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Η Δημοτική Αρχή 
Ασπροπύργου κι ο

Σύλλογος Ποντίων της
πόλης ‘’Οι Ακρίτες του
Πόντου’’, τιμούν την

Γενοκτονία των
Ποντίων!

Σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας και στην Πλατεία

Γενοκτονίας της Γκορυτσάς. 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

Τριήμερο Αλληλεγγύης 
στο Ζεφύρι

Mεγάλη η ανταπόκριση
του κόσμου για

συγκέντρωση τροφίμων 
και φαρμάκων που θα

δοθούν σε άπορες οικογένειες

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
& ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 21 ΜΑΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (2η Δ.Υ.ΠΕ)
Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για τα παιδιά 

που θα γραφούν στην Α΄ Δημοτικού 
και στο Νηπιαγωγείο

«Η συνεργασία είναι η μόνη εγγυημένη 
μέθοδος επίλυσης προβλημάτων» 

Τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής 

στην α΄φάση 
καθαρισμού επιβαρυμένων
περιοχών στα Νεόκτιστα

Ασπροπύργου

Σελ: 5

Σελ: 2

Σελ: 11

Εξιχνιάστηκε
η υπόθεση
απαγωγής 
23χρονου

από Ρομά στο
Ζεφύρι

Σελ: 8

Σελ: 8

Η 7Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
«ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΝΕΙΡΩΝ»

Φέρνει την τοπική καλλιτεχνική 
παραγωγή σε συνδιαλλαγή με την

ευρύτερη εγχώρια εικαστική σκηνή. 

26 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2015 στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

Ψυχιατρείο Δαφνί:
Σκότωσε με 

κουτάλι ηλικιωμένο
που νοσηλευόταν

δίπλα του

Την έλλειψη 
Σχεδίου Αντιμετώπισης
μεγάλου τεχνολογικού 
ατυχήματος που απειλεί

τις πόλεις μας

Θίγει σε επιστολή του 
ο δήμαρχος Ασπροπύργου

Νικόλαος Μελετίου 

Σελ: 6

Σελ: 3

«Οι πολίτες δεν πρέπει 
να πληρώσουν δεκάρα 

τσακιστή παραπάνω για τα
αντισταθμιστικά οφέλη»

Τόνισε η Ρένα Δούρου προαναγγέλλοντας 
τη μείωση των ποσών προς τον δήμο Φυλής 

Έντονη η αντίδραση του 
δημάρχου Χρήστου Παππού, 

ο οποίος ζήτησε αναβολή
του θέματος μέχρι να 

καταρτίσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος
επιστημονική μελέτη 

με το τί ποσά δικαιούνται οι δήμοι   
Σελ: 2-4

Σελ: 3-14

Σελ: 9

Σελ: 3
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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
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος 
Δημοκρατίας 50,

τηλέφωνο
2105580394

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος

Ε. Ηρώων 
Πολυτεχνείου 17-19, 

τηλέφωνο
2105549375

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Καμπόλη Αικατερί-

νη Ι. Μητροπόλεως
52 & Κανελλοπούλου

2, 2102475608

Μάνδρα
Λουκόπουλος 

Σωτήριος 
Στρατηγού 
Ρόκα Ν. 84, 
τηλέφωνο

2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 19 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις

825,10 μονάδες με άνοδο 1,62% και τζίρο 
στα 68,93 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 19 
έως 30 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία,

Θεογνώσιος, Θεόκτιστος, Μένανδρος

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση καθα-
ρισμού (7-15 Μαϊου 2015) εξαιρετικά
επιβαρυμένων περιοχών στα Νεόκτιστα

Ασπροπύργου, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας
του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Βασιλείου, σε συνερ-
γασία με το Δήμο Ασπροπύργου, το Σύλλογο
Γυναικών Νεοκτίστων «Κροκωνίς» και το Σύλλο-
γο Τσιγγάνων «Τα Νεόκτιστα». 

Τα συγκεκριμένα σημεία καταδείχθηκαν από
τους ίδιους τους κατοίκους ως εξαιρετικά επικίν-
δυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και
ως τέτοια έτυχαν της άμεσης προτεραιότητας των
αρμόδιων Υπηρεσιών για ανάληψη δράσης. 

Χρησιμοποιήθηκαν επιχειρησιακά μέσα της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και του
Δήμου Ασπροπύργου (μηχανήματα και φορτηγά) και μαζεύτη-
καν περίπου 2.000 κυβικά μέτρα μπαζών και σκουπιδιών. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης ανάλογων δράσεων, προγραμματί-
ζονται καθαρισμοί και σε άλλες περιοχές του Ασπροπύργου με
τη σύμπραξη των δυο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλό-
γων και κατοίκων, καθώς και σειρά κοινωνικών δράσεων ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων Ρομά έτσι ώστε ο
όποιος καθαρισμός να διενεργείται σε συνθήκες ασφάλειας και
συνεννόησης, χωρίς άσκοπες αντιδικίες και παρεξηγήσεις. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου δήλω-
σε ότι η Δυτική Αττική μπορεί με ένα στρατηγικό σχέδιο παρεμ-
βάσεων να ανατρέψει το μοντέλο της άναρχης «χωματερής υλι-
κών και ανθρώπων» και να βάλει τα θεμέλια για μια βιώσιμη
ανάπτυξη- οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Η συμμε-
τοχή των κατοίκων και των οργανωμένων συλλογικοτήτων τους
αποτελεί απόδειξη ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας
μακριά από στερεότυπα που υπονομεύουν την κοινή προσπά-
θεια. Η συνεργασία είναι η μόνη εγγυημένη μέθοδος επίλυσης
των προβλημάτων. 

«Η συνεργασία είναι η μόνη εγγυημένη 
μέθοδος επίλυσης προβλημάτων» 

Τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής στην α΄φάση 
καθαρισμού επιβαρυμένων περιοχών στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Με τη ρηξικέλευθη πρόταση της μείωσης των
αντισταθμιστικών οφειλών προς τους δήμους
που φιλοξενούν οχλούσες δραστηριότητες

διαχείρισης των απορριμμάτων, η περιφερειάρχης Αττι-
κής και πρόεδρος του Συνδέσμου Ρένα Δούρου, σημα-
τοδότησε την οριστική ρήξη με το παρελθόν σε ό,τι
αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και κυρίως
τον συγκεντρωτισμό τους στην Φυλή.

Η πρόταση της στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του
ΕΣΔΝΑ στοιχειοθετήθηκε από την απόλυτη θέση της ότι
«οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώσουν δεκάρα τσακιστή
παραπάνω για τα αντισταθμιστικά». 

Επιβάλλεται, τόνισε, « να ανοίξουμε τον δρόμο στην
εκλογίκευση των αντισταθμιστικών εισφορών και στον
ορθολογισμό των δαπανών του ΕΔΣΝΑ στο πλαίσιο του
νέου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, κάνο-
ντας παράλληλα, στην άκρη υφιστάμενα ερωτήματα
σχετικά με το που και ποιόν ωφέλησαν όλα αυτά τα εκα-
τομμύρια που δόθηκαν μέχρι σήμερα και ποια περιβαλ-
λοντική ανάταξη δημιούργησαν…».

Η πρόεδρος του Συνδέσμου παρατήρησε ότι η νέα
διοίκηση «θ’ αλλάξει ριζικά το σύστημα διαχείρισης των
απορριμμάτων, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά
πέρα από όλες τις δυσκολίες και έναν μηχανισμό δυσκί-
νητο και γραφειοκρατικό», προσθέτοντας το ερώτημα:

«Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τόσα χρόνια στο
ΕΔΣΝΑ μια αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση
όλων των αντισταθμιστικών εισφορών που έχει καταβά-
λει στους οχλούμενους ΟΤΑ;»

Συγκεκριμένα, πρότεινε τη μείωση για ένα έτος του
ύψους των αντισταθμιστικών και ζήτησε από το Δ.Σ. να
εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Επιτροπή προκειμένου
να διερευνήσει και να καταλήξει σε πιο συγκεκριμένη
πρόταση, την οποία δεσμεύεται να φέρει άμεσα προς
ψήφιση ενώπιον του Δ.Σ.

«Πρόκειται για μια απόφαση οικονομικά επωφελή, όχι
απλά για τον ΕΔΣΝΑ αλλά για συνολικά για την κοινω-
νία. Μια απόφαση που επιβάλλεται από τα σημερινά
οικονομικά δεδομένα. Μια απόφαση που υπηρετεί πλή-
ρως τη νέα φιλοσοφία της διαχείρισης των απορριμμά-
των», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ίδια, στην πρότασή της, υπογράμμισε την ανάγκη
μελετών τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης του ΕΜΑΚ,
του αποτεφρωτήρα, σχετικά με τα κατασκευαστικά και
λειτουργικά κόστη των εργοστασίων, των μονάδων επε-
ξεργασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
21, 25, 29

«Οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώσουν
δεκάρα τσακιστή παραπάνω 

για τα αντισταθμιστικά οφέλη»
Τόνισε η Ρένα Δούρου προαναγγέλλοντας 

τη μείωση των ποσών προς τον δήμο Φυλής 

Έντονη η αντίδραση του δημάρχου Χρήστου Παππού, ο οποίος
ζήτησε αναβολή του θέματος μέχρι να καταρτίσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος

επιστημονική μελέτη με το τί ποσά δικαιούνται οι δήμοι   
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Άμεση  ήταν η
παρέμβαση του
δ η μ ά ρ χ ο υ

Ασπροπύργου Ν. Μελε-
τίου, όπως είχαμε ανα-
φέρει σε προηγούμενο
ρεπορτάζ, με αφορμή το
σοβαρό ατύχημα στα
ΕΛΠΕ Ασπροπύργου,
που είχε ως τραγικό
απολογισμό τον τραυμα-
τισμό έξι εργαζομένων. 

