίζονται σε διάφορα σημεία της Αττικής, και ξεχω-
ριστά από τις δράσεις των αστυνομικών τμημάτων
αυτών των περιοχών.

ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Σαρωτικοί έλεγχοι ξεκινούν από το Μενίδι
και θα επεκταθούν σε Μάνδρα - Ανω Λιόσια,

κατόπιν εντολής του υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση  

Σε κίνδυνο οι ζωές 
έξι εργαζομένων από έκρηξη
στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου 
Με κινητοποιήσεις απαντούν οι εργαζόμενοι 

Κοινό αγωνιστικό μέτωπο των Δήμων της Ελλάδας, 
που φιλοξενούν Διυλιστήρια & Αποθήκες Καυσίμων, μετά από 

κάλεσμα του δημάρχου Ασπροπύργου Νικόλαου Μελετίου 

Με απεργία
απ άντησαν
το Σαββατο-

κύριακο οι εργαζόμενοι
στην πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε από έκρη-
ξη, κατά τη διάρκεια
εργασιών συντήρησης
σε μία παλιά μονάδα,
το πρωί της Παρασκευής στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου κι
είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό έξι εργαζο-
μένων, ενώ και σήμερα Δευτέρα θα απέχουν από τα
καθηκόντά τους  - όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευ-
ση των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο,
ύστερα από την πρόταση του Συνδικάτου Μετάλλου
Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Υγείας: Από τους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται
στο «Θριάσιο», ο ένας φέρει εγκαύματα συνολικής
έκτασης περίπου 70% και είναι διασωληνωμένος και
σε κρίσιμη κατάσταση, ο δεύτερος φέρει εγκαύματα
μερικού πάχους 20% και ο τρίτος φέρει εισπνευστικό
έγκαυμα και είναι διασωληνωμένος.Στο «Αττικόν» δια-
κομίσθηκαν τρεις τραυματίες οι οποίοι φέρουν εγκαύ-
ματα σοβαρού βαθμού, εμφανίζουν αναπνευστική
δυσχέρεια και βρίσκονται διασωληνομένοι υπό μηχανι-
κή υποστήριξη της αναπνοής. Ο ένας διακομίστηκε
στην ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,
ο δεύτερος στη μονάδα εγκαυμάτων του «Γ. Γεννημα-

τάς», ενώ ο τρίτος
παραμένει στη ΜΕΘ
του «Αττικόν». 

Στα ΕΛΠΕ επιθεω-
ρητές εργασίας, για

το εργατικό ατύχημα

Ο υπουργός Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Πάνος Σκουρλέτης εκφράζει τη λύπη της πολιτι-
κής ηγεσίας του υπουργείου για τον τραυματισμό έξι
εργαζομένων στο σημερινό εργατικό ατύχημα, στις
εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου Ασπροπύργου των
ΕΛΠΕ.Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στον τόπο
του ατυχήματος έσπευσαν κλιμάκια Τεχνικών Επιθεω-
ρητών από τα αρμόδια τοπικά τμήματα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς επίσης και
κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών, προκειμένου να συν-
δράμουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στο
έργο του ελέγχου της τήρησης των κανόνων Υγείας και
Ασφάλειας της Εργασίας στη μονάδα.  Όπως κατήγ-
γειλλαν οι εργαζόμενοι, η πυρκαγιά ξέσπασε από
έκρηξη, κάτι που υποδεικνύει έλλειψη μέτρων ασφά-
λειας και προστασίας. ‘’Τις εργασίες πραγματοποιού-
σαν συνεργεία που αποτελούνταν από ανειδίκευτους
εργάτες, οι οποίοι καλούνται να δουλεύουν 12ωρα και
16ωρα, με ελάχιστα διαλείμματα και μεροκάματα πεί-
νας’’, λένε οι ίδιοι. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
9, 13, 17, 21, 25, 29.
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Ολοκληρώθηκε το
Σάββατο το Τακτικό
Συνέδριο της ΚΕΔΕ

, η οποία εμμένει κατά πλειο-
ψηφία, στις μέχρι τώρα απο-
φάσεις που έχουν ληφθεί για
τα ταμειακά διαθέσιμα των
δήμων, να μη μεταφερθούν
δηλαδή στην Τράπεζα της
Ελλάδας, έως ότου υπάρξουν
οι απαραίτητες νομοθετικές
ρυθμίσεις  στα αιτήματα της
ΚΕΔΕ.

Η απόφαση πάρθηκε κατά
πλειοψηφία και ειδικότερα σε
σύνολο 500 εγγεγραμμένων,
402 διαπιστευμένων και 253
παρόντων συνέδρων, οι 185
ψήφισαν υπέρ της παραπάνω απόφασης, 57 σύνεδροι
κατά, 10 ψήφισαν την πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης», ενώ υπήρξαν  και 1 λευκό.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από την πρόταση του προ-
έδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, η οποία στηρίχτηκε από
τον Α.Κοιμήση (Αυτοδιοικητικό Κίνημα). Κατά της πρό-
τασης τάχθηκε τόσο ο Γ. Ιωακειμίδης (Νέα Αυτοδιοίκη-
ση) όσο και ο Δ. Μπίρμπας (Ριζοσπαστική  Αριστερή
Πρωτοβουλία) με το σκεπτικό ότι έπρεπε το ίδιο το
συνέδριο να αποφασίσει για το αν θα μεταφερθούν ή όχι
τα αποθεματικά των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας,
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη θέση, οι δήμο να διαθέ-
σουν τα ταμειακά διαθέσιμα, μετά την ψήφιση των σχε-
τικών τροπολογιών.

Αναλυτικά η απόφαση του τακτικού συνεδρίου της
ΚΕΔΕ είναι η εξής: 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Τακτικού Συνεδρί-
ου της Κ.Ε.Δ.Ε. που διεξήχθη στη Χαλκιδική από 7-9
Μαΐου, τέθηκε προς συζήτηση το ζήτημα που έχει προ-
κύψει σχετικά με την ψήφιση Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου με την οποία η Κυβέρνηση υποχρεώνει
τους Δήμους να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα,
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Μετά από ενδελεχή συζήτηση , κι αφού ελήφθησαν
υπόψη:

Το κλίμα ανασφάλειας για την πορεία και το αποτέλε-
σμα της διαπραγμάτευσης της χώρας με τους δανειστές
και η ανάγκη να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατόν
τρόπο το εθνικό συμφέρον.

Η ικανοποίηση για την αποδοχή του αιτήματος της
Κ.Ε.Δ.Ε. και τη  νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνη-
σης να εξαιρέσει τα ανταποδοτικά τέλη κάθε μορφής
από τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, τα οποία πρέ-
πει να κατατεθούν υποχρεωτικά στην Τράπεζα της
Ελλάδος και να επενδυθούν σε ρέπος .

Η ανησυχία εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν γίνει
ακόμη  οι απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες, στη βάση
των αιτημάτων της Κ.Ε.Δ.Ε.,  προκειμένου να εξαιρε-
θούν από την υποχρεωτική δέσμευση τα κονδύλια που
αφορούν είτε ποσά που έχουν κατατεθεί σε συνεταιρι-
στικές τράπεζες, είτε έχουν ήδη δεσμευτεί στους προϋ-
πολογισμούς των Δήμων  για να πληρωθούν έργα που
έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί.

Το γεγονός ότι η ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου αποτελεί μονομερή πράξη από πλευράς
της Κυβέρνησης, που πλήττει ευθέως την συνταγματικά
κατοχυρωμένη θεσμική ανεξαρτησία της Αυτοδιοίκησης
Α’ Βαθμού.

Το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει ακόμη
δώσει επίσημη απάντηση στο έγγραφο που της απέ- 

Στο ‘’μικρο-
σκόπιο’’ της
α υ ρ ι α ν ή ς

συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλί-
ου Μάνδρας - Ειδυλ-
λίας θα βρεθεί αύριο
και ωρ́α 19:30, η
κ α τ α γ γ ε λ ί α
συλλογ́ων του ∆ημ́ου
περί υπ́αρξης ραδιε-
νεργων́ στοιχειών σε
αποβ́λητα, ενώ εξί-
σου μεγάλο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η Εγ́κριση χορηγ́ησης οικονομικού
βοηθημ́ατος στους πληγεν́τες του ∆ημ́ου απο ́τη θεομηνιά της
27ης Φεβρουαριόυ 2015 για την καλ́υψη των αμ́εσων βιοτικων́
αναγκων́.

Τα θεμ́ατα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Συζητ́ηση και ληψ́η αποφ́ασης σχετικα ́με την καταγγελιά

συλλογ́ων του ∆ημ́ου Μαν́δρας – Ειδυλλιάς για υπ́αρξη ραδιε-
νεργων́ στοιχειών σε αποβ́λητα.

2. Εκ νεόυ υποβολη ́ προτ́ασης του ∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλ-
λιάς προς το Υπουργειό Εσωτερικων́ για μετονομασιά του
∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς σε ∆ημ́ο «Μαν́δρας- Ειδυλλιάς-Ερυ-
θρων́».

3. Υποβολη ́ αιτ́ησης χρηματοδοτ́ησης απο ́ την Ενδιαμ́εση
∆ιαχειριστικη ́Αρχη ́Περιφερ́ειας Αττικης́ για την προμηθ́εια εξο-
πλισμου ́για τη λειτουργιά του παιδικου ́σταθμου ́στο Ο.Τ. 105.

4. Εγ́κριση χορηγ́ησης οικονομικου ́ βοηθημ́ατος στους
πληγεν́τες του ∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς απο ́τη θεομηνιά της
27ης Φεβρουαριόυ 2015 για την καλ́υψη των αμ́εσων βιοτικων́
αναγκων́.

5. Απευθειάς αναθ́εση καυσιμ́ων ποσου ́ 85.000,00€ για το
∆ημ́ο Μαν́δρας-Ειδυλλιάς για το ετ́ος 2015.

6. Εγ́κριση 2ης αναμορ́φωσης προυπ̈ολογισμου ́ του ΝΠ∆∆
«∆ημοτικος́ Οργανισμος́ Κοινωνικης́ Αλληλεγγυής και Πολιτι-
σμου ́∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς» για το ετ́ος 2015.

7. Ληψ́η αποφ́ασης για χορηγ́ηση αδ́ειας λειτουργιάς κολυμ-
βητικης́ δεξαμενης́.

8. Ληψ́η αποφ́ασης για συμμετοχη ́ του ∆ημ́ου Μαν́δρας –
Ειδυλλιάς στο «Συμ́φωνο ∆ημαρ́χων και οι ∆υνατοτ́ητες Αξιο-
ποιήσης του απο ́τους ∆ημ́ους της Αττικης́».

9. Ανακ́ληση της υπ’αριθμ. 29/2014 αποφ́ασης ∆ημοτικού
Συμβουλιόυ και ληψ́η νεάς αποφ́ασης για την αποζημιώση
μελων́ του ∆ημοτικου ́Συμβουλιόυ , Οικονομικης́ Επιτροπης́ και
Επιτροπης́ Ποιοτ́ητας Ζωης́.

10. Ληψ́ης αποφ́ασης για ετησ́ια αμοιβη ́ της Προεδ́ρου της
Κ.Ε.∆.Η.Μ.Ε. που αφορα ́εξ́οδα παρασ́τασης η ́και λοιπες́ αμοι-
βες́ για το ετ́ος 2015, συμ́φωνα με τον ν. 4093/2012.

11.Επιχορηγ́ηση του συλλογ́ου «Αγ́ιος Γεωρ́γιος» της ∆ημοτι-
κης́ Κοινοτ́ητας Μαν́δρας.

