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‘’Χτίζουμε την Ελευσίνα 
του μέλλοντος’’ 

ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΤΙΤΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021
Αφετηρία ο παλιός 

σιδηροδρομικός σταθμός 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

ΑΑΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤ ΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ
στην έναρξη των εκδηλώσεων για τον

εορτασμό των Πολιούχων Αγίων 
Κωνσταντίνου & Ελένης στα  Άνω Λιοσία 

Εγκαινιάστηκε
η Έκθεση 

Εικαστικών 
Τμημάτων

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
Η στελέχωση του 

Ιατροκοινωνικού Κέντρου
Ζεφυρίου σε μόνιμη βάση

Έπιασαν τόπο οι ενέργειες του 
αντιδημάρχου Ι. Μαυροειδάκου. Μεταφέρεται

μια ιατρός για την κάλυψη αναγκών Σελ: 2

To Σάββατο 30 Μαΐου,  στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

To 3ο Φεστιβάλ 
Αποδοχής κι Αγάπης 

Σελ: 7

Σελ: 8

Εντός χρονοδιαγράμματος η
επισκευή  και συντήρηση 

Παιδικών χαρών δήμου Φυλής

Έχουν ήδη παραδοθεί οι μεγάλης
επισκεψιμότητας Παιδικές Χαρές στο

Πάρκο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΣ  και στο
ΑΙΘΡΙΟ της Αττικής Οδού, στο Ζεφύρι.

Έγγραφη παρέμβαση 
του Παραρτήματος 
Γυναικών Ελλάδος 
Στον Υπουργό Προστασίας

του Πολίτη για την 
αστυνόμευση στο Μενίδι

ΒΓΑΙΝΕΙ
ΑΠΟ ΤΑ

ΑΖΗΤΗΤΑ 
Ο αγωγός ομβρίων υδάτων
κάτω από τη Λ. Αθηνών, 

που θα σώσει από 
πλημμυρικά φαινόμενα τις
γειτονιές του Χαϊδαρίου 

Σελ: 2-10

Μή επώδυνες λύσεις 
για τους υπό κατάρρευσηγια τους υπό κατάρρευση

δήμους εξετάζει το ΥΠΕΣΔΑ δήμους εξετάζει το ΥΠΕΣΔΑ 

Σελ: 7

Σελ: 3

ΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδωσε η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής με 

αυτοτελές περίπτερο στο «6ο Agro Quality Festival»
Φιλοξενήθηκαν επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα από Νέα Πέραμο,

Ερυθρές, Μέγαρα και Ασπρόπυργο

ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ 

ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τίμησε τους καθηγητές που συμμετέχουν 
εθελοντικά στην προσπάθεια ο δήμος 

Σελ: 3

Σελ: 3-14

Σελ: 9

Σελ: 6

Σελ: 5

Παραμένουν στη λίστα
των ‘’κόκκινων’’ 
δήμων Φυλή και 

Μέγαρα, με 
προβλήματα στις

συναλλαγές και τους
προϋπολογισμούς 



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
Πολίτη Ματίνα Η.

Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη, 
τηλέφωνο

2105570067

Ελευσίνα
ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 -
ΜΑΓΟΥΛΑ

210 55 58 926
24ΩΡΟ

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Παπαευσταθίου

Ελένη Χ.
Μπουμπουλίνας 62

& Κρυστάλλη Κώστα,
Ζεφύρι, 13451,

2102470414
Μάνδρα

Αθανασοπούλου
Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές 
Κατοικίες,

2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις

840,40 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,71%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,24

εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 18 
έως 28 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωνσταντίνα,

Κωνσταντία, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια
Ελένη, Έλενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Λένα,

Ελεονόρα, Ελεονώρα, Νόρα, Μαριλένα

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
21, 25, 29
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Μια ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής μετακινεί-
ται στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ζεφυρίου για
την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, καθώς

όπως επεσήμανε και ο αντιδήμαρχος Ι. Μαυροειδάκος
υπάρχει έλλλειψη ιατρικού  προσωπικό στο ΚΑΠΗ
Ζεφυρίου.

Παρακάτω μεταφέρουμε την επιστολή του αντιδημάρ-
χου Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου και την απόφαση του
Διοικητής 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 

Σας ενημερώνουμε ότι στο κτίριο του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου
(2ος όροφος) λειτουργεί περίπου έξι μήνες  το ΙΑΚ
Ζεφυρίου με όλο τον αναγκαίο  ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Αγίων Αναργύρων. 