Πιο αναλυτικά, ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου  Νικόλαος Μελετίου,
με  επιστολή του προς
τους Δημάρχους Ελευσί-
νας, Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας, Λουτρακίου-Περα-
χώρας-Αγίων Θεοδώ-
ρων, Δέλτα, Κορδελιού-Εύοσμου, Αμπελοκήπων-Μενεμέ-
νης, Μεγαρέων, Χαϊδαρίου, Σαλαμίνας, Περάματος, Αμφιλο-
χίας, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Ερμούπολης Σύρου,
απηύθυνε κάλεσμα για κοινή αντιμετώπιση των ζητημάτων
που προκύπτουν από την λειτουργία εγκαταστάσεων που
εντάσσονται στην οδηγία SEVEZO και πιο συγκεκριμένα την
παρουσία δυιλυστηρίων.  

Συγκεκριμένα ο κ. Μελετίου θίγει το θέμα της κατάρτισης
σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), κατά τόπους, καθώς και το μέγα θέμα
της άγριας περικοπής του ποσοστού επί του ειδικού φόρου
πετρελαιοειδών, που χορηγούνταν στους Δήμους, για έργα
Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, πέριξ των
Διυλιστηρίων Καυσίμων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής στην οποία ήδη ανταπο-
κρίνονται ένας-ένας οι Δήμοι της Χώρας, έχει ως εξής:

“Αγαπητοί μου Συνάδελφοι,
όπως είχα την ευκαιρία να ενημερώσω, ορισμένους από

σας, στη διάρκεια του Τακτικού, Ετήσιου Συνεδρίου της
Κ.Ε.Δ.Ε. στη Χαλκιδική, τα δύο, κορυφαία
ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας Διυλιστηρίων και
Δεξαμενών Αποθήκευσης Καυσίμων στους Δήμους μας,

απαιτούν τη συγκροτημέ-
νη αντίδρασή μας.

Εννοώ, πρώτον την
έλλειψη Σχεδίου Αντιμετώ-
πισης Τεχνολογικού Ατυ-
χήματος Μεγάλης Έκτα-
σης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.), που
απειλεί να διαμορφώσει
συνθήκες «Σεβέζο» στις
πόλεις μας, αλλά και το
θέμα της λεηλασίας, που
κατέληξε σε απαλλοτρίω-
ση, του ποσοστού επί του
ειδικού τέλους πετρελαιο-
ειδών, το οποίο μας απο-
δίδονταν, για έργα ασφά-
λειας και προστασίας του
Περιβάλλοντος.

Κατόπιν τούτων, σας
προτείνω το συντονισμό

της δράσης μας, σε δύο επίπεδα: 
Το πρώτο, που αφορά στην Κ.Ε.Δ.Ε., έχει να κάνει με την

εισαγωγή των δύο ζητημάτων, προς συζήτηση στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Ένωσης. Εφόσον έχω την έγκρισή σας,
προχωρώ στην εγγραφή των θεμάτων, τα οποία μπορούμε
να εισηγηθούμε, ο υπογράφων και ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ
Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμέ-
νης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου (αναμένω απάντησή σας ως τις
25/05/2015).

Με δεδομένη την απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε., την ίδια μέρα
που θα συζητηθούν, στο Δ.Σ. της Ένωσης, τα δύο θέματα,
σας προτείνω να είστε παρόντες, και στη συνέχεια  να συνε-
δριάσουμε, στον ίδιο χώρο ή στον Ασπρόπυργο, και να
καταλήξουμε σε πλάνο διεκδίκησής τους.

Απ΄ την πλευρά μου, αναλαμβάνω να σας ενημερώσω
για την ημερομηνία της συζήτησης στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και
είμαι στη διάθεσή σας, για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Δαφνί: Σκότωσε
με κουτάλι 

ηλικιωμένο που
νοσηλευόταν

δίπλα του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συν-
θήκες δολοφονίας ασθενή από άλλον

ασθενή στο Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών, Δαφνί,
που συνέβη τις πρωινές ώρες της Κυριακής .

Ένας 42χρονος βαριά ψυχικά ασθενής , κατά-
φερε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής
συνθήκες να αρπάξει ένα κουτάλι και στη συνέ-
χεια το κάρφωσε με μανία στο κεφάλι ενός
64χρονου που νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο
και στο διπλανό κρεβάτι, με αποτέλεσμα να τον
σκοτώσει! Στο Δαφνί επικράτησε πανικός και
κλήθηκε η Αστυνομία.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης του
δράστη, δεν συνελήφθη αλλά σχηματίστηκε
δικογραφία σε βάρος του και θα αποφασίσει ο
εισαγγελέας για τα περαιτέρω. 

Αντιθέτως όμως συνελήφθη το νοσηλευτικό
προσωπικό του νοσοκομείου που είχε υπό την
ευθύνη του τον συγκεκριμένο θάλαμο, με εντολή
του εισαγγελέα όμως αφέθηκαν αργότερα ελεύ-
θεροι. 

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, κύλησε,
το τριήμερο αλληλεγγύης,που διοργάνωσε
ο Δήμος Φυλής στο Πάρκο ΚΩΣΤΑΣ

ΛΙΑΡΟΣ του Ζεφυρίου από  την Παρασκευή 15,
μέχρι και την Κυριακή, 17 Μαΐου 2015. 

Κατά το τριήμερο, ο κόσμος είχε  την ευκαιρία,  να
συνδυάσει τη διασκέδαση με την προσφορά προς
τον συνάνθρωπο καθώς συγκεντρώθηκαν τρόφιμα,
φάρμακα και ρουχισμός για άπορες οικογένειες του
Δήμου, τα οποία θα διανεμηθούν μέσω της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής και του Κοινωνικού
Μαγειρείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΦ).  

Το Πρόγραμμα περιλάμβανε μουσικές βραδιές
παράδοσης, στο οποίο συμμετείχαν με κέφι τα παιδιά
χορευτικών τμημάτων κορυφαίων πολιτιστικών συλ-
λόγων του Δήμου Φυλής. 

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, εμφανίστηκαν τα χορευ-
τικά του Αιγέα, το Σάββατο  16 τα χορευτικά των Συλ-
λόγων Κρητών και Θεσσαλών και το πρόγραμμα
κορυφώθηκε το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου, με τα
χορευτικά των Συλλόγων Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων
και Ζεφυρίου. 

Καλωσορίζοντας τον κόσμο κατά την πρώτη μέρα των
εκδηλώσεων ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυ-
ροειδάκος, ευχαρίστησε ονομαστικά όλους όσους συνέ-
βαλαν ψυχή τε και σώματι στο τριήμερο αλληλεγγύης,
επισημαίνοντας πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί με
αμείωτους ρυθμούς. 

Πιο συγκεκριμένα, απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στον
ευεργέτη της πόλης του Ζεφυρίου κ. Θανάση Μαρτίνο,
για τη διαχρονική προσφορά του, τα Super Market Lidl,
Βασιλόπουλο και Σκλαβενίτη, την Εταιρία «Ιωάννης
Νάνος και ΣΙΑ» την εταιρεία ΠΑΡΘΕΝΩΝ, τους φούρ-
νους της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου ΚΑΛΕΑ και
«Χρυσό Στάχυ», τον κ. Κλαπάκη Μανούσο (χορηγό 

Τριήμερο Αλληλεγγύης στο Ζεφύρι
Mεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου για συγκέντρωση τροφίμων 
και φαρμάκων που θα δοθούν σε άπορες οικογένειες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Την έλλειψη Σχεδίου Αντιμετώπισης μεγάλου
τεχνολογικού ατυχήματος που απειλεί τις πόλεις μας
θίγει σε επιστολή του ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου 
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Σήμερα θέλω να
καταρρίψω ένα μύθο,
ένα μύθο που λέει ότι
επειδή μια περιοχή
παίρνει αντισταθμιστικά,
είναι και η αιτία που δεν

λύθηκε το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική.
Δεν είναι μόνο λάθος αλλά είναι και μια πονηρή προσέγγιση. Διότι
δυστυχώς ταυτίζεται και με εκείνους που επεδίωκαν φαραωνικά εργο-
στάσια αλλά και με εκείνους που δήθεν κόπτονται για το περιβάλλον. 

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι από την στιγμή που μπήκαμε στην Ευρω-
παϊκή Ένωση αναγκάστηκε η χώρα μας να παντρέψει το ενδιαφέρον
για το περιβάλλον με το ενδιαφέρον για τη βιομηχανική ανάπτυξη.
Αυτό το πάντρεμα λέγεται αντισταθμιστικά, λέγεται περιβαλλοντική
ισορροπία. Για αυτό και δίνονται αντισταθμιστικά όπου υπάρχουν
ΕΛ.ΠΕ, Μεγαλόπολη ή μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων. Πολύ
καθυστερημένα ήρθε ο νόμος στην Ελλάδα και νομοθέτησε το περι-
βαλλοντικό αντιστάθμισμα. 

Πρέπει να αποδεχθούμε ότι τέτοιου είδους υπερτοπικές χρήσεις ή
βιομηχανικές εγκαταστάσεις (διότι ο ΟΕΔΑ Φυλής αποτελεί μια πολύ
μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση) δημιουργούν επιβάρυνση και πρέ-
πει εκεί που τη δημιουργούν να υπάρχει αντιστάθμισμα. Στη ζωή
όμως το αντιστάθμισμα έχει κόστος, δε γίνεται με ευχολόγια. Άρα πρέ-
πει να γίνονται αντισταθμιστικά έργα. Ποιος θα τα κάνει; Στην Ελλάδα
τα κάνει η κεντρική διοίκηση, συμβαλλόμενη με τους αναδόχους, τα
κάνει η περιφερειακή διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική
πρωτοβουλία όταν υπάρχει ένα πλαίσιο. 