12.Ληψ́η αποφ́ασης για καθορισμο ́τροπ́ου εκτελ́εσης παρο-
χης́ υπηρεσιων́ «Ασφαλ́ιστρα οχηματ́ων ∆ημ́ου»

13.Ληψ́η αποφ́ασης για εγ́κριση της εκ́θεσης Εκτιμητικης́ Επι-
τροπης́ περι ́ «καθορισμου ́ αποζημιωσ́εως ρυμοτομουμ́ενου
οικοπεδ́ου» στην ιδιοκτησιά των κκ Ρεντουμ́η ∆ημητριόυ του
Ανδρεά και της Αλεξαν́δρας και της Πεπ́πα Χριστιν́ας του Τιμο-
λεόντος και της βασιλικης́ συζ. Ρεντουμ́η ∆ημητριόυ με ΚΑ:
0206059 στην περιοχη ́ «Αγιά Αικατεριν́η» στη ∆ημοτική
Κοινοτ́ητα Μαν́δρας.

14. Ληψ́η αποφ́ασης για διαθ́εση συν́δεσης κινητης́ τηλεφω-
νιάς στο Γενικο ́Γραμματεά του ∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς.

15. Εγ́κριση η ́μη του πρωτοκολ́λου παραλαβης́ της Επιτρο-
πης́ Παρακολουθ́ησης και Παραλαβης́ Υπηρεσιάς για το ερ́γο
«Ψηφιακη ́ Περιηγ́ηση στο Πολιτιστικο ́ Υλικο ́ της Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς».

16.Ληψ́η αποφ́ασης για καθορισμο ́και τροπ́ο εισ́πραξης του
τελ́ους συν́δεσης ακινητ́ων της ∆ημοτικης́ Κοινοτ́ητας Μαν́δρας
με το αποχετευτικο ́δικ́τυο.

17. Καθορισμος́ τροπ́ου εκτελ́εσης προμηθ́ειας υδρομετρη-
των́ για το ∆ημ́ο Μαν́δρας- Ειδυλλιάς

18.∆ιοργαν́ωση εκδηλ́ωσης για τον εορτασμο ́των πολιουχ́ων
της ∆ημοτικης́ Κοινοτ́ητας Μαν́δρας Αγ. Κωνσταντιν́ου και
Ελεν́ης και ψηφ́ιση αντισ́τοιχης πισ́τωσης

Στο αυριανό Δημοτικό ́Συμβούλιο
Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Στο ‘’μικροσκόπιο‘’ 
καταγγελία 

συλλόγων για ύπαρξη
ραδιενεργών 

στοιχείων σε απόβλητα
της περιοχής

OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Εμμένει στη μή μεταφορά των αποθεματικών

των δήμων η ΚΕΔΕ, έως ότου υπάρξουν 
οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΝΟΘΕΥΣΗ ΠΟΤΩΝ 
ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
Υπολογίζεται ότι η ζημία του Δημοσίου από διαφυγόντες 
δασμούς και φόρους ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Αποθήκη  παράνομης εισαγωγής και εμπορίας οινοπνεύ-
ματος που προοριζόταν για για την παρασκευή νοθευμέ-
νου αλκοόλ  εντόπισε στα Μέγαρα η Δίωξη Ναρκωτικών

του ΣΔΟΕ Αττικής, στις 9/5/ το πρωί. Κατά την αστυνομική επιχεί-
ρηση συνελήφθησαν δύο Έλληνες, 69 και 57 ετών, και ένας
46χρονος ομογενής εξ Αλβανίας και κατασχέθηκαν:

14 πλαστικές δεξαμενές των 1.000 λίτρων η καθεμία, που περι-
είχαν 13.300 λίτρα οινόπνευμα

14 βαρέλια 200 λίτρων που περιείχαν 2.800 λίτρα οινόπνευμα
11 δεξαμενές των 1.000 λίτρων με συνολικά 110 λίτρα υπολείμ-

ματα οινοπνεύματος
Οι ποσότητες οινοπνεύματος που επεξεργάζονταν και εμπο-

ρεύονταν οι τρεις άνδρες στην περιοχή ήταν πολύ μεγάλες και
είχαν σκοπό το κέρδος από την πώλησή τους, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, εις βάρος φυσικά
της υγείας των καταναλωτών.

Υπολογίζεται ότι η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από διαφυγόντες δασμούς και λοιπούς φόρους ανέρχεται σε
περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
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στειλε η Κ.Ε.Δ.Ε., με το οποίο ζητά διευκρινήσεις σχετικά με την ασφάλεια
των χρημάτων που θα επενδύσουν υποχρεωτικά οι Δήμοι σε ρέπος του
Δημοσίου.

Η νομική δυνατότητα που έχει η Κυβέρνηση να δεσμεύσει τα χρήματα των
Δήμων εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητα, εκδίδοντας είτε διαπιστωτικές
πράξεις , είτε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου , χωρίς να απαιτείται
απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων ,  αναλαμβάνοντας η ίδια εξολοκλή-
ρου την ευθύνη για το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής.

Το γεγονός ότι δεν προσδιορίζεται χρονικά η ισχύς λήξης της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, με αποτέλεσμα όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότη-
τα να τίθεται σε αμφισβήτηση η οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των
Δήμων

Αποφασίζουμε:

1.    Να εμμείνουμε στις αποφάσεις που έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί
στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων.

2.    Να εξουσιοδοτήσουμε το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. να αναλάβει το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα πρωτοβουλίες για να προωθηθούν οι απα-
ραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις στα αιτήματα της Κ.Ε.Δ.Ε. τα οποία
ακόμη εκκρεμούν , προκειμένου στη συνέχεια να λάβει νέα απόφαση
συγκαλώντας έκτακτο Δ.Σ. και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Δημάρ-
χων.

3.    Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση που η Κυβέρνηση
δηλώσει δημόσια ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα η χώρα , η επίλυσή του
οποίου συνδέεται με τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων , δεσμευόμαστε
ότι θα τα δώσουμε άμεσα κι επιπλέον θα διαθέσουμε για τη σωτηρία
της χώρας και τους μισθούς των Δημάρχων . Και θα καλέσουμε να πρά-
ξει το ίδιο, το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας.

Τη δυνατότητα να κάνουν δια-
κοπές με επιδότηση από τον
ΟΑΕΔ θα έχουν φέτος

35.000 παιδιά ανέργων και χαμηλό-
μισθων.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη
χορήγηση «επιταγής διαμονής σε
παιδικές κατασκηνώσεις» για 15
ημέρες και οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά (www.oaed.gr).

Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση
και λαμβάνονται υπόψη τα εξής
στοιχεία:

Τα μόρια είναι 80 για όσους έχουν
πραγματικό οικογενειακό εισόδημα
έως 7.000 ευρώ και σταδιακά
πέφτουν στα 10 μόρια για πραγματι-
κό εισόδημα από 20.000 έως 22.000
ευρώ.

Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων
(από 15 μόρια για κάθε παιδί).

Τον χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμ-
μένης ανεργίας στα μητρώα του
ΟΑΕΔ με μέγιστο όριο τους 36
μήνες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
έχουν:

Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
έχουν κατά το προηγούμενο έτος 50
ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειω-
μένες.

Εργαζόμενες που έλαβαν κατά το
προηγούμενο έτος 50 ημέρες ειδι-
κής άδειας προστασίας μητρότητας.

Ασφαλισμένοι με τακτική επιδότη-
ση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον 2
μηνών.

Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέρ-
γων με συνεχόμενο χρονικό διάστη-
μα ανεργίας τουλάχιστον 4 μηνών.

ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διακοπές από τον ΟΑΕΔ 
για 35.000 παιδιά

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΟΤΑ
Οι νέοι Δήμοι από τη διάσπαση του Καλλικράτη

Αλλαγές στα σύνορα των δήμων στο πλαίσιο της ριζικής αναμόρφωσης του
Καλλικράτη σχεδιάζει η κυβέρνηση βάζοντας στο μικροσκόπιο μεγάλους
νησιωτικούς και ορεινούς δήμους καθώς και ΟΤΑ ιδιαίτερης ιστορικής σημα-

σίας.
Ο υπουργός Εσωτερικών Ν. Βούτσης προανήγγειλε την παρέμβαση στο χωρο-

ταξικό του Καλλικράτη μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα στη Διαρκή Επιτρο-
πή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής όπου επισήμανε πως «δεν ιεραρχείται ως
πρώτο ή ως ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της χωροταξίας.

Είναι προφανές ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές σε αυτόν τον τομέα που αφορά
νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι 325 δήμοι μπορούν
να γίνουν 380 ενδεχομένως στο τέλος της συζήτησης και θα αφορά συγκεκριμένες,
πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν ανοίγουμε αυτό το θέμα για μια εξ υπαρχής
συζήτηση», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών.
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Σε χώρους δουλειάς, μονάδες Υγείας και γειτονιές
φτάνει το κάλεσμα των δεκάδων φορέων από τη
Δυτική Αθήνα, το Μενίδι και τη Φυλή, για το συλ-

λαλητήριο την Τετάρτη 14 Μάη, στις 7 μ.μ. στο υπουρ-
γείο Υγείας. Κεντρική διεκδίκηση των Λαϊκών Επιτρο-
πών, σωματείων, άλλων φορέων της περιοχής είναι η
«Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, υψηλού επιπέδου
Υγεία για όλο το λαό».

Στα πλαίσια αυτά, μεγάλη ανταπόκριση είχε η κινητο-
ποίηση της Λαϊκής Επιτροπής Μενιδίου που πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015, στην Πολυκλι-
νική του Ολυμπιακού Χωριού, με βασικό αίτημα να
ενταχθεί στο δημόσιο σύστημα Υγείας και να λειτουργή-
σει σαν κέντρο Υγείας αστικού τύπου για την περιοχή.
Η κλινική που εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους λειτουργεί
με «εισιτήριο» 10 ευρώ για κάθε ασθενή με ραντεβού,
ενώ χωρίς ραντεβού το ποσό διπλασιάζεται, χώρια από
το κόστος των εξετάσεων. Οι εργαζόμενοι, ο λαός της
περιοχής απαιτούν να γίνονται δωρεάν όλες οι εξετά-
σεις, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Ανάμεσα στα αιτήματα των δεκάδων φορέων που
συντονίζουν τη δράση τους για την Υγεία είναι:

-Να ξαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
(Αγία Βαρβάρα) πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο.

-Να δημιουργηθούν δημό-
σια Κέντρα Υγείας, σε όλους
τους δήμους, που θα παρέ-
χουν δωρεάν υπηρεσίες, με
βασικό προσανατολισμό την
πρόληψη. Να στελεχωθούν οι
μονάδες του ΠΕΔΥ.

-Να ενισχυθούν με μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού τα νοσοκομεία
«ΑΤΤΙΚΟΝ» και ΚΡΑΤΙΚΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ και να εξασφαλιστεί
πλήρης και επαρκής χρημα-
τοδότηση.

-Να μην προχωρήσει η
Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που οδηγεί στο κλείσιμο των
δημόσιων ψυχιατρικών νοσο-
κομείων και θυσιάζει ασθενείς
και εργαζόμενους για τα κέρδη των επιχειρηματιών και
των ΜΚΟ.

-Κατάργηση κάθε πληρωμής για ιατρικές και εργαστη-
ριακές εξετάσεις, φάρμακα, θεραπείες, υγειονομικό

υλικό και τεχνικά βοηθήματα.
-Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ευθύνη

του κράτους χωρίς καμιά προϋπόθεση σε όλους τους
ανασφάλιστους, ανέργους και τα μέλη της οικογένειάς
τους.