Επισημαίνουμε ότι,  είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη
να στελεχωθεί το ΙΑΚ Ζεφυρίου σε μόνιμη και καθημερι-
νή βάση με ιατρούς των παρακάτω ειδικοτήτων όπως
ιατρό γενικής ιατρικής, παιδίατρο, οδοντίατρο, παθολό-
γο και καρδιολόγο.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι το τελευταίο διάστημα
παρατηρείται μείωση των ήδη λιγοστών ιατρών αλλά και
των ημερών παρουσίας τους (κανένας δεν παρευρίσκε-
ται σε καθημερινή βάση αλλά μία έως δύο φορές την
εβδομάδα), με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι
κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου.

Αξίζει να σημειώσουμε  ότι,  στη Δημοτική Ενότητα
Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής κατοικούν περίπου 10.000
κάτοικοι με κοινωνικές ανισότητες και αδυναμία  πρό-
σβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Ελπίζοντας εγκαίρως και άμεσα στις προβλεπόμενες
εκ μέρους σας ενέργειες προκειμένου να διατεθούν στο

ΚΑΠΗ Ζεφυρίου οι αιτούμενες ειδικότητες ιατρών και
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
Η στελέχωση του Ιατροκοινωνικού
Κέντρου Ζεφυρίου σε μόνιμη βάση
Έπιασαν τόπο οι ενέργειες του αντιδημάρχου Ι. Μαυροειδάκου.
Μεταφέρεται μια ιατρός για την
κάλυψη αναγκών 

Το «Σχέδιο Δράσης για
την αντιπλημμυρική
προστασία Δυτικής

Αθήνας», της Περιφέρειας Αττι-
κής, που ανακοινώθηκε στις 12
Μαΐου, φέρνει και πάλι στην
επιφάνεια τον αγωγό ομβρίων
υδάτων κάτω από τη Λ. Αθη-
νών, που είχε περάσει στα αζή-
τητα επί χρόνια, και ο οποίος
μπορεί να δώσει λύση στα
πλημμυρικά φαινόμενα που
παρουσιάζονται σε πολλές γει-
τονιές του Χαϊδαρίου (Κορυ-
τσάς, Ρίμινι - Ιερού Λόχου,
Φιλοπάππου, Αστυθέα). Σε
αυτή τη φάση δεν υπάρχει χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης και
πηγές χρηματοδότησης.

Κόμβος Ρίμινι - Ιερού Λόχου - Φλούντζη

Για την ιστορία να αναφερθεί ότι το έργο του αγωγού κάτω
από τη Λ. Αθηνών επρόκειτο να ξεκινήσει το 2006, αλλά δεν
προχώρησε η κατασκευή του, αφού το ΥΠΕΧΩΔΕ υπαναχώρη-
σε, αρνούμενο να εκδώσει άδεια έναρξης των εργασιών, λόγω
της σπουδαιότητας της Εθνικής Οδού, από κυκλοφοριακή
άποψη. 

Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει τα ρέματα του Ποικίλου όρους
που προκαλούν προβλήματα στην περιοχή του Αττικού Νοσο-
κομείου και στην περιοχή της Αστυθέας. Πέρα από την παρέμ-
βαση στη λεωφόρο Καβάλας, περιλαμβάνεται η κατασκευή συλ-
λεκτήρα ομβρίων εντός του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου, ο οποίος
θα συνδέεται με τον προαναφερθέντα αγωγό. Στην περιοχή του
Σκαραμαγκά, όπου έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από τη
χάραξη της εμπορευματικής σιδηροδρομικής γραμμής, η αντι-
μετώπιση θα αποκαθιστά τη ροή των ρεμάτων.

ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ 
Ο αγωγός ομβρίων υδάτων κάτω από τη Λ. 
Αθηνών, που θα σώσει από πλημμυρικά 
φαινόμενα τις γειτονιές του Χαϊδαρίου 
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Μια σεμνή
τελετή, ένα
μ ι κ ρ ό

δώρο και ένα μεγάλο
ευχαριστώ ήταν η
ανταμοιβή της προ-
σφοράς των καθηγη-
τών, που προσέφε-
ραν τις γνώσεις και
τις υπηρεσίες τους
στη λειτουργία του
Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου για την
περίοδο 2014 - 2015. 

Ο Δήμος Ελευσίνας οργάνωσε την Πέμπτη 14 Μαΐου
2015 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου εκδήλω-
ση τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες καθηγητές που
συνεισέφεραν στην προσπάθεια να ενισχυθούν με φρο-
ντιστηριακά μαθήματα οι μαθητές των οποίων οι οικογέ-
νειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς και η
Αντιδήμαρχος Δέσποινα Οικονόμου μετέφεραν στους
παρευρισκόμενους καθηγητές και μαθητές τις ευχές και
τις ευχαριστίες της Δημοτικής Αρχής. Μια προσπάθεια,
που παρότι ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το 1ο τρίμηνο είχε
σημαντικά αποτελέσματα. "του χρόνου με την βοήθεια
των παρόντων αλλά και άλλων καθηγητών ευελπιστού-

με να
ξ ε κ ι ν ή -
σ ο υ μ ε
π ι ο
ν ω ρ ί ς
και στό-
χος μας
είναι να
γ ινόμα-
σ τ ε
συνεχώς
καλύτε-

ροι και σε ποσότητα και σε ποιότητα" ανέφεραν οι ομι-
λητές. 