Η δική μου θέση μου είναι πολύ δύσκολη αλλά την έχω επιλέξει. Στην
προηγούμενη τετραετία επέλεξα να μην είμαι μέλος της Ε.Ε γιατί
ήμουν δήμαρχος. Εναντιώθηκα και πήγα στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας. Σήμερα είμαι μέλος της Ε.Ε από επιλογή και ξέρετε γιατί; Γιατί
αποκρύπτεται γενικώς η αλήθεια και ειδικότερα όσον αφορά στο θέμα
του οριστικού κλεισίματος του ΧΥΤΑ. Ποια είναι όμως η αλήθεια; Ας

πάρουμε για παράδειγμα το θέμα των αντισταθμιστικών. 
Πριν θεσμοθετήσουμε τα αντισταθμιστικά στην πενταετία 2004-

2008, το κόστος ήταν 100.000.000 ευρώ το χρόνο. Εμείς αποφασίσα-
με μέσα σε 5 χρόνια να δώσουμε στην περιοχή, από αντισταθμιστικά,
ποσό μόνο 150.000.000 ευρώ. Μειώσαμε δηλαδή τα αντισταθμιστικά
350 εκατομμύρια - με πραγματική αξία – γιατί ήταν μια μεταβατική
περίοδος, κατά την οποία θα αποφασιζόταν το οριστικό κλείσιμο του
ΧΥΤΑ. Ήταν το χρονοδιάγραμμα του τέλους. Έπρεπε, λοιπόν, η
κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση να λύσουν το πρόβλημα
και το 2009 η περιοχή να είχε απελευθερωθεί. Αφήσαμε δηλαδή 350
εκατομμύρια - από αυτά που είχε συμφωνήσει η διοίκηση Παπαδήμα
- στην κεντρική διοίκηση για να λύσει το πρόβλημα και το πρόβλημα
δε λύθηκε. Για αυτό, είναι λάθος να λέμε ότι εμείς σαν περιοχή έχουμε
επιβαρύνει την Ελλάδα. Το λένε αυτοί που δεν έχουν καλή πληροφό-
ρηση. 

Από εκεί και πέρα, καθυστερήσαμε δυο χρόνια, έγινε και ο Καλλι-
κράτης - μας φόρεσαν και αυτό το κοστούμι - και τι έκανε η τοπική
αυτοδιοίκηση; Πρότεινε ο τότε πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης
να δώσει παράταση για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι 31/12/2011.
Υπήρχαν όμως πιο νηφάλιες φωνές που του είπαν ότι δεν μπορεί το
θέμα να λυθεί σε ένα χρόνο από σήμερα και ότι θα πρέπει να δοθούν
τουλάχιστον 4 χρόνια, αφού υποτίθεται ότι υπήρχαν προγραμματικές
συμβάσεις από το 2006. Σήμερα, ωστόσο, είμαστε στο σημείο μηδέν
και αν δεν υπήρχε αυτή η επιλογή της δημοκρατίας στη σημερινή πλει-
οψηφία της Περιφέρειας, μπορεί να ήμασταν στο μείον, στο κάτω από
το τίποτα.

Η θεσμοθέτηση του ύψους των αντισταθμιστικών, κατά τη γνώμη
μου, είναι λάθος να γίνεται με τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Διότι, αν
κρατήσουμε την τιμή του κόστους, τότε γιατί να μειώσουμε τα αντι-
σταθμιστικά; Θα πάρει έσοδα ο Σύνδεσμος και τι θα τα κάνει, αφού δε
θα βοηθήσει τα τοπικά σχέδια;

Προσωπικά, θα δεχόμουν μείωση των αντισταθμιστικών σε σχέση
με τις εισφορές της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά όχι μείωση

των αντισταθμιστικών του δήμου Φυλής. Επειδή, υποχρεωτικά και με
κάθε επίσημο τρόπο, στη νέα διαχείριση μπαίνουν πλέον και άλλου
είδους απόβλητα - εκτός από τα αστικά στερεά - χρειάζεται να δούμε
ποια είναι αυτά, για ποια υπάρχει αδειοδότηση και για ποια μπορεί να
δοθεί αδειοδότηση. 

Γιατί παλαιότερα, όταν επί δημαρχίας Νίκου Παπαδήμα εισπράττο-
νταν τα ποσά που προαναφέραμε, εισπράττονταν και από τον απο-
τεφρωτήρα και από τα νοσοκομειακά και από τα εξωοικιακά και από
τη λάσπη. 

Εμείς αυτά τα αφήσαμε, γιατί πιστέψαμε ότι βρισκόμαστε στη διαδι-
κασία υλοποίησης ενός χρονοδιαγράμματος οριστικού τέλους λει-
τουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης στην περιοχή μας και της
αποκατάστασης στο σύνολό της, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επιμένω,
λοιπόν, εφόσον μείνει στα 45 ευρώ ο τόνος να δώσει η πρωτοβάθμια
αυτοδιοίκηση λιγότερα από εκείνα που έδινε μέχρι σήμερα και το υπό-
λοιπο να δοθεί από αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν – πέραν της
τοπικής αυτοδιοίκησης - τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων,
όπως η Ε.Ε.Α.Α (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).

Και κάτι τελευταίο, επειδή αναφέρθηκε από ομιλητή ότι ο χώρος της
Φυλής είναι ενιαίος, σας ενημερώνω ότι ο χώρος διαχείρισης απορ-
ριμμάτων αποτελείται από δυο ΟΕΔΑ, η μια του πρώην δήμου Φυλής
(που σήμερα είναι δημοτική ενότητα Φυλής) και η άλλη του πρώην
δήμου Άνω Λιοσίων (που σήμερα είναι δημοτική ενότητα Άνω Λιο-
σίων) και οι οποίες ανήκουν στον ενιαίο δήμο Φυλής. Ως τέτοιος πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί, μέσα στα πλαίσια της αποκατάστασης με βάση
τη νέα πολιτική της Περιφέρειας, για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται,
όπως ομόφωνα έχει αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο Φυλής το
2012 και βέβαια μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου περιφε-
ρειακού σχεδιασμού. 

Ο οποίος ευελπιστούμε να υλοποιηθεί σε όλες τις περιοχές που θα
περιγράφει, γιατί ο προηγούμενος περιφερειακός σχεδιασμός έχει
υλοποιηθεί κατά 95% μόνο στην περιοχή μας. 

Σας ευχαριστώ.

Τοποθέτηση του μέλους της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ και επικεφαλής της παράταξης Τοποθέτηση του μέλους της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ και επικεφαλής της παράταξης 
ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δημήτρη Μπουραϊμη για τα αντισταθμιστικά ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δημήτρη Μπουραϊμη για τα αντισταθμιστικά 

από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής 

Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, τόνισε : ‘’Δεν ήρθα
σήμερα εδώ για να πω πληρώστε ή μην
πληρώνετε. 

Ήρθα για να μεταφέρω το χρόνιο αίτημα
των δημοτών που λέει φτάνει πια - όχι
άλλη υποβάθμιση αλλά και τις αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου που υπογραμ-
μίζουν την αναγκαιότητα μιας οριστικής
λύσης στο πρόβλημα με το κλείσιμο της
χωματερής’’.

Στη συνέχεια ο κ. Παππούς ζήτησε ανα-
βολή της συζήτησης του θέματος μέχρι ο
ΕΔΣΝΑ να καταρτίσει μια επίσημη μελέτη
που θα τεκμηριώνει επιστημονικά και θα

εξηγεί το αν θα πρέπει ο δήμος να λαμβάνει αντισταθμι-
στικά το αν θα πρέπει να επιστρέψει ποσά και το κυριό-
τερο για το εάν θα αποκατασταθεί επιτέλους ο κορεσμέ-
νος χώρος , που λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια και που
στην τελική κανείς άλλος δήμος δεν θέλει εντός των
ορίων του. 

Επίσης,  ο δήμαρχος Φυλής αναφέρθηκε στα όσα
ακούγονται και γράφονται στο διαδίκτυο για 500-800
εκατ. ευρώ που δόθηκαν στον δήμο ως αντισταθμιστικά
και πως η περιοχή είχε το προνόμιο να παίρνει λεφτά.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Παππούς απαντώ-
ντας σε όλα αυτά ‘’Ήταν το ελάχιστο που προσφέρθηκε
στον δήμο από τους αρμοδίους για ένα ρόλο που κανείς
άλλος δεν αναλάμβανε αλλά ούτε και σήμερα θέλει να
αναλάβει’’.

Αναβολή της συζήτησης μέχρι να καταρτίσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος επίσημη μελέτη, πουΑναβολή της συζήτησης μέχρι να καταρτίσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος επίσημη μελέτη, που
θα τεκμηριώνει επιστημονικά το αν θα πρέπει να λαμβάνει αντισταθμιστικά ο δήμος ή όχι,θα τεκμηριώνει επιστημονικά το αν θα πρέπει να λαμβάνει αντισταθμιστικά ο δήμος ή όχι,

ζήτησε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ζήτησε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

Παράλληλα, ενημέρωσε το σώμα ότι στον προϋπο-
λογισμό του 2015 έχουν προβλεφθεί δαπάνες για τον
ΕΜΑΚ και τον αποτεφρωτήρα.

Επίσης, ενημέρωσε ότι πρόκειται άμεσα να ξεκινή-
σουν επαφές και συζητήσεις με την Ιατρική Σχολή Αθή-
νας για τη διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης σχετικά
με τις συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της Φυλής
από την πολύχρονη λειτουργία του ΧΥΤΑ στην περιο-
χή.

Βεβαίως, ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,
αλλά και άλλοι δήμαρχοι και μέλη του δήμου αντιτά-
χθηκαν σε αυτή την πρόταση, όπως και στο νέο μοντέ-
λο διαχείρισης που καλούνται επιτακτικά να εφαρμό-
σουν. 

Στο ασφυκτικό πλαίσιο επέστησε την προσοχή των
μελών και το μέλος της Ε.Ε. του Συνδέσμου Σταύρος
Ιατρού, ο οποίος χαρακτήρισε «υποχρέωση των
δήμων την άμεση σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων Δια-
χείρισης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον νέο 

περιφερειακό σχεδιασμό του οποίου
το καταληκτικό χρονικό όριο για την
χρηματοδότηση των έργων είναι η 30η
Σεπτεμβρίου». 

Προχώρησε σε αναλυτική ενημέρω-
ση για την αναγκαιότητα αναθεώρησης
του ΠΕΣΔΑ, για το νομικό πλαίσιο του
νέου αλλά και για την πορεία των απαι-
τούμενων από το ΥΠΕΚΑ διαδικασιών.

Η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Αφροδίτη Μπιζά αναφέρθηκε συνοπτι-
κά στην πορεία των τοπικών σχεδίων,
χαρακτηρίζοντας την θετική. 

Μίλησε για κενά στην νομοθεσία τα
οποία «προκύπτουν από τον νέο σχε-
διασμό» και τις επαφές που είχε η διοί-
κηση με τον υπουργό ΠΑΠΕΝ για θέματα χωροθεσίας.