Συνεργασία φοιτητών ΕΜΠ και Michigan State University 
για τον εφαρμοσμένο αστικό σχεδιασμό

WWoorrkksshhoopp  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  
μμεελλέέττηηςς,,  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Από τις 11 ως τις 15 Μαΐου το μάθημα
ΕΜΠ, ΔΠΜΣ, Προσεγγίσεις του εφαρμο-
σμένου αστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα
θα συνδυαστεί με ένα workshop στην
περιοχή μελέτης, τον Δήμο Αχαρνών, που
διοργανώνεται με τη συμμετοχή σπουδα-
στών του Michigan State University,
School of Planning Design and
Construction και της καθηγήτριάς τους
Zenia Kotval, όπως επίσης και με τη συμ-
βολή του καθηγητή Κ. Μωραΐτη.

Το workshop θα εντοπίσει το ενδιαφέ-
ρον του σε συγκεκριμένα αντικείμενα σχε-
διασμού, στο πλαίσιο της ροής του μαθή-
ματος, και θα επιδιωχθεί η ενεργός συμ-

μετοχή του Δήμου, τοπικών φορέων, ομά-
δων κατοίκων, κλπ, συμπεριλαμβανομέ-
νων και δράσεων διαβούλευσης και συμ-
μετοχής ενδιαφερομένων.

Πρόγραμμα:
Τρίτη 12 Μαΐου:
10.00 – 12.00: Ενημερωτική περιήγηση

στο Δήμο Αχαρνών
12.00 -  13.30: Συνάντηση με κ. Δήμαρ-

χο – Χαιρετισμοί – Έναρξη workshop
14.00 - 17.00 : Εργασίες workshop
Τετάρτη 13 Μαΐου:
10.00 – 16.00:  Εργασίες workshop
16.00 – 19.00:  Επίσκεψη στο Παραλια-

κό Μέτωπο – Έργα Ιδρύματος
"Σ.ΝΙΑΡΧΟΣ"

Πέμπτη 14 Μαΐου:
10.00 – 17.00: Εργασίες workshop

Παρασκευή 15 Μαΐου:
10.00 – 13.00: Εργασίες workshop
13.00 – 16.00: Παρουσίαση Εργασιών –

Λήξη workshop – Χαιρετισμοί
Οι ώρες που θα εκτυλίσσονται οι κοινές

δράσεις του workshop θα είναι πρωινές,
ώστε οι σπουδαστές που το επιθυμούν
να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να
παρεμποδίζεται η δυνατότητα παρακο-

λούθησης από μέρους τους άλλων μαθη-
μάτων του ΔΠΜΣ.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ &
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ –

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ-
ΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διδάσκοντες: Κ. Σερράος, Ε. Κλαμπα-
τσέα Συμμετέχων: Ν. Γεωργακόπουλος,
υπ. δρ. ΕΜΠ.

ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΛΥΒΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM

ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 26 
& ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 6 - Τ.Κ. 10672
ΤΗΛ: 210 7258813 FAX: 210 3635952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ/FAX: 210 5580729
Email: kalivalaw@hol.gr

Eνόψει της πρόσφατης ανάρτησης
των Κτηματολογικών Στοιχείων Ακινήτων και
υποβολής τυχόν ενστάσεων έως 26.6.2015, 

το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές
διαδικασίες διεκπεραίωσης

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

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού 
Από την Λαϊκή Επιτροπή Μενιδίου
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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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

ΚATANYΞΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Ιερή Λιτάνευση της εικόνας στην οποία τέθηκε 
επικεφαλής η Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής

13 - 19/05/2015
Εβδομάδα

Εορτασμού Μουσείων

Εκπαιδευτικά προγράμματα
και ημερίδες

στον δήμο Ελευσίνας 

ΟΛαογραφικός Σύλλογος "Το Αδράχτι", ο
Δήμος Ελευσίνας και το Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
σας προσκαλούν στην Εβδομάδα Εορ-

τασμού Μουσείων,που θα πραγματοποιηθεί από
την Τετάρτη 13/05 έως την Τρίτη 19/05/2015 στο
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας "Λεωνίδας
Κανελλόπουλος" Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσί-
νας, τηλ: 210 5565613. Η Είσοδος είναι ελεύθερη

Πρόγραμμα

13/05 - 19/05 - Έκθεση αντικειμένων
Ώρες λειτουργίας: 10.00 - 13.00 / 17.00 - 20.00

13/05 - 19/05 - "Ταξίδι στο χρόνο"
Ώρες λειτουργίας: 10.00 - 13.00 / 17.00 - 20.00

16/05 - Ημερίδα με θέμα: Έλευσις, Λεψίνα, Ελευ-
σίνα, Eleusis, στις 9.00 στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

14, 15, 17/05 - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

- 14, 15/05 και ώρα 10.00 - 13.00 για τα Σχολεία
- 17/05 και ώρα 10.00 - 13.00 για τα παιδιά της

πόλης μας
-  18/05 - Ημέρα Μουσείων: Παρουσίαση παρα-

δοσιακών χορών και τραγουδιών της Ελευσίνας
- 19/05 - Λήξη εκδηλώσεων στις 20.00

Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα με τις δέουσες
τιμές, Προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου

Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ.
Αθηναγόρα τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός, στο ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου στα Άνω Λιόσια. 

Το διήμερο των λατρευτικών εκδηλώσεων για τον εορ-
τασμό του «Υιού της Βροντής» και συγγραφέα της Απο-
κάλυψης, ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαΐου,
με τον Εσπερινό και την Ιερή Λιτάνευση της εικόνας στην
οποία τέθηκε επικεφαλής η Φιλαρμονική του Δήμου 

Φυλής. Στη πομπή συμμετείχαν ο Ιερός Κλήρος της
πόλης, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και πλήθος
ευσεβών χριστιανών. Ανάμεσα στους επίσημους, ο Αντι-
δήμαρχος Φυλής Δημήτρης Καμπόλης, η αναπληρώ-
τρια Δήμαρχος Τζένη Μπάρα, ο Πρόεδρος της Πρωτο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Αβράμης και ο πρώην 

Δήμαρχος Άνω Λιοσίων Βαγγέλης Χριστοφιλάκης. 
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν  το πρωί

της Παρασκευής 8 Μαΐου με το όρθρο και τη Θεία Λει-
τουργία (7:ΟΟ π.μ) και την ακολουθία του παρακλητικού
κανόνος του Αγίου (7:00 μ.μ). 
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Σύλλογος 
Περαμίων
Κυζικηνών

Εγκαίνια 
Πολιτιστικού

Πολυχώρου στη
Νέα Πέραμο

Η Πρόεδρος και τα μέλη
του Διοικητικού 
Συμβουλίου του 

Συλλόγου Περαμίων
Κυζικηνών, 

σας προσκαλούν την
Κυριακή 17 Μαΐου 

και ώρα 7 μ.μ. 
στα εγκαίνια του 
ανακαινισθέντος 

Ελαιοτριβείου 
Πολιτιστικού 

Πολυχώρου, δωρεά 
‘’Ν. Πέτκα’’,  που 

βρίσκεται επί της οδού
28ης Οκτωβρίου 386 

στη Νέα Πέραμο.

Νέο Δ.Σ για τους
επαγγελματοβιοτέχνες

Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου

Πρώτο αγωνιστικό ραντεβού τηνΠρώτο αγωνιστικό ραντεβού την
Πέμπτη 14/05 και ώρα 18.30. Πέμπτη 14/05 και ώρα 18.30. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

««TTο παιδί και η τηλεόραση»ο παιδί και η τηλεόραση»

ΣΣας προσκαλούμε στην Σχολή Γονέων, που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 16/05/2015 και ώρα 17.00 –

19.00 στον χώρο της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου (πρώην
Δημαρχείο Ζεφυρίου – πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου), στον
1ο όροφο. 

Η Σχολή Γονέων είναι ανοιχτή και σε γονείς – εκπαιδευτι-
κούς, που είναι από άλλους Δήμους. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.Το θέμα της Σχολής μας
είναι:«Η τηλεόραση τροχοπέδη στην επικοινωνία με το
παιδί»

Ό,τι βλέπουμε νιώθουμε και ό,τι νιώθουμε εκφράζουμε
Εισηγήτρια: Κλεισιάρη Χριστίνα, Λογοπεδικός – Λογοθε-

ραπεύτρια
Συντονίστρια/Διοργανώτρια: Παντελίδη Παναγιώτα
MSc Παιδοψυχολόγος – Οικογενειακή Σύμβουλος – Ειδική

Παιδαγωγός

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Το Δ.Σ της Ένωσης Ε.Β.Ε Άνω Λιοσίων – Ζεφυ-
ρίου, ενημερώνει τα μέλη αλλά και το σύνολο
των επαγγελματοβιοτεχνών ότι έπειτα από την

πρώτη του συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις
07/05/2015, εκλέχτηκε το παρακάτω προεδρείο.

Πρόεδρος: Τσιουμπρής Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Τσαγκάρης Γαβριήλ
Γραμματέας: Χειράκης Αλέξανδρος
Ταμίας: Γραμμένου Θεοδώρα
Μέλη: Παπαπαναγιώτου Βαγγέλης
Μπουρλή Ευτυχία (Έφη)
Γαβριελάτου Φλώρα

Το νέο Δ.Σ του σωματείου μας ομόφωνα αποφάσισε
τη συνέχιση του αγώνα που δίνει εδώ και δύο χρόνια
για όλα τα μεγάλα και μικρά προβλήματα, μέσα από
τις γραμμές της ΠΑΣΕΒΕ, αλλά και από τις γραμμές
της Λαϊκής Επιτροπής Φυλής.

Πρώτο αγωνιστικό ραντεβού στις 14/05, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 18.30. Καλούμε όσους συναδέλφους
μπορούν να πάρουν μέρος στην συγκέντρωση στο
Υπουργείο Υγείας. Το ζήτημα της υγείας παραμένει
στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων μας, μιας και όσο
περνάει ο καιρός όλο και περισσότεροι συνάδελφοι
αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους
εισφορές και αφήνονται στην κυριολεξία στο έλεος του
Θεού, σε περίπτωση θέματος υγείας.

Διεκδικούμε:
Σφράγισμα των βιβλιαρίων όλων των συναδέλφων

ανεξάρτητα από τις οφειλές στο ταμείο. Η υγεία είναι
βασικό δικαίωμα και δεν μπαίνει στο παζάρι. Δωρεάν
υγεία για όλους.

Πάγωμα των χρεών για όσο διαρκεί η κρίση προς τον
ΟΑΕΕ και το Δημόσιο. Αποποινικοποίηση των χρεών
προς τον ΟΑΕΕ, κατάργηση του ΚΕΑΟ για τα χρέη
αυτά.

(5.1.15)

Την    Τρίτη 12 Μαΐου
2015 και ώρα 7:30 μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστη-

μα Ελευσίνας, θα συνεδριάσει η
Οικονομική  Επιτροπή του
δήμου Ελευσίνας, για να εξετάσει
και λάβει αποφάσεις για τα ακό-
λουθα:  Εξέταση ένστασης της
εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΕΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. κατά
του υπ’ αρ 7/20-4-2015 πρακτι-
κού της Επιτροπής Αξιολόγησης
αποτελεσμάτων – προμηθειών
διαγωνισμών που αφορά την
επαναπροκήρυξη του Ανοιχτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Ανταλλακτικών για
τα Οχήματα της υπηρεσίας»

Κατακύρωση η μη του αποτε-
λέσματος του Διαγωνισμού για
την Προμήθεια Καταναλωτικών
Αγαθών (Σακούλες Απορριμμά-
των) 

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης
και κατάρτιση των όρων Διακήρυ-
ξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Δια-
γωνισμού για την προμήθεια

κάδων απορριμμάτων διαφόρων
ειδών.  

Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης
και κατάρτιση των όρων Διακήρυ-
ξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για
την Προμήθεια Γραφικής Ύλης
και Μικροαντικειμένων Γραφείου. 

Έγκριση έκθεσης Υλοποίησης
προϋπολογισμού του Δήμου για
το 1ο τρίμηνο 2015  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 145,00 €  για
προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλι-
σμού (Μετρητές Αποστάσεως
LEIZER)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 252,70 €  για
προμήθεια FAX

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 50.000,00 €
για Υδροδότηση Κοινόχρηστων
Χώρων. 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 414,02 € για
προμήθεια Επίπλων Γραφείου
και Σκευών. 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση

πίστωσης ποσού 252,15 € για
προμήθεια έντυπου Υλικού (Εθε-
λοντική Αιμοδοσία) 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 8.000,00 € για
Συντήρηση Μηχανημάτων Η/Υ
(HARDWARE)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 8.610,00 € για
προμήθεια Εφαρμογών Μηχανο-
γράφησης του Δήμου. 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 369,00 € για
προμήθεια Υαλοπινάκων και
Αναλώσιμων αυτών 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 3.000,00 € για
Συντήρηση και Επισκευή των
οχημάτων  της Υπηρεσίας (Σ) 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 5.000,00 € για
Συντήρηση και Επισκευή των
οχημάτων  της Υπηρεσίας (Σ).

Αποδοχή Δωρεάς από την
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. προς το τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου. 

ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
Μελετά αύριο η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ελευσίνας  
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Ήδη, ο  γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημή-
τρης Αναγνωστάκης  για δύο ώρες τα ξημερώματα της

Πέμπτης, μαζί με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Αττικής κ. Γ. Διαμαντό-
πουλο και τον Επιτε-
λάρχη κ. Εμ. Κατριαδά-
κη, έκαναν «περιπολία»
σε Σύνταγμα, Ομόνοια,
Αγ. Παντελεήμονα και
Πλ. Βικτωρίας και Μονα-
στηρακίου. Δεν είναι
ακριβές το δείγμα, όπως
παραδέχθηκε ο κ. Ανα-
γνωστάκης, αλλά διαπί-
στωσε πως υπήρχε
έντονη αστυνομική
παρουσία. 

Οι ένστολοι με τους
οποίους μίλησαν δεν
έθεσαν μισθολογικά
ζητήματα αλλά προβλή-
ματα της καθημερινότη-
τάς του. «Κάτω από
αυτές τις αντίξοες συν-
θήκες σε προσωπικό,

πόρους, προσπαθούμε να βρούμε ευέλικτες δράσεις
για να ανταπεξέρθουμε» δήλωσε ο κ. Αναγνωστάκης

προσθέτοντας πως είδαν και κακές εικόνες, με άστε-
γους, παράτυπους μετανάστες, για τους οποίους όμως
δεν μπορεί να κάνει κάτι, μόνο η ΕΛ.ΑΣ. γι αυτούς.

Ο κ. Πανούσης επεσήμανε ότι ετοιμάζεται η πρώτη
αξιολόγηση του θεσμού του «Αστυνομικού της Γειτο-
νιάς», ο οποίος σύμφωνα με την εκτίμησή του «αγκα-
λιάστηκε» και αναμένεται να διευρυνθεί. , όπως ξέρετε,
με στόχο να διευρύνουμε το θεσμό. 

Στο μεταξύ παρότι η «ώρα του υπουργού» με τον
πολίτη είχε σχετική ανταπόκριση με περισσότερους
από 20 να βρίσκονται με τον κ. Πανούση την 1η φορά
εφαρμογής, σχεδόν μηδενική ήταν η ανταπόκριση στην
«ώρα του πολίτη» με τους διοικητές αστυνομικών τμη-
μάτων. Στις δύο ημερομηνίες των «ραντεβού» με τους
διοικητές, ο αριθμός των πολιτών που ζήτησαν συνά-
ντηση μαζί τους κυμάνθηκε από 0 έως 1…

Κλιμάκιο του
Τομέα Εργα-
σίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας της ΝΔ
αποτελούμενο από
τον Υπεύθυνο του
Τομέα, Βουλευτή
Επικρατείας Βασίλη
Οικονόμου , τους
Βουλευτές Πρεβέζης
Στ. Γιαννάκη,
Μαγνησίας Χρ. Μπουκώρο,
Χαλκιδικής Γ.Βαγιωνά και τα
στελέχη του τομέα Αδ. Γάκη και
Αλεξ. Αρβανιτάκη επισκέφθηκε
την Εθνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικότη-
τας στο πλαίσιο ενός κύκλου
επαφών και ανταλλαγής απόψε-
ων με τους Κοινωνικούς εταί-
ρους. 

Η συζήτηση με τον Πρόεδρο
της ΕΣΕΕ κ. Β.Κορκίδη και το
Διοικητικό Συμβούλιο ήταν εποι-
κοδομητική και συζητήθηκαν
φλέγοντα θέματα όπως είναι ο 

κατώτατος μισθός, οι συλλογι-
κές συμβάσεις, το άνοιγμα των
μαγαζιών τις Κυριακές, τα προ-
βλήματα των ανασφάλιστων
εμπόρων στον ΟΑΕΕ και τον
νέο κώδικα δεοντολογίας για την
προστασία των καταναλωτών.

Με αφορμή την συνάντηση ο
Υπεύθυνος του Τομέα Β.Οικο-
νόμου δήλωσε: 

Ενημερωθήκαμε από πρώτο
χέρι για την κατάσταση στον
τομέα της πραγματικής οικονο-
μίας. Δυστυχώς η εικόνα είναι
αποκαρδιωτική. 

Πενήντα εννέα λουκέ-
τα κάθε μέρα, ασφυξία,
αδυναμία πληρωμών,
παντελής έλλειψη οποι-
αδήποτε προοπτικής . 

Ένα είναι το συμπέρα-
σμα. Η δημιουργική
ασάφεια της κυβέρνη-
σης , η εμμονή της σε
επικοινωνιακούς χειρι-
σμούς, η διαπραγμά-
τευση επιπέδου δεκα-

πενταμελούς συμβουλίου και η
απουσία ενιαίας φωνής προκα-
λούν τραγικές παρενέργειες
στην αγορά. Η ΝΔ πιστεύει ότι η
συμφωνία θα πρέπει να κλείσει
άμεσα χωρίς βάρβαρα μέτρα για
τον λαό, ώστε να τερματιστεί η
αβεβαιότητα στην πραγματική
οικονομία. 

Δυστυχώς τρεις μήνες ήταν
αρκετοί για να πάει η χώρα τρία
χρόνια πίσω Ο ιδιωτικός τομέας
πονάει , ματώνει και ουδείς
ασχολείται. Έρχεται ξανά η ώρα
των επιλογών για όλους! 

Κλιμάκιο του Τομέα Εργασίας και Πρόνοιας της ΝΔ 
στην Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Β.Οικονόμου χαρακτήρισε αποκαρδιωτική 
την κατάσταση στην αγορά με 59 λουκέτα κάθε μέρα 

και αδυναμία πληρωμών
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Ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού 
όσων δεν πληρώνουν διόδια 
και στον αυτοκινητόδρομο 
Κόρινθος - Τρίπολη- Καλαμάτα

Με πρόστιμο 200 ευρώ, αφαίρεση διπλώμα-
τος και άδειας κυκλοφορίας, καθώς και των
πινακίδων για 20 ημέρες θα τιμωρούνται

όσοι δεν πληρώνουν το προβλεπόμενο αντίτιμο
στους σταθμούς διοδίων στον αυτοκινητόδρομο
Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, όπου από αύριο
Παρασκευή (8/5) θα λειτουργεί ειδικό ηλεκτρονικό
σύστημα εντοπισμού των παραβατών.

Συγκεκριμένα το ειδικό
σύστημα θα λειτουργή-
σει στους παρακάτω
σταθμούς διοδίων

Μετωπικός Σταθμός
Διοδίων Σπαθοβουνίου, και στα δύο ρεύματα κυκλο-
φορίας.

Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Νεστάνης, και στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας.

Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Γέφυρας Μάναρη, και
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Βελιγοστής, και στα
δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Παραδεισίων, και στα
δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 

Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Γιώργος Τσουκαλάς και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής 

Στο μεταξύ, υπήρξε συνάντηση της Δημοτικής Αρχής
Ελευσίνας με το Γενικό Γραμματέα Προστασίας του
Πολίτη, προκειμένου να τεθούν τα καυτά θέματα της
παραβατικότητας στην περιοχή της Ελευσίνας και της
Μαγούλας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του
δήμου ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς και
εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής επεσήμαναν την
ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό του Αστυνομικού

Τμήματος, του Τμήματος Ασφαλείας και του Τμήματος
Τροχαίας Ελευσίνας, έθεσαν στον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς και εκπρόσωποι της
Δημοτικής Αρχής. 

Η ανάγκη ενίσχυσης των δομών της Αστυνομίας
έχει κατ' επανάληψη τεθεί στις πολιτικές ηγεσίες του
Υπουργείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάτι ουσιαστι-
κό. Η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι το θέμα εξαρτάται από 

την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και αναμένει
την θετική παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, ώστε να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις.

Επιπλέον προσωπικό για το Τμήμα Ασφαλείας 
και την Τροχαία Ελευσίνας, ζήτησαν τα στελέχη του Δήμου 



Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

Με τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής ημέρας συνεχίσθηκε με
αμείωτο ενδιαφέρον το σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
5Χ5 των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ελευσίνας για το

έτος 2015, που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις των ακαδημιών ποδο-
σφαίρου Soccerland Ελευσίνας (Λ.Αεροδρομίου 1, τηλ. 2105542932), με
διοργανωτή το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, ως νικήτρια ομάδα του
τουρνουά 2014.

Οι μικροί ποδοσφαιριστές, με το πληθωρικό ταλέντο τους και την
ευγενή άμιλλα μεταξύ τους, ανάγκασαν το πλήθος των πολυάριθμων
παρόντων στις εγκαταστάσεις της Soccerland να τους επιδοκιμάσουν
με το ζεστό τους χειροκρότημα.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος
είναι τα ακόλουθα :

ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ   ΟΜΑΔΑ Α’                      ΟΜΑΔΑ Β’                ΣΚΟΡ
Α  18:00            5o Δημ. Σχ. Ελευσίνας - 7ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας  1-8
B  18:00            8o Δημ. Σχ. Ελευσίνας - 4ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας  3-3
A 19:00             3ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας - 9ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας  2-2
B 19:00            10ο Δημ.Σχ.Ελευσίνας - 2ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας   6-7
A 20:00            1ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας - 11ο Δημ.Σχ.Ελευσίνας   3-6
Β 20:00            1ο Δημ. Σχ. Μαγούλας - 3ο Δημ. Σχ. Μαγούλας   2-8
Ρεπό είχε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας

Η 6η αγωνιστική ημέρα θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαϊου 2015 και το
πρόγραμμα είναι το ακόλουθο :
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ     ΟΜΑΔΑ Α’                             ΟΜΑΔΑ Β’
Α 17:00                7ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας - 8ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας
B 17:00                9ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας - 5ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας
A 18:00                4ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας - 10ο Δημ.Σχ.Ελευσίνας
B 18:00                11ο Δημ.Σχ.Ελευσίνας - 3ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας
A 19:00                2ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας - 1ο Δημ. Σχ. Μαγούλας
Α 20:00                2ο Δημ. Σχ. Μαγούλας - 1ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας
Ρεπό έχει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας

Mε αμείωτο ενδιαφέρον το σχολικό πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου 5Χ5 των Δημοτικών Σχολείων Ελευσίνας
Νέες αναμετρήσεις αύριο στις εγκαταστάσεις των ακαδημιών ποδοσφαίρου Soccerland 

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

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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ  ΚΑΙ ΩΡΕΣ 11:00 -13:00 ΣΤΟ 3οΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ  ΚΑΙ ΩΡΕΣ 11:00 -13:00 ΣΤΟ 3ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ. 
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Οπ́ως εχ́ει αναφερθει ́ και σε παρελ-
θουσ́ες χρησ́εις, τα αποτελεσ́ματα του
πρωτ́ου τριμην́ου, το οποιό
επηρεαζ́εται εν́τονα απο ́ τις καιρικες́
συνθηκ́ες, δεν ειν́αι κατα ́ αναγ́κη αντι-
προσωπευτικα ́ των τασ́εων για το
συν́ολο του ετ́ους.