Οι καθηγητές που φέτος βοήθησαν την προσπάθεια
του Δήμου ήταν οι: Δήμητρα Χονδρονικόλα, Βάγια Γιω-
τάκη, Βαρβάρα Λιάκη, Χριστίνα Μάλιου, Αγγελική Λισγά-
ρα, Aunora Demko, Πολυξένη Συμεωνίδη, Δέσποινα
Κολινιάτη, Στυλιανή Γιαννοπούλου, Κωνσταντίνος
Περαματζής, Αθηνά Τερζιδάκη, Κασσιανή Σωτηρίου. 

ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΘΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τίμησε τους καθηγητές που συμμετέχουν εθελοντικά στην προσπάθεια ο δήμος 

ΗΕΓΕ παράρτημα Αχαρνών την Δευτέρα
11 Μαΐου 2015, παραβρέθηκε και κατέ-
θεσε την παρέμβαση της για την εγκλη-

ματικότητα- Παραβατικότητα , προφορικά και
γραπτά, στο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Γιάννη Πανούση, που πραγματοποίησε προ-
γραμματισμένη επίσκεψη – περιοδεία στον
Δήμο Αχαρνών, για πρώτη φορά. 

Οι προτάσεις της, που αποτελούν αιτήματα
γυναικών, μελών και φίλων, απ’ όλες τις περιο-
χές του Δήμου Αχαρνών και Θρακομακεδόνων,
που μας τα εμπιστεύτηκαν για την ανάδειξη και
προώθησή τους σε κάθε αρμόδιο φορέα. Τόνι-
σε ότι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας
και της εμπορίας ναρκωτικών είναι μείζον ζήτη-
μα για την περιοχή μας. 

Εκτιμά ότι επιβάλλεται η μεταφορά Αστυνομι-
κού Τμήματος στην περιοχή της Αυλίζας όπως
και η βελτίωση και ενίσχυση της αστυνόμευσης,
με παράλληλη λήψη προληπτικών μέτρων
(έλεγχο της λειτουργίας των Κέντρων ψυχαγω-
γίας και διασκέδασης, φύλαξη των σχολείων,
και ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφόρησης
των νέων).
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Έγγραφη παρέμβαση 
του Παραρτήματος
Γυναικών Ελλάδος 

Στον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη για την 

αστυνόμευση στο Μενίδι

Με «μαγικές» ρυθ-
μίσεις οι περισ-
σότεροι υπό

κατάρρευση δήμοι θα
κατορθώσουν να χαλαρώ-
σουν λίγο το λουρί  χρεών
που τους πνίγει,  χωρίς
όμως να λύσουν τα οικονο-
μικά τους προβλήματα που
στις περισσότερες των
περιπτώσεων έχουν
παλαιές και βαθιές ρίζες.

Η Τροπολογία Νο43 στον
πρόσφατο νόμο Κατρού-
γκαλου, δίνει τη δυνατότητα
στους Οργανισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που δεν μπορούσαν να ισοσκε-
λίσουν τους προϋπολογισμούς τους -άρα εδώ και μήνες
δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν οικονομικές
συναλλαγές- να λάβουν δάνειο από το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων.

Στη λίστα των ‘’κόκκινων’’ δήμων Φυλή και Μέγαρα 

Η λίστα των ‘’κόκκινων’’ δήμων δήμων με μεγάλα οικο-
νομικά προβλήματα – κάπως περιορίσθηκε εντούτοις
ένδεκα εξ αυτών όπως : Πειραιώς,Σαλαμίνας, Φυλής,
Περάματος, Μεγάρων, Αίγινας, Γόρτυνας, Φαιστού, Σφα-
κίων και Γαύδου (Κρήτης)   και ο ακριτικός δήμος Μεγίστης
(Καστελόριζο), αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. 