Τέλος, ζήτησε από τους δημάρχους τον ορισμό
συγκεκριμένου αιρετού αρμοδίου για το ΤΣΔ και χαρα-

κτήρισε αναγκαία την καμπάνια ευαισθητοποίησης
των πολιτών για το νέο μοντέλο διαχείρισης που
καλούνται να υιοθετήσουν.
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Μια ακόμη, στοχευμένη κοι-
νωνική πρωτοβουλία του
Δημάρχου Ασπροπύρ-

γου, κ. Νικόλαου Μελετίου, που
εκφράζει ευχαριστίες προς τον
Υπουργό Υγείας και την ηγεσία της
2ης ΔΥΠΕ.

Στο πλήρες εξοπλισμένο, υπερ-
σύγχρονο Ιατρείο, του Α΄ Κ.Α.Π.Η.
Ασπροπύργου, που βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Ειρήνης και
Σωτήρη Πέτρουλα, ξεκινούν -την
προσεχή Πέμπτη, 21 Μαΐου- οι
δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις των παι-
διών της πόλης, που πρόκειται να
εγγραφούν, και να φοιτήσουν στα
Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς Σταθμούς του
Ασπρόπυργου, από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ειδικό Κλιμάκιο Ιατρών και Νοσηλευτών, του
Υπουργείου Υγείας, με ευθύνη της 2ης Διοίκησης
Υγειονομικής Περιφέρειας - Πειραιώς και Νήσων
(2η Δ.Υ.Π.Ε.), θα εξετάσει δωρεάν τα παιδιά, και
θα εκδώσει τα απαιτούμενα Ατομικά Δελτία Υγείας,
χωρίς τα οποία δεν μπορούν να εγγραφούν στα
Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς Σταθμούς.

Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαου Μελετίου, που ήρθε ως συνέχεια ανά-
λογης, δωρεάν εξέτασης, στα Δημοτικά, τα Γυμνά-
σια και τα Λύκεια του Ασπρόπυργου, εκδηλώθηκε
στο πλαίσιο των πολύπλευρων κοινωνικών δρά-
σεων του Δήμου, με γνώμονα τη δεινή οικονομική
θέση, στην οποία περιέρχονται ολοένα και περισ-
σότερες οικογένειες του Ασπρόπυργου, εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης. 

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι, οι Για-
τροί του Υπουργείου Υγείας, εφόσον
χρειαστεί, θα συνταγογραφήσουν
και φάρμακα ή θα εκδώσουν δωρε-
άν παραπεμπτικά εργαστηριακών
εξετάσεων.

Σε επόμενο στάδιο, στο πλαίσιο
της συνεργασίας του Δήμου με το
Υπουργείο Υγείας (2η ΔΥΠΕ), θα
προγραμματιστούν ανάλογες δρά-
σεις υγεία, και για τους ενήλικες
κατοίκους του Ασπρόπυργου,
άνδρες και γυναίκες.

Με την ευκαιρία της συγκεκρι-
μένης πρωτοβουλίας, ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ.

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου, απευθύνει -και
δημόσια- θερμές ευχαριστίες, προς τον Υπουργό
Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή, και την ηγεσία της 2ης
Δ.Υ.Π.Ε.,  στον Διοικητή κ. Νικόλαο Καρβούνη και
την Υποδιοικητή κ. Ιωάννα Τσαπαρίκου, για την
έμπρακτή στήριξη των Κοινωνικών Πρωτοβου-
λιών του Δήμου, και ειδικά για τη συμπαράσταση
προς τις Οικογένειες και τους Μαθητές της πόλης.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 21 ΜΑΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,  ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (2η Δ.Υ.ΠΕ)

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για τα παιδιά που 
θα γραφούν στην Α΄ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου,
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευσίνας, η επιστημονική ημερίδα με

θέμα "Ελευσίς - Λεψίνα - Ελευσίνα - Eleusis" που
οργάνωσε ο Λαογραφικός Σύλλογος "Το Αδράχτι" 

σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας
και το ΠΑΚΠΠΑ. 

Στην ημερίδα μίλησαν οι:
- Κ. Διαμαντάκου: "Ο Αισχύλος της

Ελευσίνας"
- Κ. Κουμπέτσος: "Μεγαλάρτια - Η σημασία και η

αξία της Ελευσίνας στην ιστορία της δημιουργίας
του ψωμιού"

- Φ. Κουτσαφτής: "Η Αγέλαστος Πέτρα"
- Ε. Σαμπάνης: "Ο χορός της Τράτας"
- Ο. Μάνου: " Άρτος και Πολιτισμός - Το Μουσείο

Λούλη"
- Ο. Τσακηρίδη: "Πολιτιστική Πολιτική και Τοπική

Ανάπτυξη - Βήματα, Προτεραιότητες, Αξιολόγηση
Αξιοποίησης των Πολιτιστικών Πόρων"

- Π. Πέστροβας: "Η γυναίκα στην παραδοσιακή
κοινωνία του Θριάσιου Πεδίου"

- Λ. Τριβέλλα: "Ο ρόλος του Μουσείου στην
εποχή της κρίσης"

- Σ. Μερκούρης: " Ο πολιτισμός μας είναι η βαριά
μας βιομηχανία"

Μέσα από ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων έγινε μια
προσπάθεια να αναδειχθεί η ιστορική συνέχεια
της πόλης της Ελευσίνας στη διάρκεια των αιώνων
και η ανάγκη προβολής της τεράστιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της, σε συνδυασμό με την προσπά-
θεια ανάδειξης της πόλης σε Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης για το 2021. 

«Ελευσίς - Λεψίνα - Ελευσίνα – «Ελευσίς - Λεψίνα - Ελευσίνα – Eleusis»Eleusis»
Επιστημονική ημερίδα του Λαογραφικού Συλλόγου  "Το Αδράχτι" 
σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας και το ΠΑΚΠΠΑ. 
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(5.1.15)

Με κάθε λαμπρότητα
αναμένονται να
πραγματοποιήθούν

και φέτος στα Άνω Λιόσια, οι
θρησκευτικές εκδηλώσεις
προς τιμήν των πολιούχων

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ανήμερα της εορτής το πρωί θα τελεσθούν
ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, χοροστατούντος του Μητροπολί-
τη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα. 

Λίγο αργότερα, συνοδεία της Φιλαρμονικής του δήμου Φυλής και παρου-
σία δεκάδων  πολιτών θα ακολουθήσει  η περιφορά της Ιεράς Εικόνας ενώ
το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν ο Εσπερινός και η θεία Παράκληση.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά ο δήμος έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα
με εκθέσεις των εικαστικών τμημάτων του ΝΠΔΔ ‘’ΗΠΑΡΝΗΘΑ’’ και του Λαο-
γραφικού Συλλόγου ‘’ΓΡΙΖΑ’’, ρεμπέτικη βραδιά, παραδοσιακούς χορούς,
τουρνουά καλαθοσφαίρισης και θεατρικές παραστάσεις. 

Πρόσκληση εργαζομένων αμαξοστασίου ΟΣΥ ΑΕ
Οι εργαζόμενοι του Αμαξοστασίου Άνω Λιοσίων (Περιφερειακή Διεύθυνση

Α/Σ Άνω Λιοσίων της ΟΣΥ ΑΕ)  τιμούν τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης με Πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελέσουν, το απόγευμα της
Τετάρτης, 20 Μαΐου στο εκκλησάκι του Αμαξοστασίου. 

Σχετική πρόσκληση έχουν απευθύνει στο Δήμαρχο και στα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου Φυλής.

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ  
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Σας εύχομαι, από 

καρδιάς, Καλή Επιτυχία

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος
Μελετίου, με αφορμή την έναρξη
των Πανελλήνιων Εξετάσεων, για
την εισαγωγή στα Ανώτατα και τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα της Ελλάδας, αλλά και των προ-
αγωγικών εξετάσεων, των Μαθη-
τών των Γυμνασίων και των Λυκεί-
ων της πόλης, απηύθυνε, προς
τους Νέους του Ασπρόπυργου, το
ακόλουθο μήνυμα:

«Αγαπητοί μου, Νέες και Νέοι,
τελειόφοιτοι των Λυκείων σας εύχο-
μαι, από καρδιάς, Καλή Επιτυχία!
Με ψυχική ηρεμία και αυτοπεποί-
θηση, να φέρετε τα καλύτερα απο-
τελέσματα και να περάσετε στις
σχολές που επιθυμείτε!

Επίσης, στις μαθήτριες και τους
μαθητές των Γυμνασίων και των
άλλων τάξεων των Λυκείων, που
ξεκινούν τις προαγωγικές εξετάσεις
τους, εύχομαι ολόψυχα, να έχουν
την επιτυχία που αξίζει, στην προ-
σπάθεια που κατέβαλαν στη διάρ-
κεια της σχολικής χρονιάς!».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 

‘’Η επιμονή, 
η αποφασιστικότητα και η

πίστη στις δυνάμεις σας είναι
στοιχεία που βοηθούν στην
κατάκτηση της επιτυχίας’’

Αγαπητά μας Παιδιά,
Ο αγώνας η προσπάθεια και οι

κόποι σας, δοκιμάζονται μέσω της
διαδικασίας των πανελλαδικών
εξετάσεων. Μια προσπάθεια που
ξεκίνησε πριν από δώδεκα χρόνια
και κορυφώθηκε με την εντατική
σας προετοιμασία τη φετινή σχολι-
κή χρονιά.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις, είναι
ένα από τα σημαντικότερα στάδια
της μαθητικής ζωής και το εισιτή-
ριο, για όσους φιλοδοξούν να
συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους
πορεία, στα Ανώτερα και τα Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οφείλω όμως να τονίσω ως
Δήμαρχος αλλά κυρίως ως εκπαι-
δευτικός ότι, σε αυτή τη δοκιμασία
οι μαθητές μας πρέπει να θυμού-
νται ότι οι  πανελλήνιες είναι μόνο
μια στάση στη διαδρομή της ζωής.
Είναι μια μάχη στη ζωή σας και όχι
ο πόλεμος. 

Η επιμονή, η αποφασιστικότητα
και η πίστη στις δυνάμεις σας είναι
στοιχεία που βοηθούν στην κατά-
κτηση της επιτυχίας. 