Θετικη ́εξελ́ιξη, εν́αντι της αντισ́τοιχης
περιοδ́ου του 2014, ειχ́αν τα λειτουργι-
κα ́αποτελεσ́ματα του Ομιλ́ου στις ΗΠΑ,
χαρ́η στη συνεχιζομ́ενη ανακ́αμψη της
ζητ́ησης και στην Ελλαδ́α, χαρ́η στα
δημοσ́ια ερ́γα και στην βελτιώση των
περιθωριών των εξαγωγων́. 

Στον αντιπ́οδα, σημαντικη ́ καμ́ψη
σημειώσαν τα αποτελεσ́ματα στη
Νοτιοανατολικη ́Ευρωπ́η και την Τουρ-
κιά, οπ́ου ο χειμων́ας ητ́αν δριμυς́ και
στην Αιγ́υπτο, οπ́ου λογ́ω της παρατε-
ταμεν́ης ελ́λειψης φυσικου ́ αεριόυ,
συνεχισ́τηκε αναγκαστικα ́η παραγωγή
τσιμεν́του με εισαγομ́ενο κλιν́κερ για την
ικανοποιήση της ζητ́ησης. 

Για τον λογ́ο αυτο,́ βρισ́κονται σε
εξελ́ιξη σημαντικες́ επενδυσ́εις του
Ομιλ́ου στην Αιγ́υπτο, με στοχ́ο τη
χρησ́η στερεων́ και δευτερογενων́
καυσιμ́ων και τη σταδιακή
αποκατασ́ταση της ομαλης́ λειτουργιάς
του παραγωγικου ́του δυναμικου.́

Σημειων́εται επισ́ης οτ́ι τα καθαρά
αποτελεσ́ματα του πρωτ́ου τριμην́ου
ενισχυθ́ηκαν σημαντικα ́ απο ́ την ενδυ-
ναμ́ωση του δολαριόυ και της αιγυπτια-
κης́ λιρ́ας εν́αντι του ευρω.́

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλαδ́α η καταναλ́ωση
τσιμεν́του εξακολουθ́ησε να στηριζ́εται
στα δημοσ́ια ερ́γα, με τις τασ́εις στην
ιδιωτικη ́ οικοδομικη ́ δραστηριοτ́ητα να
παραμεν́ουν πτωτικες́, στα πλαισ́ια της
γενικευμεν́ης οικονομικης́
αβεβαιοτ́ητας.

Οι συνεχεις́ προσπαθ́ειες περιορι-
σμου ́ του κοσ́τους και βελτιώσης της
ανταγωνιστικοτ́ητας των εργοστασιών
αποδιδ́ουν πλεόν καρπους́, ενώ
παραλ́ληλα τα αποτελεσ́ματα των εξα-
γωγων́ ενισχυθ́ηκαν απο ́ την
ενδυναμ́ωση του δολαριόυ εν́αντι του
ευρω.́

Συνολικα,́ ο κυκ́λος εργασιων́ του
Τομεά Ελλαδ́ας και Δυτικης́ Ευρωπ́ης
το πρωτ́ο τριμ́ηνο του ετ́ους μειωθ́ηκε
κατα ́2% και ανηλ́θε σε €65,3 εκ. Τα λει-
τουργικα ́ κερ́δη αυξηθ́ηκαν σε €9.4εκ.,
απο ́ €3,9 εκ. την αντισ́τοιχη περιόδο
του 2014.

Στις ΗΠΑ παρα ́ την παρατεταμεν́η

κακοκαιριά που επ́ληξε τη χωρ́α τους
πρωτ́ους δυό μην́ες του ετ́ους, ο
κλαδ́ος κατασκευων́ συνεχιζ́ει να
ανακαμ́πτει, οδηγων́τας σε ουσιαστική
βελτιώση των αποτελεσματ́ων της
TITAN America. Περ́αν των τασ́εων της
αγορας́, θετικη ́συνεισφορα ́στα αποτε-
λεσ́ματα ειχ́ε και η ενδυναμ́ωση του
δολαριόυ. 

Συνολικα,́ το πρωτ́ο τριμ́ηνο του
2015, ο κυκ́λος εργασιων́ στις ΗΠΑ
παρουσιάσε αυξ́ηση κατα ́ 37,5% και
ανηλ́θε σε €130,2 εκ., ενω ́τα λειτουργι-
κα ́ κερ́δη ανηλ́θαν σε €5,8 εκ., εν́αντι
€0,9 εκ. το 2014.

Στις αγορες́ της Νοτιοανατολικης́
Ευρωπ́ης ο δριμυς́ χειμων́ας επηρεάσε
εν́τονα την οικοδομικη ́ δραστηριοτ́ητα
οδηγων́τας σε σημαντικη ́ καμ́ψη των
αποτελεσματ́ων συγκριτικα ́ με τον
ευνοικ̈ο ́ χειμων́α του 2014. Ετσι, ο
κυκ́λος εργασιων́ μειωθ́ηκε κατα ́31,2%
και ανηλ́θε σε €28,2 εκ., ενω ́ τα λει-
τουργικα ́κερ́δη περιορισ́τηκαν σε €4,2
εκ., εν́αντι €9,7 εκ. το 2014.

Στην Αιγ́υπτο, η ζητ́ηση παρεμ́εινε
σταθερη.́ Ο συντελεστης́ λειτουργιάς
των παραγωγικων́ μας εγκαταστασ́εων
σημειώσε βελτιώση σε σχεσ́η με τα
χαμηλα ́ επιπ́εδα του Β’ εξαμην́ου του
2014, χαρ́η στην ολοκληρ́ωση της
επεν́δυσης που επετ́ρεψε την λειτουρ-
γιά μυλ́ου αλ́εσης στερεων́ καυσιμ́ων
σε μια απο ́τις γραμμες́ παραγωγης́ του
εργοστασιόυ του Beni Suef. 

Ωστοσ́ο, οι συνεχιζομ́ενες διακοπες́
στην προμηθ́εια φυσικου ́ αεριόυ στις
υπολ́οιπες γραμμες́ παραγωγης́ των
εργοστασιών οδηγ́ησαν στην αναγ́κη
καλ́υψης της ζητ́ησης με εισαγωγες́,
γεγονος́ που περιορ́ισε τα περιθωρ́ια
κερδοφοριάς. Συνολικα,́ ο κυκ́λος εργα-
σιων́ στην Αιγ́υπτο αυξηθ́ηκε κατά
21,9% στα €60,2 εκ. Σε σχεσ́η με το
τελευταιό τριμ́ηνο του 2014, τα λειτουρ-
γικα ́ αποτελεσ́ματα εμφανιζ́ουν
βελτιώση. 

Σε σχεσ́η με το πρωτ́ο τριμ́ηνο του
2014, οπ́ου οι πωλησ́εις ειχ́αν καλυφθεί
απο ́εγχωρ́ια παραγωγη,́ τα λειτουργικά
αποτελεσ́ματα μειωθ́ηκαν απο ́ €15,9
εκ. στα €3,9 εκ.

Στην Τουρκιά λογ́ω του δριμύ
χειμων́α το πρωτ́ο τριμ́ηνο του 2015, τα
αποτελεσ́ματα της Adocim (η οποιά
ανηκ́ει κατα ́ 50% στον Ομ́ιλο ΤΙΤΑΝ)
ητ́αν χαμηλοτ́ερα του περασμεν́ου
ετ́ους.Ο καθαρος́ δανεισμος́ του Ομιλ́ου
στο τελ́ος του πρωτ́ου τριμην́ου δια-
μορφωθ́ηκε σε €660 εκ. και ητ́αν
υψηλοτ́ερος κατα ́€119 εκ. σε συγ́κριση

με το τελ́ος του
2014. 

Η πορειά του
δανεισμου ́αντικατο-
πτριζ́ει τις
α υ ξ η μ έ ν ε ς
επενδυσ́εις του
Ομιλ́ου κατα ́ κυρ́ιο
λογ́ο στην Αμερική
και στην Αιγ́υπτο,
τις αυξημεν́ες αναγ́κες κεφαλαιών
κιν́ησης στις αγορες́ που παρουσιαζ́ουν
αναπ́τυξη, την εποχικοτ́ητα της
ζητ́ησης, καθως́ και την αρνητική
επιδ́ραση στα δαν́εια σε δολαρ́ια και
αιγυπτιακες́ λιρ́ες απο ́ συναλλαγματι-
κες́ διακυμαν́σεις.

Οι κεφαλαιουχικες́ δαπαν́ες του
Ομιλ́ου το πρωτ́ο τριμ́ηνο του 2015,
εξαιρουμεν́ων των εξαγορων́ και των
ασωματ́ων ακινητοποιησ́εων, ανηλ́θαν
σε €35 εκ. εν́αντι €14 εκ. το αντισ́τοιχο
διασ́τημα του 2014.

Το Φεβρουαρ́ιο του 2015, η θυγατρι-
κη ́ του Ομιλ́ου Alvacim Ltd εξαγορ́ασε
το 20% των μετοχων́ της θυγατρικης́
του Ομιλ́ου στην Αλβανιά AΝΤΕΑ
CEMENT SHA (ΑΝΤΕΑ), ποσοστο ́που
κατειχ́ε η European Bank for
Reconstruction and Development
(ΕBRD). Ετ́σι, η συμμετοχη ́του Ομιλ́ου
ΤΙΤΑΝ στο μετοχικο ́ κεφαλ́αιο της
ΑΝΤΕΑ ανερ́χεται σε ποσοστο ́ 80%
ενω ́ το υπολ́οιπο 20% διατηρει ́ η
International Finance Corporation
(IFC).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Οι τασ́εις των αγορων́ που διαπι-
στωθ́ηκαν στις αρχες́ του ετ́ους ειν́αι
συμβατες́ με τις θετικες́ προοπτικες́ για
τον Ομιλο το 2015, παρα ́τις σημαντικες́
αβεβαιοτ́ητες και προκλησ́εις. Η
συγκρατημεν́η αυτή

αισιοδοξιά οφειλ́εται στη βελτιώση
των λειτουργικων́ αποτελεσματ́ων που
αναμεν́ονται στις δυό σημαντικοτ́ερες
αγορες́ του Ομιλ́ου σημ́ερα: τις ΗΠΑ και
την Αιγ́υπτο.

Η ανακ́αμψη της αγορας́ των ΗΠΑ
συνεχιζ́εται δυναμικα,́ στο πλαισ́ιο της
ευρυτ́ερης αναπ́τυξης που σημειων́ει η
αμερικανικη ́οικονομιά. 