Θυμίζεται ότι στις
αρχές Απριλίου
2015 υπήρξε
Κοινή Υπουργική
Απόφαση, ΚΥΑ,
των υπουργών
Εσωτερικών, Οικο-
νομικών και Κοινω-
νικής Ασφάλισης,
σε εφαρμογή
νόμου που η
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η
κυβέρνηση πέρα-
σε τον Δεκέμβριο
του 2014 (άρθρο
79 4316/2014) , με

την οποία οι δήμοι Φυλής, Πειραιά και Αμαρουσίου εξα-
σφάλισαν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς
το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με πολύ μικρή μηνι-
αία δόση και αποπληρωμή σε βάθος χρόνου. Ο δήμος
Πειραιά ρύθμισε οφειλές 9,8 εκατ. ευρώ προς το ελληνικό
Δημόσιο και 193.919 προς το ΙΚΑ και θα του παρακρα-
τούνται 65.972 ευρώ μηνιαίως. 

Ο δήμος Αμαρουσίου ρύθμισε οφειλές 24,3 εκατομμυ-
ρίων ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο και 32 εκατ. ευρώ
προς το ΙΚΑ με παρακράτηση ύψους 28.316 ευρώ μηνιαί-
ως. 

Ο δήμος Φυλής χρωστά 449,452 εκατ. ευρώ στο ελληνι-
κό Δημόσιο και 18,9 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές και
θα του παρακρατούνται 18.345 ευρώ μηνιαίως .

Μή επώδυνες λύσεις 
για τους υπό κατάρρευσηγια τους υπό κατάρρευση

δήμους εξετάζει το ΥΠΕΣΔΑ δήμους εξετάζει το ΥΠΕΣΔΑ 

Παραμένουν στη λίστα των ‘’κόκκινων’’ δήμων 
Φυλή και Μέγαρα, με προβλήματα στις συναλλαγές  
και τους προϋπολογισμούς 
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Χαιρετισμός της Ρ. Δούρου 
σε εκδήλωση της Περιφέρειας

για την Πρόληψη, διάγνωση και
θεραπεία παθήσεων μαστού

Σε ρόλο δημοσιογράφου, οι μαθητές του 26ου Δημοτικού 
Σχολείου Ολυμπιακού Χωριού

Στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, οι μαθητές της Ε’ Τάξης
του 26ου Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιακού Χωριού επισκέφθηκαν το Δημαρχιακό
Μέγαρο Αχαρνών, την Τρίτη 12 Μαΐου 2015.

Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τις δασκάλες τους ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Δημαρχείου από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
κ Κώστα Καρυδάκη, όπου ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου, και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον Δημότη.

Στη συνέχεια, οι μαθητές σε ρόλο δημοσιογράφου επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο
Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβό στο γραφείο του, όπου θέλησαν να μάθουν από πρώτο
χέρι τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του Δημάρχου, μία τυπική ημέρα στο
Δημαρχείο, τις πηγές χρηματοδότησης του Δήμου, κα. 

Στο τέλος της πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης, οι μικροί μαθητές και οι δασκάλες
τους έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες με τον Δήμαρχο, και αναχώρησαν με χαμό-
γελα για το σχολείο τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε εχθές η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της ενημε-
ρωτικής εκδήλωσης με θέμα "Πρόληψη, διά-

γνωση και θεραπεία παθήσεων μαστού" που διοργά-
νωσαν η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, ο Δήμος
Νίκαιας - Ρέντη και η Μονάδα Μαστού του ΕΑΝΠ
"Μεταξά" στο Δημαρχείο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη. 

Η Περιφερειάρχης τόνισε μεταξύ άλλων ότι σώζονται
ζωές «μέσα από την ενημέρωση, μέσα από την πρό-
ληψη, μέσα από την έγκαιρη διάγνωση». «Γιατί είναι
γνωστό και συμφωνούν σε αυτό όλοι οι επιστήμονες,
ότι τον καρκίνο για να τον νικήσεις, τον προλαμβάνεις.
Και δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι η
πρόληψη είναι η πρώτη νίκη κατά του καρκίνου». «Η
Περιφέρεια Αττικής παραμένει ανοικτή σε κάθε είδους
προτάσεις και πρωτοβουλίες φορέων που έχουν έναν
κοινό σκοπό: την ενημέρωση των γυναικών και την
έγκαιρη διάγνωση αναφορικά με τον καρκίνο του
μαστού», υπογράμμισε η ίδια.

Στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων, 
διασφαλίζοντας το παρόν και το μέλλον 

των παιδιών τους. 

Θα προσφέρει ο όμιλος ΕΛΠΕ, ο οποίος εκφράζει τη βαθιά οδύνη
του για τον θάνατο των δύο ανδρών

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκφράζει βαθιά οδύνη για την απώλεια της ζωής του
εργαζομένου του, Χαράλαμπου Δευτεραίου καθώς και του εργαζομένου σε εργολαβική εται-
ρεία, Ramadan Delilaj, μετά τον τραυματισμό τους στο δυστύχημα  της 08.05.2015 στις Βιο-
μηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και δηλώνει ότι θα στηρίξει, με όλα τα δυνατά μέσα
που διαθέτει, τις οικογένειές τους και, κυρίως, διασφαλίζοντας το παρόν και το μέλλον των
παιδιών τους. 
Παράλληλα, προωθείται άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες το Πόρισμα της Επιτροπής Διε-

ρεύνησης του συμβάντος ώστε να αποδοθούν ευθύνες, όπου υπάρχουν.