Με αισιοδοξία και στραμμένα τα
μάτια στο μέλλον, να θυμάστε ότι οι 

προσπάθειες του καθενός σας
ξεχωριστά θα ανταμειφθούν και
σας εύχομαι από καρδιάς  Υγεία,
Δύναμη και Καλή Επιτυχία.

Τέλος, εκφράζω τις θερμές μου,
ευχές στις οικογένειες των υποψη-
φίων που βρίσκονται δίπλα στους
μαθητές, καθώς και στο εκπαιδευτι-
κό προσωπικό. 

Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Σπ. Παππούς

‘’Με ψυχραιμία, προσοχή και
υπομονή όλα θα πάνε καλά,

ώστε να πιάσουν τόπο οι
θυσίες των ίδιων, των καθηγη-

τών και των γονιών τους’’ 

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυ-
χία στους υποψηφίους των Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων, που αρχίζουν
τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015. Με
ψυχραιμία, προσοχή και υπομονή
όλα θα πάνε καλά, ώστε να πιά-
σουν τόπο οι θυσίες των ίδιων, των
καθηγητών και των γονιών τους. 

Επίσης, ευχαριστώ θερμά το
διδακτικό προσωπικό των εξετα-
στικών κέντρων, τους συναδέλ-
φους στο Δημοτικό Συμβούλιο και
τους εργαζομένους του Δήμου,
που δούλεψαν σκληρά για την
άρτια προετοιμασία των εξετάσε-
ων. 

Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής, Βασιλείου Γιάννη για την
Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ποντίων  

‘’Οι νεοπρόσφυγες
Πόντιοι εμπλουτίζουν
την τοπική κοινωνία’’ 

Η19η Μαϊου, ως ημέρα μνήμης της εξό-
ντωσης και του διωγμού χιλιάδων
μελών του ποντιακού ελληνισμού, έχει

τη δικής της ιστορική σημασία. Η Δυτική Αττική
αποτελεί σήμερα τόπο όπου διαβιώνει μια από
τις μεγαλύτερες κοινότητες νεοπρόσφυγων
Ποντίων με πολλαπλά προβλήματα ως προς
την εργασιακή και κοινωνική ένταξη, ακόμα και
την επιβίωση αριθμού ηλικιωμένων που το μόνο
εισόδημά τους ήταν η προνοιακή σύνταξη που
κατήργησε η τυφλή πολιτική λιτότητας.

Η οικονομική κρίση, η πολιτική των Μνημονίων
και η έλλειψη μέριμνας για τις κοινωνικές ανισό-
τητες, οδήγησαν ένα πολύ μεγάλο τμήμα
Ποντίων στην περιθωριοποίηση. Η Αντιπεριφέ-
ρεια Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων της αλλά και του ευρύτερου στρατηγικού
σχεδιασμού της, προωθεί τη δημιουργία και λει-
τουργία κοινωνικών προγραμμάτων στήριξης
των παλιννοστούντων ομογενών και τη συμμε-
τοχή των οργανωμένων συλλόγων τους σε ποι-
κίλες δράσεις της Περιφέρειας.

Τα σημαντικά και ιδιαίτερα οξυμμένα οικονομι-
κά και κοινωνικά προβλήματά τους πρέπει να
αντιμετωπιστούν με κατάλληλες πολιτικές σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι
νεοπρόσφυγες Πόντιοι εμπλουτίζουν την τοπική
κοινωνία, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο
τμήμα της και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Η
19η Μαϊου, ως ημέρα μνήμης, νοηματοδοτεί και
το σημερινό αγώνα τους για πρόοδο. Η Αντιπε-
ριφέρεια Δυτικής Αττικής τιμά και την ιστορία
τους και τον αγώνα τους.

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ & ΦΥΛΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Μια ιστορική, ημερομηνία μνήμης, μεγαλείου ψυχής,
ατελείωτων θρήνων και προμελετημένης εξόντωσης των
Ελλήνων του Πόντου από τους φανατικούς, ορκισμέ-
νους για εκδίκηση Τούρκους.

Σήμερα οφείλουμε ακόμα περισσότερο να τιμήσουμε
τους ΗΡΩΕΣ του ΠΟΝΤΟΥ που υπέστησαν απάνθρω-
πα βασανιστήρια, μαζικούς διωγμούς, αποτρόπαιες
σφαγές, στυγερές δολοφονίες αφού η μοίρα τους, η
πολιτική μοίρα που επέλεξαν οι Τούρκοι, ήταν να εγκα-
ταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους. 

Τέτοια μέρα, η γενοκτονία των Ποντίων μας παραδειγ-
ματίζει για τη λεβεντιά τους, τη φιλοπατρία τους, την
πίστη τους σε ιδανικά, τον αξιοθαύμαστο και υπέρλα-
μπρο πολιτισμό τους.

Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, ας ενσκύψουμε βαθιά

στην ιστορία τους. Όπως εκείνοι, όταν πρόσφυγες στην
ίδια τους την πατρίδα έγιναν ακοίμητοι θεματοφύλακες
της θρησκείας και της παράδοσης, κρατώντας μια χού-
φτα αιματοβαμμένο χώμα. Ως αυθεντικοί απόγονοι των
αρχαίων ελληνικών φυλών, ενωμένοι στις νέες πατρίδες
αναγεννήθηκαν μέσα από τα αποκαΐδια της τραγικής
τους μοίρας.

Όχι μόνο σήμερα αλλά και για το μέλλον οι Έλληνες
του Πόντου πρέπει να είναι οι ιστορικοί μας καθοδηγη-
τές, η ελπίδα μας πως κανένα όραμα, κανένας λαός δεν
αφανίζεται.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΙΣ ΜΑΝΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ

ΗΡΩΕΣ.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Αροθυμώ καί τραγωδώ τη γής την εμμορφίαν,
π΄εγέννεσεν κι ετράνυνεν τ΄εμετερον τ΄ανθρώπ΄σ
ποι ‘επλασεν κι εκράτεσεν αιώνας και αιώνας,
το έμορφον το δυνατόν ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Για το συνδυασμό,
Ασπρόπυργος ΑλλάΖΟΥΜΕ
Ιωάννης Ηλίας

Μήνυμα του Συνδυασμού «Ασπρόπυργος ΑλλάΖΟΥΜΕ»
19 Μαΐου - Η Γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων
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ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α: Κατανομή 5.017.466,64 € ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α: Κατανομή 5.017.466,64 € 
στους Δήμους για σχολικά μισθώματαστους Δήμους για σχολικά μισθώματα

To συνολικό ποσό των 5.017.466,64 € κατανέμεται
σε Δήμους της Χώρας, από τους ΚΑΠ έτους 2015,
για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονά-
δων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρ-
θηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και
αφορούν στη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Απριλί-
ου 2015. Τη σχετική απόφαση υπογράφει ο Υπουρ-
γός ΕΣ.Δ.Α. Νίκος Βούτσης.

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

Εξιχνιάσθηκε, από
το Τμήμα Εγκλημά-
των κατά Ζωής και

Προσωπικής Ελευθερίας
της Διεύθυνσης Ασφαλείας
Αττικής, η υπόθεση αρπα-
γής 23χρονου ημεδαπού
στην περιοχή των Εξαρχεί-
ων την περασμένη Τετάρτη,
κατά τη διάρκεια συνάντη-
σης για αγοραπωλησία
ναρκωτικών ουσιών.

Σχηματίσθηκε δικογραφία,
σε βάρος οκτώ Ελλήνων,
ηλικίας από 19 έως 28
ετών, και τουλάχιστον
άλλων επτά άγνωστων ατόμων για τα κατά
περίπτωση αδικήματα της αρπαγής, της
ληστείας, της απόπειρας εκβίασης και της
πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συναυ-
τουργία και κατά συρροή και παράβαση του
νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ένας 27χρονος Ρομά συνελήφθη το πρωί
της Παρασκευής μετά από συντονισμένη επι-
χείρηση στο Ζεφύρι, ο οποίος από κοινού με
άλλους τέσσερις Ρομά, ηλικίας 19, 24, 26 και
28 ετών καθώς και άλλους επτά άγνωστους
συνεργούς του κρατούσαν τον 23χρονο ημε-
δαπό χωρίς τη θέλησή του ασκώντας σωματι-
κή βία και απαιτώντας από μέλη της οικογένει-
άς του το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ
για την απελευθέρωσή του. Επίσης, συνελή-
φθη και ο 23χρονος, ο οποίος είχε συναντηθεί
με τους ανωτέρω με σκοπό την μεσολάβηση
σε αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Το χρονικό της απαγωγής
Ο 23χρονος είχε αναλάβει ρόλο μεσάζοντα το

βράδυ της περασμένης Τετάρ-
της στην περιοχή των Εξαρ-
χείων σε αγοραπωλησία
ποσότητας ναρκωτικών
ουσιών μεταξύ αλλοδαπών
υπηκόων Αλβανίας και Ρομά.
Κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης, τρεις κουκουλοφόροι και
αφού πυροβόλησαν στον
αέρα για εκφοβισμό και με την
απειλή πιστολιών αφαίρεσαν
από τους Ρομά το χρηματικό
ποσό των 10.000 ευρώ.

Οι Ρομά, θεωρώντας ότι ο
23χρονος «μεσολαβητής»
ήταν υπεύθυνος για τη

ληστεία, απήγαγαν το νεαρό και τον μετέφεραν
σε οικία στην περιοχή του Ζεφυρίου. Από εκεί
επικοινώνησαν με άτομα του φιλικού και του
οικογενειακού του περιβάλλοντος, απαιτώντας
να τους καταβάλλουν το χρηματικό ποσό των
10.000 ευρώ για να τον ελευθερώσουν.