Προκειμεν́ου να ανταποκριθει ́ στην
ανερχομ́ενη ζητ́ηση, ο Ομ́ιλος προχω-
ρα ́ σε επενδυσ́εις που αφορουν́ την
αγορα ́εξοπλισμου ́και τη βελτιώση της
αποδ́οσης των παραγωγικων́ του εγκα-
ταστασ́εων.

Στην Αιγ́υπτο, η ζητ́ηση δομικων́

υλικων́ εκτιματ́αι πως θα διατηρηθει ́σε
υψηλα ́ επιπ́εδα, βασιζομ́ενη σε ερ́γα
τοσ́ο δημοσ́ιου οσ́ο και ιδιωτικου ́χαρα-
κτηρ́α. 

Ο Ομ́ιλος προσδοκα ́ την ανακ́αμψη
της παραγωγης́ και των πωλησ́εων
εντος́ του 2015, ως αποτελ́εσμα των
επενδυσ́εων με στοχ́ο την εξασφαλ́ιση,
σταδιακα,́ της ενεργειακης́ επαρ́κειας
των εργοστασιών του.

Στην Ελλαδ́α η ιδιωτικη ́ οικοδομική
δραστηριοτ́ητα παραμεν́ει σε εξαιρετικά
χαμηλα ́ επιπ́εδα, χωρις́ προσδοκιές
ανακ́αμψης εντος́ του ετ́ους, λογ́ω
δυσμενων́ οικονομικων́ συνθηκων́ που
επικρατουν́. 

Η συνολικη ́ καταναλ́ωση τσιμεν́του
εκτιματ́αι οτ́ι θα κυμανθει ́περιπ́ου στα
επιπ́εδα του 2014 κυριώς λογ́ω της
εκτελ́εσης των ερ́γων στους οδικους́
αξ́ονες, στο βαθμο ́ που αυτα ́ συνεχι-
στουν́ απροσ́κοπτα.

Η κατασκευαστικη ́ δραστηριοτ́ητα
στις χωρ́ες της Νοτιοανατολικης́
Ευρωπ́ης εκτιματ́αι οτ́ι θα παραμειν́ει
συνολικα ́ σταθερη,́ αλλα ́ η ζητ́ηση
κινειτ́αι σε επιπ́εδα σημαντικά
χαμηλοτ́ερα της δυναμικοτ́ητας των
εργοστασιών του Ομιλ́ου.
Βραχυπροθ́εσμα δεν διαφαιν́ονται
προοπτικες́ ουσιαστικης́ βελτιώσης,
καθως́ η περιοχη ́ εξακολουθει ́ να επη-
ρεαζ́εται απο ́ την οικονομικη ́αδυναμιά
των γειτονικων́ χωρων́ της Ευρωζων́ης,
σημειων́οντας χαμηλους́ ρυθμους́
αναπ́τυξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρωτ́ο τριμ́ηνο του 2015 ο κυκ́λος
εργασιων́ της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΤΙΤΑΝ» αυξηθ́ηκε κατα ́ 11,9% στα
€65,1 εκ., ενω ́ τα λειτουργικα ́ κερ́δη
(EBITDA) ανηλ́θαν σε €8,4 εκ. σε
συγ́κριση με €3,1 εκ. το αντισ́τοιχο περ-
σινο ́τριμ́ηνο. Τα καθαρα ́κερ́δη το 2015
ανηλ́θαν σε €0,3 εκ. σημαντικα ́ χαμη-
λοτ́ερα απο ́ περ́υσι, καθως́ το πρωτ́ο
τριμ́ηνο του 2014 η μητρικη ́Εταιριά ειχ́ε
εισπραξ́ει μερισ́ματα €20 εκ. απο ́θυγα-
τρικες́ του εξωτερικου ́ καταγραφ́οντας
κερ́δη υψ́ους €9,1 εκ.

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 283,8 εκατ. €, 

παρουσιάζοντας αύξηση 12,7% σε σύγκριση με το α΄  3μηνο του 2014. 

Το πρωτ́ο τριμ́ηνο του 2015 συνεχισ́τηκε η ανακ́αμψη των αποτελεσματ́ων του
Ομιλ́ου ΤΙΤΑΝ. Ο ενοποιημεν́ος κυκ́λος εργασιων́ ανηλ́θε σε €283,8 εκ., παρου-
σιαζ́οντας αυξ́ηση 12,7% σε συγ́κριση με το πρωτ́ο τριμ́ηνο του 2014. 

Τα λειτουργικα ́κερ́δη προ φορ́ων, τοκ́ων και αποσβεσ́εων μειωθ́ηκαν κατα ́23,7% στα
€23,2 εκ. Τα καθαρα ́αποτελεσ́ματα μετα ́τα δικαιωμ́ατα μειοψηφιάς και την προβ́λεψη για
φορ́ους επεσ́τρεψαν στην κερδοφοριά και ανηλ́θαν σε €6,6 εκ., εν́αντι ζημιων́ €11 εκ. το
αντισ́τοιχο περσινο ́τριμ́ηνο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533   

E-mail:  HYPERLINK
"mailto:ssona@patt.gov.gr"
ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα:  HYPERLINK
"ht tp : / /www.pat t .gov.gr / "
www.patt.gov.gr             

Αθήνα, 8-5-15
Aρ. Πρωτ.: 94125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδό-
τησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
το με αρ. πρωτ. οικ.148354/15
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με:
Α) τίτλο έργου: «Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων για τη λει-
τουργία μεταλλείου σιδηρονικελι-
ούχων μεταλλευμάτων (λατερί-
τη)», υποκατηγορία Α1, ομάδα
5η,  α/α: 2 με είδος έργου: «Εξό-
ρυξη μεταλλευμάτων και ερευνη-
τικές γεωτρήσεις για ανεύρεση
μεταλλευμάτων»

Β) θέση έργου: «Κακή Ράχη»,
στο Δήμο Ασπροπύργου, στην
Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέ-
ρειας Αττικής
Γ) φορέα έργου:
«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέ-
ρειας Αττικής, στην οποία  καλεί-
ται το κοινό να ενημερωθεί και το
ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει
τις απόψεις του επί του περιεχο-
μένου του φακέλου της Μελέτης,
τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυ-
τεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
11/5/15- 13/7/15 
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων ενδιαφερομένου κοι-
νού: 12/5/15-  23/6/2015 στη
Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρει-
ας Αττικής και 24/6/2015-
14/7/2015 στη Δ/νση Περιβαλλο-
ντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11,
Αθήνα)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το
Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533   

E-mail:  HYPERLINK
"mailto:ssona@patt.gov.gr"
ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα:  HYPERLINK
"ht tp : / /www.pat t .gov.gr / "
www.patt.gov.gr             

Αθήνα, 8-5-15
Aρ. Πρωτ.: 94042

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδό-
τησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
το με αρ. πρωτ. οικ.148353/15
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με:
Α) τίτλο έργου: «Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),
για την ανανέωση με τροποποιή-
σεις της ισχύουσας Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων, για την εκμετάλλευση
λατομικού χώρου αδρανών υλι-
κών έκτασης 1370,192 στρεμμά-
των, που βρίσκεται στη θέση
Κεραμιδέζα Μάνδρας του Δήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας, Π.Ε. Δυτι-
κής Αττικής», υποκατηγορία Α1,
ομάδα 5η με α/α: 4 και είδος
έργου: «Εξόρυξη αδρανών υλι-
κών», όσον αφορά την εξόρυξη
αδρανών υλικών, και υποκατηγο-
ρία Α2, ομάδα 4η με  α/α: 16 με
είδος έργου: «Εγκαταστάσεις

επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία
R5)» και α/α: 17 με είδος έργου:
«Οργανωμένοι χώροι διάθεσης
αδρανών υλικών και καταλοίπων
από την επεξεργασία ΑΕΚΚ
(εργασία D1) ή/και ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ»,
όσον αφορά τη δυνατότητα υπο-
δοχής και επεξεργασίας υλικών
ΑΕΚΚ
Β) θέση έργου: «Κεραμιδέζα»,
στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας, στην Π.Ε.
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής
Γ) φορέα έργου: «ΧΑΛΥΨ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέ-
ρειας Αττικής, στην οποία  καλεί-
ται το κοινό να ενημερωθεί και το
ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει
τις απόψεις του επί του περιεχο-
μένου του φακέλου της Μελέτης,
τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυ-
τεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
11/5/15- 13/7/15 
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων ενδιαφερομένου κοι-
νού: 12/5/15-  23/6/2015 στη
Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρει-
ας Αττικής και 24/6/2015-
14/7/2015 στη Δ/νση Περιβαλλο-
ντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11,
Αθήνα)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το
Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Πωλείται μαγαζί -

καφενείο στο κέντρο

του Ασπροπύργου με

εξασφαλισμένη 

πελατεία. 

Τηλέφωνο

6934840172.
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Σε περίπτωση που δεν 
γεφυρωθούν οι διαφορές

Συμβιβασμό με τους εταίρους
ζητεί το 65,9% των πολιτών

Υπέρ ενός
συμβιβασμού,
στην περί-
πτωση που η
δ ιαπ ραγμά-
τευση δεν
γεφυρώσει τις
διαφορές της
κυβέρνησης
με τους ευρω-
παίους εταί-
ρους, τάσσε-
ται το 65,9 %,
σύμφωνα με
δημοσκόπ η-
ση της εταιρεί-
ας MARC, για
λογαριασμό της Εφημερίδας των Συντακτών.

Στο ερώτημα «συμβιβασμός ή ρήξη, στην περί-
πτωση που στη συνέχεια της διαπραγμάτευσης
δεν γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης και των ευρωπαίων εταίρων» τον
Μάιο το 65,9% απαντά «συμβιβασμός», το 30,7%
τάσσεται υπέρ της «ρήξης» και ένα 3,4% είναι στο
«δεν απαντώ».

Το 56,7% απαντά ότι οι κόκκινες γραμμές της
κυβέρνησης (13η σύνταξη, αύξηση κατώτατου
μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, όχι
ομαδικές απολύσεις κ.α.) πρέπει να είναι απαρά-
βατες («ναι») ακόμη και αν η διαπραγμάτευση
οδηγηθεί σε οριστική ρήξη. 

Το 39,3% απαντά «όχι» ενώ ποσοστό 4% δεν
απαντά.

Το 54,2% απαντά ότι η κυβέρνηση διαπραγμα-
τεύεται με σωστό τρόπο και το 43,3% απαντά
«λάθος/μάλλον λάθος». Τα αντίστοιχα ποσοστά
τον Φεβρουάριο ήταν 81,5% (διαπραγματεύεται
σωστά) και 14,2% (διαπραγματεύεται λάθος/μάλ-
λον λάθος).

Στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει
36,2%, η ΝΔ 21%, το Ποτάμι 6,7%, η Χρυσή Αυγή
5,4%, το ΚΚΕ 5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,1%,
το ΠΑΣΟΚ 3,1%, η Ένωση Κεντρώων 1,5%, το
ΚΙΔΗΣΟ 1,3%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%, άλλο κόμμα
1,8% και η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται σε
12,9%.

Στο ερώτημα αν τα πράγματα θα ήταν καλύτερα
ή χειρότερα σε περίπτωση που η ΝΔ κέρδιζε τις
εκλογές τον Μάιο, το 56,6% απαντά «χειρότερα»,
το 23,4% απαντάει «καλύτερα» και το 16,7% απα-
ντά «περίπου τα ίδια». 

Τον Μάρτιο το 54,4% είχε απαντήσει «χειρότε-
ρα», το 19,4% είχε απαντήσει «καλύτερα» και το
22,9% είχε απαντήσει «περίπου τα ίδια».

Στο ερώτημα «πως κρίνετε την έως τώρα πορεία
της κυβέρνησης» το 53,2% απαντά «θετικά/μάλ-
λον θετικά» και το 42,8% απαντά «αρνητικά/μάλ-
λον αρνητικά». 