Δια βίου μάθηση και τρίτη ηλικία 
«Αρχιτεκτονική Κήπων» 

στο ΚΑΠΗ Μεγάρων 

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχί-
ζονται τα μαθήματα κηπου-
ρικής στα πλαίσια του επι-

μορφωτικού προγράμματος «Αρχιτε-
κτονική Κήπων» που υλοποιείται
από το  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης & Αθλητισμού «Ηρόδωρος»
του Δήμου Μεγαρέων, σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης
του Δήμου Μεγαρέων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στον
κήπο του ΚΑΠΗ Μεγάρων τα μέλη

του οποίου μαζί με την Πρόεδρο του «Ηρόδωρου»  κα Ιωάννα Ρήγα και την κοινω-
νική λειτουργό κα Ελένη Τατσιοπούλου, ανέλαβαν υπό τις οδηγίες της εκπαιδεύ-
τριας κας Αικατερίνης Παρθενίου να τον καθαρίσουν από τα αγριόχορτα και να τον
φυτέψουν με πολύχρωμα λουλούδια, αλλάζοντας προς το καλύτερο την όψη του.
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ΟΔήμος Φυλής είχε δεσμευθεί, σε
χρόνο ανύποπτο, ότι θα έχει
ολοκληρώσει την επισκευή και

τη συντήρηση όλων των Παιδικών
Χαρών, μέχρι τη λήξη του φετινού σχολι-
κού έτους. 

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε με τις Παιδι-
κές Χαρές που έχουν μεγαλύτερη επισκε-
ψιμότητα, με πρώτη την παιδική χαρά του
Πάρκου Πόλης. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται με επισκευή
και αντικατάσταση οργάνων στις Παιδικές
Χαρές της Πλατείας Ηρώων (Δημαρχείο 

Άνω Λιο-
σίων) και
Βορεινού,
σ τ η
Ζωφριά. 

Ε π ι σ η -
μαίνεται ότι 

ή δ η
έχουν παραδοθεί στα παιδιά οι μεγάλης
επισκεψιμότητας Παιδικές Χαρές στο
Πάρκο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΣ και στο ΑΙΘΡΙΟ
της Αττικής Οδού, στο Ζεφύρι.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τους 

ίδιους ρυθμούς, με βάση το χρονοδιά-
γραμμα που προαναφέρθηκε. 

Υπενθυμίζεται ότι η προσπάθεια δεν
μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα, λόγω 

καιρικών συνθηκών κι ότι ο όγκος της δου-
λειάς είναι πολύ μεγάλος, επειδή οι περισσό-
τερες δεν είχαν επισκευασθεί και συντηρηθεί
σε όλη την προηγούμενη τετραετία. 

- 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.

Ξεκίνησε εχθές ο πανηγυρικός εορ-
τασμός των Πολιούχων Αγίων Κων-
σταντίνου & Ελένης χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ.
Κωνσταντίνου Α΄ στον δήμο Μάνδρας 

– Ειδυλλίας.  Εχθές το απόγευμα στις
19.00 τελέσθηκε ο Μέγας Αρχιερατικός
Εσπερινός και Αρτοκλασία και στη
συνέχει α γύρω στις 20.30 έγινε η καθιε-
ρωμένη Περιφορά της Ιερής Εικόνας.

Η βραδιά έκλεισε με πλούσιο καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα. Σήμερα θα τελε-
σθεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ
αρκετός κόσμος αναμένεται να επισκε-
φθεί την εμποροπανήγυρη. 

Εντός χρονοδιαγράμματος η επισκευή 
και συντήρηση Παιδικών Χαρών δήμου Φυλής

Έχουν ήδη παραδοθεί στα παιδιά οι μεγάλης επισκεψιμότητας
Παιδικές Χαρές στο Πάρκο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΣ
και στο ΑΙΘΡΙΟ της Αττικής Οδού, στο Ζεφύρι.

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση ακινήτου 
στη Μάνδρα από την Praktiker

Tην ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά την απόκτηση ενός ακινήτου στη Μάνδρα
Αττικής από την «PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (η «Praktiker») και την ταυ-
τόχρονη μακροπρόθεσμη επαναμίσθωση από αυτή, ανακοίνωσε η Grivalia Properties

ΑΕΕΑΠ, σε συνέχεια της σχετικής άδειας που έλαβε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της στις 28 Αυγούστου 2014, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, το ακίνητο διαθέτει συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια 12.420 τμ περίπου, βρίσκεται
στο Δήμο Μάνδρα-Ειδυλλίας, στο ύψος του 23ου χλμ της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίν-
θου.