Μετά από τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις με
τον πατέρα του θύματος, οι δράστες συμφώ-
νησαν να παραλάβουν το χρηματικό ποσό των
1.470 ευρώ για να τον αφήσουν ελεύθερο.
Αφού ορίσθηκε το σημείο συνάντησης στο
Ίλιον, μετέβησαν εκεί ο 23χρονος συνοδευόμε-
νος από τον 27χρονο. Ακολούθως ο 23χρο-
νος, επιβιβάσθηκε αιφνιδιαστικά στο όχημα
του πατέρα του και διέφυγε, για να συλληφθεί
λίγο αργότερα στο Δαφνί, ενώ ο 27χρονος
συνελήφθη την επομένη το πρωί στο Ζεφύρι.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό
και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομέ-
νων στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες οδηγή-
θηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απαγωγής 
23χρονου από Ρομά στο Ζεφύρι
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Ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα της Ελευσίνας,
η Ετήσια Εικαστική της Έκθεση εγκαινιάζεται στις 26 Μαΐου 2015,
ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»,

Ίωνος Δραγούμη 37 και θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου 2015. 
Αποτελεί μια συνάντηση σύγχρονης τέχνης, που θεσμοθετήθηκε το 2008
από το Τμήμα Πολιτισμού του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας και γιορτά-
ζει φέτος την 7η διοργάνωσή της.

Θεμέλιο του θεσμού είναι οι Ελευσίνι-
οι καλλιτέχνες, που από την πρώτη στιγ-
μή τον στήριξαν με τη συμμετοχή τους,
παρουσιάζοντας χρόνο με το χρόνο μια
ζωντανή εικόνα του εικαστικού γίγνεσθαι
της πόλης. Παράλληλα, τα τελευταία
χρόνια, η Έκθεση αφουγκράζεται με
εξωστρέφεια το πνεύμα της εποχής,
φέρνοντας την τοπική καλλιτεχνική
παραγωγή σε συνδιαλλαγή με την ευρύ-
τερη εγχώρια εικαστική σκηνή. Καταξιω-
μένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι δημι-
ουργοί, φοιτητές Σχολών Καλών Τεχνών
και καλλιτεχνικές ομάδες σε ένα πολυ-
διάστατο σύμπαν σύγχρονης δημιουρ-
γίας.

Η διττή έννοια του ονείρου, άλλοτε
κυριολεκτικά ως ενύπνιο, προϊόν αλλη-
λεπίδρασης αισθήσεων, συναισθημά-
των, ιδεών και βιωμένων εικόνων του
ατόμου, και άλλοτε μεταφορικά ως επι-
δίωξη, στόχος και όραμα, προσωπικό ή
συλλογικό παρουσιάζεται σε έναν ανέλ-
πιστα μεγάλο αριθμό έργων. Τα «όνει-
ρα» των δημιουργών εισέρρευσαν από
παντού στην πόλη, μετατρέποντας τον
εκθεσιακό χώρο σε μια πρωτότυπη
«Δεξαμενή», από την οποία μπορεί
κανείς να «αντλήσει» τους προβληματι-
σμούς, την καλλιτεχνική εγρήγορση και
την έμπνευση που δεν εφησυχάζει.

92 συμμετοχές, 113 δημιουργοί, 115
ατομικά και συλλογικά έργα, με το σύνο-
λο τους να καλύπτει ποικίλα εκφραστικά
μέσα, κυρίως ζωγραφική, αλλά και χαρα-
κτική, μικτές τεχνικές, φωτογραφία,
βίντεο, ηχητικές και γλυπτικές εγκατα-
στάσεις, μας καλούν να «καταδυθούμε»
σε μια πολύπλευρη «αφυπνιστική»
εμπειρία.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Εύη
Αθανασίου, Σωτηρία Αλεβίζου, Θοδω-
ρής Αναγνωστόπουλος, Στάθης Αντωνί-
ου, Αλίκη Αρναούτη, Βασιλική Ασπιώτη,
Ειρήνη Βαζούκου, Τάκης Βερβέρης,
Κατερίνα Βλάχου, Παναγιώτης Βρούβας,
Εύη Βρυττιά, Γεώργιος Γεωργάρας,
Γιώργος Γιαννακάκης, Αργυρώ Γιαννα-
κάρα, Σοφία Γκίκα, Πολυξένη Γκικοπού-
λου, Κατερίνα Ελευθεριάδου, Χαρά
Ευθυμιοπούλου, Ναταλία Θανάσα, Ανέ-
στης Ιωάννου, Κωνσταντίνος Καλέσης,
Δέσποινα Καλυμνάκη, Ελένη Καραδή-
μου, Ελένη Κατσαντώνη, Βιργινία
Κομνηνακίδου, Λυδία Κοντιζά, Φλώρα
Κοντούλη, Ευπραξία Κόντσα, Σωτήρης
Κώνστας, Πέτρος Λαζάρου, Ελένη Λιά-
σκου, Βαγγέλης Λιουδάκης, Χριστόφο-
ρος Μαβίδης, Σοφία Μανιατάκη, Φανου-
ρία Μάντη, Ευτυχία Μαράνη, Μαρία

Μαρίνου, Πολυξένη Μαρλίτση, Πηνελό-
πη Μαρούγκα, Μαρία Μηλιώνη, Αλεξάν-
δρα Μιχαήλ, Τάσος Μιχαηλίδης, Αντρέας

Μοναχολιάς, Δήμητρα Μουλντή, Ευδο-
ξία Μπακάλη, Σοφία Μπακιρτζή, Ελένη
Μπάνου, Σοφία Μπόμπολη, Χαράλα-
μπος Μυτιληναίος, Αναστασία Ναβρού-
σογλου, Σπυρίδων Ντασιώτης, Νικόλαος
Πανάγος, Νίκος Πανταζής, Εύη Παντελέ-
ων, Γλυκερία Παπαδημητρίου, Ελένη
Παπανικολάου, Γαρυφαλιά Παπουτσό-

γλου, Μαρία Πάστρα, Νταίζη Περράκη,
Liberty Peterson, Μάρθα Πετράκη, Σύλ-
βια Πετσούρα, Ζωή Πολυχρόνου,
Branko Popović Miles, Αλίκη Ρήγου, Χρι-
στίνα Ρήγου, Μαρίνα Ροβίθη, Ευαγγελία
Ρόκκα, Χαρά Σαΐτη, Βέρα Σιατερλή,
Γιώργος Σιδέρης, Ματίνα Σιώκη, Δήμη-
τρα Σκύρλα, Έλενα Σταματογιάννη, Ανα-
στασία Συρμποπούλου, Λαμπρινή
Σωτηράκη, Στάθης Σωτήρχος, Κωνστα-
ντίνος Ταράσης, Ντίνα Τετράδη – Τασο-
γιαννοπούλου, Εύα Τζαγκαράκη, Βασιλι-
κή Τσαντίλα, Ιωάννα Τσαχτσιρλή, Σοφία
Τσιμίνη, Ζωή Φιλίππου, Σταυρούλα
Χαντζή, Λίλια Χατζηγεωργίου, Άννα –
Βασιλεία Χριστοφή – Χριστοφίδη

Και οι ομάδες: Ανοικτό Εργαστήριο
Χαρακτικής Δήμου Νίκαιας – Ρέντη,
Ομάδα "1993" (Νάνσυ Κοτζιά – Γεωργία
Λαγκαδιανού – Ελένη Μπιτσαξάκη),

Ομάδα D+ (Χαρά Δημακάκου – Δέσποι-
να Κοιλάκου), Ομάδα Β.Κ. (Κατερίνα
Καραμήτρου - Βασιλική Ράδη), Στέγη
Ιδεών – “The Loft”

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχο-
πούλου, Εικαστικός

Δρώμενα:
«Φανταστικό τοπίο» 

- Τρίτη 26 Μαΐου 2015, ώρα 18:30 -
20:00

Δημιουργία συλλογικού χαρακτικού
έργου μεγάλης κλίμακας από το Ανοικτό

Εργαστήριο Χαρακτικής Δήμου Νίκαι-
ας – Ρέντη που λειτουργεί σε συνεργα-
σία με το Επιμελητήριο Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος κατά τη διάρκεια των
εγκαινίων. Ιδέα – συντονισμός: Εύη Αθα-
νασίου – υπεύθυνη του Ανοικτού Εργα-
στηρίου Χαρακτικής

«Κύκλοι τεμνόμενοι» - Κυριακή 14
Ιουνίου 2015, ώρα 20:00

Σύμπραξη ποίησης της Λέτας Κου-
τσοχέρα, μουσικής και εικαστικών
τεχνών στην αυλαία της έκθεσης.

INFO: Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας
«Λ. Κανελλόπουλος»

Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας ∙
Τηλ.: 210 5565614 – 6988041122

Διάρκεια: 26 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2015
Εγκαίνια: Τρίτη 26 Μαΐου 2015 ώρα

20:00
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Κυριακή

10:00 -13:00 και 18:00 -21:00
Είσοδος ελεύθερη
Περισσότερες πληροφορίες στην

ιστοσελίδα της έκθεσης:
www.nadjavl.wix.com/eleusisart

 
Λεωφορεία για Ελευσίνα:
Α16 (Από Αθήνα - Πλ. Κουμουνδού-

ρου)
845 - 871 (Από Πειραιά)

Η 7Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
«ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΝΕΙΡΩΝ»

Φέρνει την τοπική καλλιτεχνική παραγωγή σε συνδιαλλαγή
με την ευρύτερη εγχώρια εικαστική σκηνή 

26 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 
ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΤΕΦΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ 

Η ΒΡΕΤΟ (VRETO) ΣΚΕΝΤΙ (SKENTI) ΤΟΥ ΣΥΚΥΡΙ (SYKYRI) KAI THΣ ΝΑΙΛΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΠΕΡΑΤΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΚΤΩΡ ΣΟΥΛΑ (VIKTOR SULA) TOY FASLLI KAI THΣ MINUSHE ΤΟ ΓΕΝΟΣ
HYZA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΠΕΡΑΤΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

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.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές παθήσεις
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12  - 2 μμ 

στο Διαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2,
Ελευσίνα.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 5545507, 210 7227483
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ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου και οι ΦΙΛΟΙ της
ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece διοργανώνουν μια
πρώτη επίσκεψη στην Πάρνηθα με σκοπό τη
γνωριμία με το βουνό και την ήπια πεζοπορία (για
όποιον/α το επιθυμεί) και τη δασική ψυχαγωγία.