Τον Φεβρουάριο το 83,6% είχε απαντήσει «θετι-
κά» και το 13,2% είχε απαντήσει «αρνητικά» ενώ
τον Μάρτιο το 64% είχε απαντήσει «θετικά» και το
31,4% είχε απαντήσει «αρνητικά».

Στο ερώτημα πως τα πηγαίνει η κυβέρνηση σε
σχέση με τις αρχικές προσδοκίες τους, οι πολίτες
απαντούν σε ποσοστό 47,6% «χειρότερα», το
30,1% απαντά «καλύτερα» και το 18,7% απαντά
«όπως τα περίμενα».

Όχι αλλαγές εν μέσω 
τουριστικής περιόδου

ΣΕΤΕ: Επιστολή στον 
πρωθυπουργό 

με προτάσεις για το ΦΠΑ 

Προτάσεις για το
ποιες αλλαγές, πότε
και υπό ποιους όρους
μπορούν να γίνουν
στους συντελεστές
ΦΠΑ που εφαρμόζονται στο ελληνικό τουριστικό
πακέτο περιλαμβάνει η επιστολή του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ενώ το θέμα
συζητείται έντονα μεταξύ Ελλάδας και θεσμών. 

«Οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν είναι αντίθετες
στον εξορθολογισμό των συντελεστών ΦΠΑ, όπως
ζητούν οι Θεσμοί, αν με αυτό τον τρόπο επέλθει η
πολυπόθητη συμφωνία με τους Εταίρους και απο-
κατασταθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας
και η σταθερότητα της χώρας» τονίζει ο ΣΕΤΕ, θέτο-
ντας όμως ως όρους αφ' ενός η όποια αλλαγή να
μην γίνει εντός του 2015, καθώς έχει ήδη πωληθεί
το 70% των πακέτων και αφ' ετερου να λαμβάνει
υπόψη τα ισχύοντα στις ανταγωνιστικές χώρες.

Με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ της
κυβέρνησης και των Θεσμών για πιθανή επιβολή
ειδικών τελών ή εξορθολογισμού των συντελεστών
ΦΠΑ, ο ΣΕΤΕ, επισημαίνει καταρχάς ότι οι συντελε-
στές ΦΠΑ στο ελληνικό τουριστικό πακέτο είναι
6,5% στη διαμονή και 13% στην εστίαση, ποσοστά
που κατά μέσο όρο διαμορφώνουν συντελεστή του-
ριστικού πακέτου μεταξύ 8%-10%, ανάλογα με το
είδος του τουριστικού πακέτου (με πρωινό, με ημι-
διατροφή, με πλήρη διατροφή, με πακέτο
AllInclusive).

«Παράλληλα, οι ανταγωνιστές μας κινούνται στη
διαμονή μεταξύ 6% (Πορτογαλία), 7% (Μάλτα), 8%
(Τουρκία), 9% Κύπρος και 10% (Ισπανία, Ιταλία,
Γαλλία) και στην εστίαση μεταξύ 8% (Τουρκία), 9%
(Κύπρος), 10% (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία) και 23%
(Πορτογαλία). Επομένως, όλοι οι ανταγωνιστές μας
φορολογούνται για το συνολικό τουριστικό πακέτο

μεταξύ 8%-10%. Όσον αφορά στα νησιά του Βορεί-
ου και Νοτίου Αιγαίου, τα οποία διατηρούν έκπτω-
ση 30%, σημειώνουμε ότι αντίστοιχες εκπτώσεις
λαμβάνουν τουριστικοί προορισμοί ανταγωνιστών,
όπως Κανάρια Νησιά (συντελεστής ΦΠΑ 0%) ή
Κορσική (συντελεστής ΦΠΑ 2%)».

Δεδομένων και των παραπάνω ο ΣΕΤΕ, ζητά η
όποια αλλαγή στους συντελεστές ΦΠΑ να γίνει υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Να μην εφαρμοστεί η αλλαγή εντός του 2015,
όταν η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και
έχουν πωληθεί περισσότερα από το 70% του συνό-
λου των τουριστικών πακέτων. 

Η άμεση εφαρμογή θα επιφέρει βαρύτατο πλήγμα
στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναγκαστούν είτε να
απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, είτε να το
μετακυλήσουν στους πελάτες τους, οι οποίοι θα
θεωρούν ότι έχουν εξοφλήσει τις διακοπές τους,
δημιουργώντας εξαιρετικά αρνητική εικόνα και
φήμη για τη χώρα μας. 

2) Οι συντελεστές του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέ-
το να κινηθούν στο επίπεδο του μέσου όρου του
ανταγωνισμού. 

Με δεδομένες τις δυσκολίες και το υψηλότερο
κόστος δανεισμού, το οποίο είναι τριπλάσιο ή και
το τετραπλάσιο σε σχέση με τις ανταγωνίστριες
χώρες, οι συντελεστές ΦΠΑ του τουρισμού θα πρέ-
πει να παραμείνουν στα χαμηλότερα δυνατά επίπε-
δα σε σχέση με αυτές, που κινούνται μεταξύ του
8%-10% ώστε να αντισταθμισθεί –έστω, εν μέρει- το
υπέρογκο κόστος δανεισμού στην χώρα μας. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε άλλους κρίσι-
μους συντελεστές του τουριστικού πακέτου, πέραν
της διαμονής και της εστίασης, όπως οι υπηρεσίες
ταξιδιωτικών γραφείων, τουριστικών λεωφορείων,
αερομεταφορών, ακτοπλοΐας, και ενοικίασης αυτο-
κινήτων που πρέπει και αυτές να κινηθούν στα
χαμηλότερα δυνατά επίπεδα σε σχέση με τον αντα-
γωνισμό.

Όπως τονίζει ο ΣΕΤΕ «η ανάγκη να παραμείνει ο
ΦΠΑ σε ανταγωνιστικά επίπεδα προκύπτει από το
ότι ο τουρισμός αποτελεί το μόνο εξαγώγιμο προϊόν
της Ελλάδας το οποίο υπάγεται σε ΦΠΑ λόγω του
ότι καταναλώνεται εντός της χώρας.» 

Μικρό το «μπόνους»
Στο 2% η έκπτωση φόρου για την 
εφάπαξ πληρωμή της οφειλής

Επανέρχεται στα φυσικά πρόσωπα έκπτωση, ύψους
2% επί του συνόλου του φόρου, για την εφάπαξ πλη-
ρωμή στις 31 Ιουλίου 2015 και των τριών δόσεων της
οφειλής τους, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε
στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών
Νάντια Βαλαβάνη.

Σημειώνεται ότι τα αρχικά σενάρια και οι επιθυμίες της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών ήταν για
έκπτωση φόρου 10% ή και 15%, φαίνεται όμως πως
αποδείχθηκαν τελικά πολύ αισιόδοξα.

Εξάλλου, με την τροπολογία θεσπίζεται αφορολόγητο
12.000 ευρώ για αγροτικές επιδοτήσεις και περιορίζεται
στο μισό η προκαταβολή φόρου για τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία που αναμένεται να τεθεί
προς συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βου-
λής, την προσεχή Τρίτη, προβλέπει: 

Οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές στην αγρο-
τική οικονομία, των οποίων προβλεπόταν φορολόγηση
από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%, παραμένουν
αφορολόγητες.

Οι αγροτικές επιδοτήσεις, των οποίων επίσης προβλε-
πόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή
13%, παραμένουν αφορολόγητες έως ύψους 12.000
ευρώ. Με την πρόβλεψη αυτή καλύπτεται περισσότερο
από το 90% των περιπτώσεων, επιτρέποντας έτσι να
παραμείνει αφορολόγητο το σύνολο του εισοδήματος
από επιδοτήσεις της μικρής και μεσαίας αγροτιάς.

Η προκαταβολή φόρου για τους αγρότες περιορίζεται
στο μισό, δηλαδή από το προβλεπόμενο 55%, στο 

27,5%. Ενοίκια, τα οποία έχουν παραμείνει ανείσπρα-
κτα, δεν φορολογούνται εφόσον εκχωρηθούν στο Δημό-
σιο χωρίς αντάλλαγμα.

Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνι-
διών πρόγνωσης της εταιρείας Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. παρέχεται
η δυνατότητα ποσοστού έκπτωσης επί των πραγματο-
ποιούμενων ακαθάριστων πωλήσεων τους ως πρόβλε-
ψη επισφαλών απαιτήσεων, καθώς δεν προβλέπεται η
δικαιολόγηση δαπανών που συνδέονται με τον τρόπο
λειτουργίας τους.

Επανέρχεται στα φυσικά πρόσωπα έκπτωση, ύψους
2% επί του συνόλου του φόρου, για την εφάπαξ πλη-
ρωμή στις 31η Ιουλίου 2015 και των 3 δόσεων της οφει-
λής τους.

Στην τροπολογία προβλέπονται επίσης, μεταξύ και
άλλων ρυθμίσεων, μέτρα, ώστε να μπορέσουν να εντα-
χθούν στη ρύθμιση έως 100 δόσεις φυσικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές
στη Φορολογική Διοίκηση, σε βάρος των οποίων έχει
επιβληθεί κατάσχεση στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμά-
των.

Σαμαράς για τις αγροτικές επιδοτήσεις 
«Είναι κάτι το αδιανόητο, ασύλληπτο, γιατί ποτέ δεν

έχει φορολογηθεί η επιδότηση που λαμβάνει ο Έλληνας
αγρότης από την Ευρώπη και τώρα λένε θα φορολογή-
σουν πάνω από τις 12.000 ευρώ εισόδημα» δήλωσε
από τις Σέρρες ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς.

«Η έννοια είναι ότι τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση για τον Έλληνα αγρότη, που είναι πρωτογενής
παραγωγή, δεν φορολογούνται. Έτσι γίνεται και στις
άλλες χώρες. Θα δώσουμε μάχη στη Βουλή αυτό να μην
γίνει» πρόσθεσε ο κ. Σαμαράς.
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Την κατάσβεση ανέλαβε το προσωπι-
κό πυρασφάλειας των διυλιστηρίων. 

ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση για ατύχημα
στο διυλιστήριο Ασπροπύργου

Σήμερα, ώρα 08:20, υπήρξε περιστα-
τικό ανάφλεξης σε μονάδα των εγκατα-
στάσεων του διυλιστηρίου Ασπροπύρ-
γου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμέ-
νων εργασιών συντήρησης από έμπει-
ρη ελληνική εργολαβική εταιρεία. Διακο-
μίσθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής
έξι τραυματίες και η αντιμετώπιση των
θεμάτων υγείας τους αποτελεί κύρια
προτεραιότητα της Εταιρείας. Το περι-
στατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις
υπηρεσίες πυρόσβεσης του διυλιστηρί-
ου, ενώ ελήφθησαν όλα τα προβλεπό-
μενα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις
σχετικές διαδικασίες. 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
Κοινό αγωνιστικό μέτωπο των

Δήμων της Ελλάδας, 
που φιλοξενούν Διυλιστήρια 

& Αποθήκες Καυσίμων

Τα ζητήματα που ανέδειξε η πυρκαγιά
στα Διυλιστήρια της Εταιρείας ¨Ελληνικά
Πετρέλαια¨, στον Ασπρόπυργο, έθεσε -
από το βήμα του ετήσιου, Τακτικού
Συνεδρίου των Δήμων της Ελλάδας- ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου. Ο κ. Μελετί-
ου ανέφερε τα εξής:

«Θα μου επιτρέψετε, Κυρίες και Κύρι-
οι Συνάδελφοι, να αναφερθώ στο τραγι-
κό συμβάν, στα Διυλιστήρια της Εταιρεί-
ας ¨Ελληνικά Πετρέλαια¨, στον Ασπρό-
πυργο, που είχε ως συνέπεια των τραυ-
ματισμό εργαζομένων, ορισμένοι εκ των
οποίων δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
Είναι αυτονόητο ότι, το Συνέδριό μας
εύχεται ταχεία αποκατάσταση της υγείας
τους και εκφράζει την ομόθυμη συμπα-
ράστασή μας, προς τους τραυματίες και
τις οικογένειές τους. Πέραν αυτού, όμως,
υπάρχουν και ορισμένα, τεράστια ζητή-
ματα που ανέκυψαν από το συγκεκριμέ-
νο ατύχημα: 

1ον) Εν έτει 2015, κι ενώ συμβαίνουν
τέτοια απαράδεκτα, ανεπίτρεπτα ατυχή-
ματα, η περιοχή του Ασπρόπυργου, η
μεγαλύτερη βιομηχανική και ενεργειακή
ζώνη της χώρας, καθώς και όλες οι
περιοχές της Ελλάδας, που φιλοξενούν
τέτοιες βιομηχανικές μονάδες, στερού-
νται Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογι-
κού Ατυχήματος, Μεγάλης Έκτασης
(Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε)! Κινδυνεύουμε να γίνουν
οι πόλεις μας Σεβέζο, κι οι αρμόδιοι
αδιαφορούν προκλητικά! 