Το τίμημα για τη συμφωνία ανήλθε σε 6,5 εκ. ευρώ και η εγγυημένη αρχική μισθωτική απόδο-
ση ανέρχεται σε 9,5%. Σημειώνεται ότι η αγορά χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθη-
καν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε το 2014.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ 



6 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

(5.1.15)

Με Πολιτισμό και πιο συγκε-
κριμένα με την έκθεση των
Εικαστικών Τμημάτων

του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού του Δήμου Φυλής «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» ξεκίνησαν το βράδυ της
Τρίτης 19 Μαΐου, οι παράλληλες
εκδηλώσεις,  για τον εορτασμό των
Πολιούχων των Άνω Λιοσίων Αγίων
Κωνσταντίνου κι Ελένης. 

Η Έκθεση που περιλαμβάνει εξαί-
σια έργα και πιο συγκεκριμένα, πίνα-
κες ζωγραφικής, γλυπτά και κεραμι-
κά, φιλοξενείται στην αίθουσα «Μελί-
να Μερκούρη» του Δημαρχείου
Φυλής και θα διαρκέσει ως τις 22
Μαΐου (ώρες λειτουργίας 19:30 –
22:30). 

Παίρνουν ξανά ζωή, 
τα εικαστικά τμήματα  του

Δήμου Φυλής, που τα τελευταία
χρόνια ψυχορραγούσαν 

Κατά την τελετή των εγκαινίων ο
Πρόεδρος του Αθλητικού – Πολιτιστι-
κού Οργανισμού Γιώργος Μαυροει-
δής επεσήμανε πως με αυτή την
Έκθεση παίρνουν ξανά ζωή, τα εικα-
στικά τμήματα  του Δήμου Φυλής,
που τα τελευταία χρόνια ψυχορρα-
γούσαν. 

Ο Πρόεδρος μάλιστα φώναξε
κοντά του κι έδωσε τα θερμά του
συγχαρητήρια στους Καθηγητές της
Σχολής Καλών Τεχνών των Τμημά-
των κ.κ. Δημήτρη Ξυδιά, Δημήτρη

Βάθη και Άγγελο Ζάβαλη, που
χωρίς υλικά και την απαιτού-
μενη υποδομή, κατάφεραν να
στηρίξουν τους μαθητές τους,
προκειμένου να παρουσιά-
σουν μια θαυμάσια δουλειά. 

Ο Γιώργος Μαυροειδής
επεσήμανε ότι η σημαντική
προσπάθεια που γίνεται στα
Εικαστικά Τμήματα του Δήμου Φυλής
θα τύχει ολόπλευρης στήριξης.  

Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό
του ανακοίνωσε την ευχάριστη είδη-
ση ότι με πρωτοβουλία και του Αντι-
δημάρχου Θανάση Σχίζα, τα εκθέμα-
τα των μαθητών των εικαστικών
εργαστηρίων θα βγουν εκτός των
τοπικών συνόρων, καθώς θα φιλοξε-

νηθούν στην έκθεση του Αναπτυξια-
κού Συνδέσμου Δυτικής
Αττικής(ΑΣΔΑ) που θα πραγματο-
ποιηθεί το καλοκαίρι στο Δήμο Περι-
στερίου.  Το βέβαιο είναι πως οι
Δημότες Φυλής θα έχουν την ευκαι-
ρία να τα απολαύσουν αυτές τις
μέρες και σίγουρα αξίζει τον κόπο να
την επισκεφθούν.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα κατά

της ανθρωπιστικής κρίσης

Την απόφαση να δοθεί παράταση στην προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρό-
γραμμα του ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση

της ανθρωπιστικής κρίσης έλαβε το υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση η παράταση θα
είναι 10ήμερη.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
μέχρι και το Σάββατο 30 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που ανακοίνωσε
το υπουργείο και αφορούν συνολικά διάστημα τεσσά-
ρων εβδομάδων υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο
πρόγραμμα, οι αιτήσεις έφτασαν στις 212.897. 

Από αυτές υποβλήθηκαν ιδιωτικά οι 91.851, ενώ οι
υπόλοιπες  121.046 μέσω ΚΕΠ. Για την επιδότηση σίτι-
σης κατατέθηκαν 84.442, ακολουθούν οι αιτήσει  που 

αφορούν στο επίδομα ενοικίου 2.610 και τελευταίες
είναι αυτές για την δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και
δωρεάν παροχή ηλεκτρική ενέργειας (1.569).