Αναχώρηση από Παλατάκι -  Δημαρχείο Χαϊδα-
ρίου 08:30

Εναλλακτική συνάντηση στο ύψος του τελεφερίκ
στην Πάρνηθα 09:00

Πρόγραμμα:
09:15 – 09:45 επίσκεψη στο «Μουσείο των

Ψυχών» [στο ύψος του παλαιού Ξενοδοχείου του
ΕΟΤ]

09:45 – 10:15 επίσκεψη στο «Φυτώριο»
10:15 – 11:00 Αγία Τριάδα -  Κατα-

φύγιο Μπάφι
11:15 Άφιξη στο εκκλησάκι του Αγίου

Πέτρου – Μόλα
11:30 – 13:30 Εγκατάσταση στη

Μόλα - Πρόγραμμα ελεύθερο για ήπια
πεζοπορία, παιχνίδια, παρατήρηση,
φωτογράφιση κ.λπ.

13:30 – 15:00 Πικ – Νικ
15:15 Αναχώρηση – Επιστροφή

(στην επιστροφή και ανάλογα με το
ενδιαφέρον, θα  υπάρχει η δυνατότητα
όσοι το επιθυμούν, να «κατέβουν» το
βουνό με το τελεφερίκ από το Καζίνο
της Πάρνηθας χωρίς εισιτήριο)

Σημειώσεις:
1. Η μετακίνηση θα γίνει με Ι.Χ. 

2. Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με
τις καιρικές ή άλλες συνθήκες με ευθύνη του αρχη-
γού.

3. Η συμμετοχή είναι χωρίς χρήματα
4. Συνιστούμε α) καπέλο β) γυαλιά ηλίου γ)

παγούρι με νερό (έχει και πηγές) δ) φαγητό που
να μην αλλοιώνεται με τη ζέστη 

Δηλώσεις συμμετοχής - Πληροφορίες:
Α) Mail toniafoti3@gmail.com β) τηλ:

6973302886 & 6939093084

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
«ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μετά την συγκρότηση σε σώμα στις 14
/05/2015 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου, «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» είναι
ως ακολούθως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΙΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΣ: ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Για την επικοινωνία με το Σύλλογο
Τηλεφωνά: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6948578676 Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

6976110221
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6972728300

Με εκτίμηση
το Δ.Σ.

19η Μαΐου ημέρα Εθνικής μνήμης 
για την Γενοκτονία των Ποντίων!

Επιμνημόσυνη δέηση & κατάθεση στεφάνων στη Γκορυτσά
Η Δημοτική Αρχή 

Ασπροπύργου κι ο 
Σύλλογος Ποντίων της

πόλης  " Οι Ακρίτες του
Πόντου¨, σας προσκαλούν
στις Εκδηλώσεις για την

Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, 

σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου,
στον Ιερό Ναό Αγίας 

Τριάδας και στην Πλατεία
Γενοκτονίας της Γκορυτσάς. 
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Σταθερά πρώτες οι αιτήσεις
για επιδότηση σίτισης
Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 

20 Μαΐου

Την τέταρτη και τελευταία εβδομάδα μετά την
έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο
πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις
212.897, εκ των οποίων ιδιωτικά υποβλήθηκαν οι
91.851 ενώ σε ΚΕΠ οι 121.046.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν
στη δημοσιότητα, οι περισσότερες αιτήσεις αφο-
ρούν την επιδότηση σίτισης (84.442), ακολου-
θούν αυτές που αφορούν το επίδομα ενοικίου
(2.610) και τελευταίες είναι αυτές για την δωρεάν
επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή
ηλεκτρική ενέργειας (1.569).

Επίσης μεγάλος είναι ο αριθμός των αιτήσεων
που αφορά συνδυασμό των παροχών που σχετί-
ζονται με το ρεύμα και την επιδότηση σίτισης
(59.918), ακολουθεί ο συνδυασμός που αφορά το
επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης
(20.529) και τελευταίος είναι ο συνδυασμός που
αφορά τις παροχές που σχετίζονται με το ρεύμα
και το επίδομα ενοικίου (936). 

Αρκετά υψηλός είναι αριθμός που αφoρά τον
συνδυασμό και των τριών παροχών (42.893).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για ένταξη
στο πρόγραμμα του ν. 4320/2015 για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης τελειώνει τη
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015.

Ποιοι υπάλληλοι επιστρέφουν
στη Δημοτική Αστυνομία

Διευκρινίσεις για την επανασύσταση
της με εγκύκλιο Βούτση

Διευκρινίσεις για την επανασύσταση της Δημοτι-
κής Αστυνομίας παρέχει το υπουργείο Εσωτερι-
κών στους δήμους της χώρας με εγκύκλιο που

υπογράφει ο υπουργός Νίκος Βούτσης.
Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας προβλέ-

πεται από τον νόμο 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 19 του συγκεκριμένου νόμου καταργού-
νται οι 1.542 θέσεις που συστάθηκαν στην Ελληνική
Αστυνομία, όταν καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία, και
αυτοδικαίως επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας.

Εξαιρούνται όσοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί έχουν
μεταταχθεί οριστικά σε σωφρονιστικά καταστήματα και
σε υπηρεσίες ασύλου και μετανάστευσης.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι επιστρέφουν στη Δημοτική
Αστυνομία:

Όσοι δεν θα αιτηθούν την παραμονή τους στην Ελλη-
νική Αστυνομία και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για επι-
στροφή στους δήμους, στους οποίους ανήκαν οργανικά
πριν από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας.

Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου,
οι οποίοι  είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μετα-
φορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνα-
κες κατάταξης και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για επι-
στροφή στους δήμους στους οποίους ανήκαν οργανικά,
πριν από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, εντός 10 ηµε-
ρών από τη δημοσίευση του ν. 4325/2015, στη διεύθυν-
ση ∆ιοικητικού Προσωπικού του ∆ήµου, στον οποίο 

ανήκαν οργανικά και όχι στο Δήμο, όπου τυχόν ήταν
αποσπασμένος.

Οι επαναπροσληφθέντες θεωρούνται μέλη του προ-
σωπικού του Δήμου αναδρομικά από τις 11-5-2015
ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου µε τον ίδιο
βαθµό και μισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε κατά τη
θέση του σε διαθεσιμότητα.

Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που
αποφασιστεί να μην επανασυσταθεί Δημοτική Αστυνο-
μία, όσοι κατείχαν θέσεις δηµοτικών αστυνομικών κατα-
τάσσονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις
άλλων υπηρεσιών των οικείων Δήµων, µε βάση τα τυπι-
κά τους προσόντα.

Αφού αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης της
Δημοτικής Αστυνομίας, ο νόμος προβλέπει και τη στελέ-
χωση φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών (νοµικά πρόσωπα, Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις,
Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και Γρα-
φεία Ασύλου κ.λπ.) και ακολούθως σε κεντρικές υπηρε-
σίες του υπουργείου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τις θέσεις αυτές θα στελε-
χώσουν:

όσοι δεν επιθυµούν να επιστρέψουν σε ανασυσταθεί-
σες θέσεις της ∆ηµοτικής Αστυνομίας στους οικείους
∆ήµους

όσοι, από όσους εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον να
καταλάβουν θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δεν επιλε-
γούν βάσει των προκαθορισθέντων κριτηρίων για την
κατάληψη µίας εκ των 350 θέσεων στην περίπτωση που
το πλήθος των σχετικών αιτήσεων υπερβαίνει τον ανω-
τέρω προβλεπόµενο αριθµό και

οι πρώην δηµοτικοί αστυνομικοί που είτε δεν υπέβα-
λαν αίτηση για μετάταξη /μεταφορά είτε δεν έχουν
συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διά-
θεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόµου και
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, και δεν
επιλέγουν να καταλάβουν την αρχική οργανική τους
θέση που ανασυστήθηκε.

Νέου τύπου έλεγχοι για την
ανασφάλιστη εργασία

Το σχέδιο για την καταπολέμησή της

Η συγκρότηση ειδικών κλιμακίων ελέγχων για ανασφά-
λιστη εργασία, που θα έχουν αρμοδιότητα σε όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία, η δημιουργία 13 νέων ελεγκτικών
κέντρων του ΙΚΑ, η διενέργεια ελέγχων σε 24ώρη βάση
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και η σύσταση
Διαρκούς Μόνιμης Επιτροπής για την παρακολούθηση
της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας με τη
συμμετοχή των συνδικάτων και των παραγωγικών φορέ-
ων, περιλαμβάνονται στο σχέδιο του υπουργείου Εργα-
σίας για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας.

Η ηγεσία του υπουργείου σε συνεργασία με τους Διοι-
κητές των ασφαλιστικών ταμείων θα προχωρήσουν στη
δημιουργία κλιμακίων από εργαζόμενους των ταμείων,
τα οποία θα διενεργούν ελέγχους παράλληλα με τους
Επιθεωρητές Εργασίας και την Ειδική Επιτροπή του
ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ), ειπώθηκε ακόμη κατά την παρουσίαση
των μέτρων ενίσχυσης των μηχανισμών για την καταπο

λέμηση της αδήλωτης εργασίας από τον υπουργό
Εργασίας Πάνο Σκουρλέτη, τον αναπληρωτή υπουργό
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Στρατούλη και τον
ειδικό επιθεωρητή του ΣΕΠΕ Απόστολο Καψάλη.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθούν 13 νέα
ελεγκτικά κέντρα του ΙΚΑ και στις 13 περιφέρειες της
χώρας. Οι αλλαγές αυτές θα περιλαμβάνονται σε τρο-
πολογία που αναμένεται να κατατεθεί στα τέλη της εβδο-
μάδας.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, οι έλεγχοι για ανασφά-
λιστη εργασία θα ενταθούν, θα περιλαμβάνουν όλους
τους κλάδους που εμφανίζουν αυξημένη παραβατικότη-
τα, θα είναι επαναλαμβανόμενοι και θα διενεργούνται σε
24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
είπε ότι αναμένεται να εισπραχθούν μέσα στο 2015 136
εκατ. ευρώ από την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυ-
γής και 100 εκατ. από τους ελέγχους για ανασφάλιστη
εργασία.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των ρυθμίσεων των οφειλών
σε 100 δόσεις, ο κ. Στρατούλης ανέφερε ότι έως τώρα
έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους 155 χιλιάδες οφειλέτες 

που έχουν ρυθμίσει συνολικά οφειλές 3,7 δισ. ευρώ,
ενώ τα ταμεία έχουν εισπράξει 115 εκατ. ευρώ.