2ον)Επιπλέον, για να γίνει αντιληπτό,
το πώς και πόσο σέβονται το ζήτημα της 

ασφάλειας των εργαζομένων και των
κατοίκων των πόλεών μας, με αγανά-
κτηση και οργή σας καταγγέλλω ότι, το
ελάχιστο εκείνο ποσοστό, από το φόρο
των πετρελαιοειδών, το οποίο πληρώνει
ο καταναλωτής στο βενζινάδικο (0,25
τοις χιλίοις), και προορίζεται για να δοθεί
στους Δήμους, για να αξιοποιηθεί σε
δράσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικής
προστασίας, πρώτα το περιέκοψαν
άγρια, και στη συνέχεια το απαλλοτρίω-
σαν, αφού έκριναν ότι πρέπει να συμπε-
ριληφθεί, ακόμη κι αυτό,  στα κονδύλια
για την αποπληρωμή του εθνικού χρέ-
ους!... 

Η λέξη ΝΤΡΟΠΗ, αδυνατεί να αποδώ-
σει την οργή μου! Καλώ την Κ.Ε.Δ.Ε. και
πρωτίστως, εκείνους τους Συναδέλφους
Δημάρχους, που έχουν στις πόλεις τους
Διυλιστήρια, σε συντονισμένο αγώνα,
για να ανατρέψουμε τη «λογική», των
πάσης φύσεως αρμοδίων, που αποδει-
κνύεται ότι, θεωρεί αναλώσιμους, τους
εργαζόμενους στα Διυλιστήρια αλλά και
τους Πολίτες που ζουν πέριξ των συγκε-
κριμένων βιομηχανικών μονάδων.

Άμεση ανταπόκριση των δημάρχων
στο κάλεσμα του Νικόλαου Μελετίου  

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης
του Δημάρχου Ασπροπύργου, ο Δήμαρ-
χος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Λάζα-
ρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Λουτρακί-
ου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, κ.
Γιώργος Γκιώνης, καθώς και Δήμαρχοι
και Δημοτικοί Σύμβουλοι, από πολλές
περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες φιλοξε-
νούν Διυλιστήρια ή Εγκαταστάσεις Απο-
θήκευσης Πετρελαιοειδών, ανταποκρι-
νόμενοι στην έκκληση του Δημάρχου
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου,
συμφώνησαν με την πρότασή του, για
τη δημιουργία μετώπου αγώνα, ώστε να
εκπονηθούν επιτέλους τα Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε,
και να αποδοθούν στους Δήμους, χωρίς
την παραμικρή περικοπή, οι πόροι που
δικαιούνται, και αφορούν στην εκτέλεση
έργων και στον προγραμματισμό και
υλοποίηση δράσεων, για την ασφάλεια
και την περιβαλλοντική προστασία
στους εν λόγω Δήμους. Στο πλαίσιο
αυτό, ο κ. Μελετίου θα συγκαλέσει στον
Ασπρόπυργο, τις αμέσως προσεχείς
ημέρες, σύσκεψη όλων των προανα-
φερθέντων Δήμων, για τον καθορισμό
των περαιτέρω ενεργειών και κινητοποι-
ήσεων.       

Για επιβεβαίωση της ασσύμετρης
επικινδυνότητας κάνει λόγο ο 

αντιπεριφερειάρχης  Γ. Βασιλείου 

Για το συμ-
βάν στα ΕΛΠΕ
Ασπροπύργου
ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Δυτι-
κής Αττικής Γ.
Βασιλείου τόνι-
σε :  Το νέο
π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό
που αυτή την
φορά εκδηλώθηκε στο διυλιστήριο
Ασπροπύργου έρχεται να επιβεβαιώσει
την ασύμμετρη επικινδυνότητα που
υπάρχει στο Θριάσιο πεδίο, εξ’ αιτίας
της συγκέντρωσης δεκάδων δραστηριο-

τήτων που υπάγονται στην οδηγία
ΣΕΒΕΖΟ. Με την ελπίδα πως δεν θα
θρηνήσουμε και ανθρώπινες ζωές
εκφράζουμε την συμπαράσταση μας
στους εργαζόμενους που διακομίσθηκαν
στα νοσοκομεία για περίθαλψη και ζητά-
με: 

1. Από την νέα διοίκηση των ΕΛ-ΠΕ
να ενημερώσει αναλυτικά και δημόσια
τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους
πολίτες για τις αιτίες και για τα πραγμα-
τικά περιστατικά του ατυχήματος.

2. Που είναι η αδειοδοτούσα αρχή να
πάρει ενεργά μέρος στη διερεύνηση των
αιτιών του ατυχήματος, στον έλεγχο των
εγκαταστάσεων που έχει αδειοδοτήσει,
καθώς και σε τυχόν επιπλέον μέτρα
προστασίας.

3. Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης να ελέγξει το καθεστώς
εργασίας των εργαζομένων στο διυλι-
στήριο, προκειμένου να διαπιστωθούν
τυχόν παραβιάσεις της εργατικής νομο-
θεσίας, είτε πρόκειται για μόνιμους
εργαζόμενους είτε για εποχικούς. 

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα πάρει
πρωτοβουλία συνάντησης με την διοίκη-
ση των ΕΛ-ΠΕ και με το σωματείο των
εργαζομένων, προκειμένου, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δρα-
στηριότητες που υπάγονται στην οδηγία
ΣΕΒΕΖΟ να υλοποιηθεί το συντομότερο
δυνατό το σχέδιο αντιμετώπισης εργατι-
κών ατυχημάτων (ΣΑΤΑΜΕ).

Την αμέριστη συμπαράστασή της
στους εργαζόμενους εκφράζει 

η Δημοτική αρχή Χαϊδαρίου 

Ένα ακόμη
εργατικό ατύχη-
μα έγινε  στα
ΕΛΠΕ στον
Ασπ ρόπ υργο,
που έστειλε
εργάτες σοβαρά

τραυματισμένους στα νοσοκομεία σε
κρίσιμη κατάσταση.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαρά-
στασή μας στους εργάτες και την ευχή οι
τραυματίες γρήγορα να γυρίσουν στις
οικογένειες και τις δουλειές τους. Όπως
καταγγέλλουν τα σωματεία, η εταιρεία
κυνηγώντας το μέγιστο κέρδος, έχει
προχωρήσει στην εντατικοποίηση της
εργασίας, στην καταστρατήγηση μέτρων
ασφαλείας, με σοβαρές καθυστερήσεις
ακόμα και στις εργασίες συντήρησης
των εγκαταστάσεων, παρά την αύξηση
της κερδοφορίας του ομίλου ΕΛΠΕ τα
τελευταία χρόνια.

Απαιτούνται τώρα σύγχρονα μέτρα
ασφάλειας και υγιεινής, ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας σε όλους τους
τόπους δουλειάς, με μόνιμη σταθερή

δουλειά και εργασιακά δικαιώματα. Η
κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας
πρέπει να πάρουν άμεσα μέτρα για να
σταματήσει η εργοδοτική ασυδοσία και
αυθαιρεσία.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 
Βαθιά οδύνη για το νέο ατύχημα

στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ελευσίνας εκφράζει τη λύπη
του για το ατύχημα στο διυλιστήριο των
ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο καθώς και τη
συμπαράστασή του στους τραυματίες
και τις οικογένειες τους. 

Το σημερινό συμβάν είναι το σοβαρό-
τερο από σειρά περιστατικών που
έχουν συμβεί σε μικρό χρονικό διάστη-
μα. Η κατάσταση αυτή μας προβληματί-
ζει σε ότι αφορά την ασφάλεια των εργα-
ζομένων και των κατοίκων της περιοχής. 

Δυστυχώς η ευρύτερη περιοχή μας
έγινε για μια ακόμη φορά πρώτη είδηση
στο πανελλήνιο εξαιτίας ενός βιομηχανι-
κού ατυχήματος.

Ο Δήμος Ελευσίνας καλεί:
1. Τη διοίκηση των ΕΛΠΕ να ενημε-

ρώσει με κάθε λεπτομέρεια εργαζόμε-
νους, φορείς και κατοίκους της περιοχής
για τα αίτια του συμβάντος

2. Το ΚΕΠΕΚ Δυτικής Αττικής και
Πελοποννήσου να πραγματοποιήσει
άμεσα έλεγχο για την τήρηση ή μη των
μέτρων ασφαλείας τόσο από την εται-
ρεία όσο και από τους υπεργολάβους.
Να απαιτήσει τη δημοσιοποίηση της
ανάλυσης των αιτιών του ατυχήματος

3. Το Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης Περιβάλλοντος και Ενέργειας να
προβεί στους απαραίτητους ελέγχους
προκειμένου να διαπιστωθούν αν : 

α) Τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας κατά
τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης
(shut down) 

β) αν το χρονοδιάγραμμα των εργα-
σιών συντήρησης ήταν τέτοιο ώστε να
επιτρέπει την τήρηση των μέτρων
ασφαλείας ή εάν προκειμένου να ολο-
κληρωθούν οι εργασίες σε συντομότερο
χρονικό διάστημα η τήρηση των μέτρων
ασφαλείας θεωρείτο δευτερευούσης
σημασίας.

Ο Δήμος θα συνεργαστεί με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμέ-
νου να φωτιστούν όλες οι πλευρές του
συμβάντος και να αποδοθούν οι ευθύ-
νες όπου υπάρχουν.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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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 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 διό-
ροφη πολυκατοικία). 105 τμ. WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδω-
μάτια. Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκο-
βαμμένο. Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΓΑΜΟΣ 

Ο Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Λεμονιάς, 
το γένος Παπαδοπούλου, γεννηθείς στη Αθήνα Αττικής, κάτοικος
Ασπροπύργου, και η Αθανασιάδου Μαρία του Γεωργίου και της

Ζηναΐδας το γένος Παπαδοπούλου, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής
κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που

θα τελεστεί στον Ι.Ν. Παναγίας Κανάλας στα Άνω Λιόσια.

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΕΦΡΕΜΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΑΣΑΡΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΒΑΡΑΜΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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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 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15
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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 προε-
λεύσεων.

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

5.12.14

ΙΒΙΣΚΟΣΑΛΦΑ-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