Να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός των αιτή-
σεων αφορά συνδυασμό των παροχών που σχετίζονται
με το ρεύμα και την επιδότηση σίτισης (59.918), ακο-
λουθεί 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).Τέλος και τις
τρεις παροχές τις αιτούνται 42.893 πολίτες.

ΑΑΡΡΩΩΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ
στην έναρξη των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Πολιούχων 
των Άνω Λιοσίων Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης. 
Εγκαινιάστηκε η Έκθεση Εικαστικών Τμημάτων
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Η Eleusis21 βάζει μπροστά τις μηχα-
νές. Ξεκινάμε να χτίσουμε την Ελευσίνα
του μέλλοντος. Αφετηρία μας ο παλιός
σιδηροδρομικός σταθμός, που θα στε-
γάζει από εδώ και πέρα το έργο και τις
προσπάθειές μας. 

Την Κυριακή ανοίγουμε και το γιορτά-
ζουμε με μια Γιορτή πριν τη Μεγάλη
Γιορτή του 2021.

H διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύ-
ουσας της Ευρώπης είναι υπόθεση
όλης της πόλης και ήδη ένας μεγάλος
αριθμός πολιτών και φορέων έχουν
συστρατευθεί σε αυτή την προσπάθεια,
υποστηρίζοντας ενεργά το έργο της
Eleusis21. Για το πάρτυ εγκαινίων του
Σιδηροδρομικού Σταθμού, τρεις επιχει-
ρήσεις εστίασης της πόλης, το Επί Περι-
κλέους cafe-bar, ο Κυκεών Bar Cafe, το
ΡΑΚΟΥΝ, η οινοποιϊα Τριποδάκη και το
Phototraveller.gr ένωσαν τις δυνάμεις
τους και προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους και τον εξοπλισμό τους για τη διορ-
γάνωση αυτής της Γιορτής πριν τη
Μεγάλη Γιορτή του 2021.

Τους ευχαριστούμε θερμά!
Ζωντανή Μουσική, djs χορός, φαγητό,

ποτό και μία απολαυστική έκπληξη μας
περιμένει όλους.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:
19:00 - DJ Phoebus

20:30 - Koum Quat - Live
22:00 - Σάκης Τσιτομενέας -  Εν Λευκώ

87,7

DJ Phoebus
Το πρόγραμμα ανοίγει ο DJ Phoebus.

Koum Quat - Live
Οι Koum Quat είναι ένα ελληνικό

σχήμα που αποτελείται από δύο κιθά-
ρες και δύο γυναικείες φωνές...

Ένα καρέ, σ’ ένα κοκτέιλ πάρτυ, που
χωράει από swing και latin ρυθμούς έως
ρετρό ελληνικές επιτυχίες, με διάθεση
λαϊκού cha-cha στη βεράντα χωρίς επι-
τήρηση...!

Φωνές: Δέσποινα Λαφαζάνη, Στέλλα
Παππά.

Κιθάρες: Δημήτρης Μπακόπουλος,
Μιχάλης Στεφανίδης.

Σάκης Τσιτομενέας
Τη σκυτάλη από τους Koum Quat

παίρνει ο γνωστός παραγωγός του Εν
Λευκώ 87,7 Σάκης Τσιτομενέας. Στηρίζο-
ντας

την υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
το 2021, φέρνει την Κυριακή στην Ελευ-
σίνα ήχους από όλο τον κόσμο.

ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

‘’Χτίζουμε την Ελευσίνα 
του μέλλοντος’’ 

Αφετηρία ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός 

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

ΚΕΔΕ:Συμπληρωματική ρύθμιση για 
τα χρέη προς τους ΟΤΑ

Τη συμπλήρωση της ρύθμισης των χρεών προς τους ΟΤΑ κατά αναλο-
γία με ό, τι ισχύει για τις οφειλές προς το Δημόσιο, τη διαγραφή δηλα-
δή  πέραν των προσαυξήσεων και των προστίμων,  ζητά ο πρόεδρος

της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, με επιστολές του προς τον υπουργό Εσωτερικών Ν.
Βούτση και την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επαναλαμβάνει  την ικανοποίηση της Αυτοδιοίκησης
διότι αντιμετωπίστηκε γρήγορα και θετικά το αίτημα  για ρύθμιση των χρεών
προς τους ΟΤΑ.