Στην ένταση των ελέγχων για ανασφάλιστη εργασία
απέδωσε ο ειδικός επιθεωρητής του ΣΕΠΕ Απόστολος
Καψάλης το υψηλότερο καταγεγραμμένο ισοζύγιο προ-
σλήψεων, τα τελευταία χρόνια, που καταγράφηκε το
πρώτο τρίμηνο του 2015. 

Ο κ. Καψάλης ανακοίνωσε, επίσης, ότι από την ερχό-
μενη Πέμπτη θα ξεκινήσει τις εργασίες της η Διαρκής
Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση της παραβα-
τικότητας στους χώρους εργασίας με τη συμμετοχή των
συνδικάτων και των παραγωγικών φορέων.

Ανέφερε, τέλος, ότι εντός του 2015 έχουν αναφερθεί 19
θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και ζήτησε τη συνδρο-
μή των εργαζομένων και των συνδικάτων στο έργο του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

Επιστολή του Προέδρου της ΕΝΠΕ στον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα της κτηνοτροφίας

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλ.  Τσίπρα και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη απέστειλε ο
Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστός αναφορικά με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα της κτη-
νοτροφίας.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων
ενεργειών προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν έγκαιρα να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται κατά τη
νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ζητά την άμεση ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών από τον Πρωθυπουργό
ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος.

Σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα είναι ανυπολόγιστες, καθώς δεν
θα είναι δυνατή η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και η καταβολή των αποζημιώσεων στους
κτηνοτρόφους.
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Στη συνεδρίαση
του Διοικητικού
Συμβουλίου της

εταιρείας Asprofos
Engineering S.A., που
πραγματοποιήθηκε στις
13 Μαΐου 2015, συγκρο-
τήθηκε σε σώμα το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας, ως εξής: 

Πρόεδρος ανέλαβε ο κ.
Γεράσιμος Κατωπόδης,
χημικός μηχανικός ΕΜΠ
με εμπειρία 35 ετών σε
διευθυντικές θέσεις σε
Διυλιστήρια και σημαντι-
κές Ελληνικές εταιρείες
του ενεργειακού τομέα.
Από το 1983 έως το 1992
ήταν στέλεχος στη Διεύ-
θυνση Μελετών Διεργα-
σιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και
έχει κάνει πολλές δημοσι-
εύσεις και παρουσιάσεις
για εξειδικευμένα θέματα
σε τεχνικά περιοδικά,
συνέδρια και ελληνικούς
φορείς. 

Ο κ. Νικόλαος Πεππές,
ηλεκτρολόγος μηχανικός
ΕΜΠ, ορίστηκε ως αντι-
πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Εται-
ρείας. 

Ξεκίνησε στην Ασπρο-
φός το 1986 στο Έργο
Εκσυγχρονισμού του Διυ-
λιστηρίου Ασπροπύρ-
γου. Στη συνέχεια ανέλα-
βε σημαντικές θέσεις στα
Ελληνικά Πετρέλαια και
από το 2013 είναι Διευθυ-
ντής Αξιοπιστίας & Υπο-
στήριξης των Διυλιστη-
ρίων Νότου.

Διευθύνων Σύμβουλος
παραμένει ο κ. Ιωάννης 

Φωτόπουλος, μηχανο-
λόγος μηχανικός
University of Southern
California Los Angeles
M.S., ο οποίος ανέλαβε
τα καθήκοντά του τον
Ιανουάριο του 2012. 

Ο κ. Χριστόφορος
Αντώτσιος, χημικός μηχα-
νικός ΕΜΠ, ορίστηκε
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρεί-
ας. Ξεκίνησε την πορεία
του από το Διυλιστήριο
Θεσσαλονίκης το 1989.
Στη συνέχεια ανέλαβε
σημαντικές θέσεις στον
Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ όπως, Διευ-
θυντής Υγιεινής, Ασφά-
λειας, Περιβάλλοντος και
Διασφάλισης Ποιότητας.
Από το 2011, είναι Διευ-
θυντής Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Διυλιστηρίου
των Βιομηχανικών Εγκα-
ταστάσεων Θεσσαλονί-
κης.

Παραμένει, τέλος, ως
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ο κ. Σόλων
Φιλόπουλος, χημικός
μηχανικός ΕΜΠ, ως
εκπρόσωπος των Εργα-
ζομένων.

Η θητεία του ΔΣ λήγει
στις 12 Μαΐου 2018,
πλην της θητείας του, ως
εκπροσώπου των Εργα-
ζομένων, μέλους Δ.Σ. κ.
Σ. Φιλόπουλου, η οποία
λήγει στις 20 Μαΐου 2016.

Η Asprofos Engineering
είναι η μεγαλύτερη εται-
ρεία μελετών στην Ελλά-
δα, μέλος του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

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.

Κέντρο Διαλέξεων Δήμου Αχαρνών 
Ολοκληρώνεται η Εαρινή περίοδος στις 20 Μαΐου 
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Ευστάθιος Τοπαλίδης και το Τμήμα Παιδείας και

Δια Βίου Μάθησης σας ενημερώνουν ότι:
Το Κέντρο Διαλέξεων του Δήμου Αχαρνών ολοκληρώνει την Εαρινή περίοδο την Τετάρτη είκοσι (20) Μαΐου 2015.

Οι δύο τελευταίες διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 18/5 και την Τετάρτη 20/05 και ώρα 19.30 στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.Το Πρόγραμμα αναλυτικά:

Δευτέρα 18/5/2015  Ώρα 19:30 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα : Αυτισμός :Αναγνώριση ενδείξεων στην προσχολική ηλικία. Παιδαγωγική προσέγγιση που αφορά εκπαι-

δευτικούς αλλά και γονείς. Δίνεται η μεθοδολογία ανίχνευσης  των ενδείξεων  που παρουσιάζονται σε παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας και αφορούν το σύνδρομο Dawn.

Εισηγήτρια Γαρυφαλλιά  Χαριτάκη Εκπαιδευτικός Συνεργάτης του Metropolitan College.Έχει αποφοιτήσει από το
Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων Α) του Τμήματος στο πρόγραμμα «Διδακτική
και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» και Β) του Ιταλικού Πανεπιστημίου UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA στο
πρόγραμμα «Livelo Dinamiche emotive Affetive ed educazione”.Είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου του τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή.

Τετάρτη 20/05/2015 Ώρα 19:30 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: O Νεοελληνικός Διαφωτισμός και οι κυριότεροι εκπρόσωποι του: Κωνσταντίνος Κούμας. Ο Νεοελληνικός

Διαφωτισμός υπήρξε το ιδεολογικό ρεύμα που αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και
στον Ευρωπαϊκό από Έλληνες λογίους.

Επηρεάσθηκε από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό αλλά ανέπτυξε αρκετά ίδια στοιχεία που τον  έκαναν να ξεχωρίζει.
Θεωρείται ότι ήταν το θεμέλιο ιδεολογικό πλαίσιο της ελληνικής επανάστασης.

Εισηγητής Ηλίας Τεμπέλης Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών της
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του University College London με
θέμα την Ελληνική Φιλοσοφία και εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα την «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»

Με επιτυχία έγιναν τα εγκαίνια της Έκθεσης
Ζωγραφικής και Πλεκτικής των σπουδαστών
της ΔΗ.Κ.Ε.Α. την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015.

Τα έργα παρουσιάσθηκαν  στον εκθεσιακό χώρο του
Δημαρχείου Αχαρνών .

Οι δημιουργίες των μικρών και μεγάλων σπουδαστών
της ΔΗ.Κ.Ε.Α. εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους
για την υψηλή τεχνοτροπία και τεχνική τους στην απο-
τύπωση τοπίων μεγάλων ζωγράφων, αλλά και τα πλε-
κτά αριστουργήματα των σπουδαστών πλεκτικής έπει-
σαν και τους πλέον δύσπιστους ότι η Τέχνη έχει πολ-
λές μορφές.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε ο κ Αναστάσιος Χίος, Αντι-
δήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου
Δυναμικού και Θρακομακεδόνων, εκπροσωπώντας

τον Δήμαρχο Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβό που απου-
σίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Στο μήνυμά
του προς τους σπουδαστές της ΔΗ.Κ.Ε.Α. ο κ Κασσα-
βός ανέφερε: «Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. μέσω των καλλιτεχνικών
τμημάτων της, αποτελεί κέντρο πολιτισμού και σημείο
αναφοράς για τον Δήμο μας. 

Είναι πολύ σημαντικό να διοργανώνονται εκθέσεις
που αναδεικνύουν τη δυναμική των ανθρώπων του
τόπου μας, και ταυτόχρονα την ανθρώπινη έμφυτη
κλίση προς το ωραίο και το υψηλό που αντιπροσω-
πεύει η τέχνη σε όλες τις μορφές της. Είναι πραγματι-
κά ελπιδοφόρο και αισιόδοξο ότι υπάρχουν συμπολίτες
μας που αντλούν έμπνευση από την καθημερινότητά
τους και τις λαϊκές παραδόσεις μας και δημιουργούν
τέχνη προσιτή σε όλους».

Εντυπωσίασαν οι εικαστικές δημιουργίες των μικρών και μεγάλων
σπουδαστών της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
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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

ψησταριών) την ISI
SOUND που παρείχε
δωρεάν Ηχητική κάλυψη
και τα φουσκωτά για τους
μικρούς δημότες και όλους
τους Συλλόγους της πόλης
του Ζεφυρίου. 

Τις ευχές τους έδωσαν
επίσης στον κόσμο,  οι επι-
κεφαλής των Υπηρεσιών
που συμμετείχαν στη διορ-
γάνωση του τριήμερου και
πιο συγκεκριμένα, οι Ανα-
πληρωτές Δήμαρχοι Κοινω-
νικής Πολιτικής  και Υγείας, Τζένη
Μπάρα και Γιώργος Αντωνόπουλος
αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ
Γκίκας Χειλαδάκης και ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος
Κούρκουλος, ενώ το «παρών» κατά το

τριήμερο έδωσαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου.  

Το βράδυ της Κυριακής παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις
και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος
πέρασε από όλα τα τραπέζια και είχε εγκάρδιες συνο-
μιλίες με εκπροσώπους φορέων και πολλούς κατοί-
κους της πόλης του Ζεφυρίου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
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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

- 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.