«Όμως, τονίζει, τελικά η ρύθμιση για τις
οφειλές προς τους ΟΤΑ δεν συμπεριέλαβε
την  διαγραφή των προστίμων, όπως η σχε-
τική ρύθμιση για τις οφειλές προς το Δημό-
σιο, αλλά μόνο τη διαγραφή των προσαυξή-
σεων.  Όπως αντιλαμβάνεστε, οι δυνατότη-
τες αποπληρωμής των χρεών αλλά και το
ενδιαφέρον των οφειλετών περιορίζετε δρα-

στικά από τη μη διαγραφή  των προστίμων και ως εκ τούτου περιορίζονται
πολύ οι ευεργετικές επιπτώσεις στα έσοδα των δήμων». «Προς τούτο, παρα-
καλούμε να μεριμνήσετε για τη συμπλήρωση της σχετικής ρύθμισης του
Νόμου 4321/2015» καταλήγει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
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Με σεβασμό στα Δικαιώματα των παιδιών
όλου του κόσμου, όπως αυτά διατυπώνο-
νται στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του

Παιδιού (1959) και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού του ΟΗΕ (1989), την οποία έχει
υπογράψει και η χώρα μας, η σχολική μας κοινότητα
προωθεί, τόσο στο σχολείο όσο και μέσα στην τοπική
κοινωνία μας, την Ιδέα της Αποδοχής του Διαφορετι-
κού.

Το 2ο Δημ. Σχ. Αχαρνών προστατεύει τα δικαιώ-
ματα όλων των μαθητών του στη μόρφωση, στην
έκφραση και στις ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από την
εθνικότητα, τη θρησκεία ή την αναπηρία τους. 

Στο φετινό μας Φεστιβάλ γιορτάζουμε την αξιο-
πρέπεια της Ετερότητας, δίνουμε έμφαση στα δικαιώ-
ματα των παιδιών με αναπηρία και δεσμευόμαστε να
εξασφαλίζουμε την ισότιμη παρουσία και πρόσβαση
όλων των μαθητών στο σχολείο .

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν
χαιρετισμοί και εισηγήσεις φορέων και συλλόγων που
ευαισθητοποιούνται στα ανθρώπινα δικαιώματα και
θα λάβουν χώρα βιωματικές δράσεις τόσο για τους
μαθητές όσο και για τους γονείς με την υποστήριξη
και συμμετοχή των παρακάτω:

Batala Atenas,    Graduado Tucano Abadá-Capoeira
,    ActionAid Hellas, Generation 2.0 RED,
Xαμόγελο του παιδιού,   Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία -Παράρτημα Αχαρνών,    Σύλλογος Μερίμνης
Ανηλίκων,    Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Δ.Ο.Μ.,    SCI Hellas-Κίνηση εθελοντών,   Studenti-
Σύλλογος Αλβανών φοιτητών,     Εργαστήριο
Origami,   Πολυφωνικό σχήμα:Grupi polifonik lab "Lot
Kurbeti",   ‘’Βρούμηδες’’ -ομάδα κουκλοθέατρου,
Playfull dust,    Panx Romana,    Παραδοσιακά Μονο-
πάτια – Πολιτιστικό Μουσικοχορευτικό Σωματείο,
Graffiti Artists,   ‘’Ηλιαχτίδα’’- Eνωση Γονέων& Φίλων
ατόμων με σύνδρομο Down,    Εργαστήριο Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(EEEEK) Αγ. Δημητρίου, Καλλιτεχνείο Αχαρνών,
Σύλλογος δασκάλων “Σωκράτης”,    Ένωση Γονέων
δήμου Αχαρνών και ο Δήμος Αχαρνών.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα δοκιμάσουμε
διεθνή κουζίνα στο ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ με γεύσεις
που θα μας προσφέρουν οι γονείς του σχολείου και
ομάδες μεταναστών και εθνοτήτων από τον τόπο
τους, ενώ παράλληλα, graffiti artists θα δημιουργή-
σουν στους τοίχους του σχολείου  μηνύματα  αγάπης
και αποδοχής.   

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με εμφανίσεις μου-
σικών και χορευτικών σχημάτων, παρέλαση όλων
μας στους δρόμους γύρω από το σχολείο με τους
BATALA ATENAS και τέλος με DJ party.

Θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς, η υπο-
στήριξη και η συμμετοχή σας στο 3ο Φεστιβάλ Αγά-
πης.                                                                                                                           

Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια του σχολείου,

ο Σύλλογος διδασκόντων
και ο Σύλλογος γονέων  του 2ου Δημ. Σχ. Αχαρνών

Ανάβαση στην Πάρνηθα
με σύμμαχο τον καλό
καιρό διοργάνωσε η
Δημοτική Φροντίδα Αχαρ-
νών την Κυριακή 17
Μαΐου 2015. 

Σημείο συγκέντρωσης
των εκδρομέων το Δημαρ-
χείο Αχαρνών, όπου
πούλμαν μετέφερε δωρε-
άν τους συμμετέχοντες
στα προκαθορισμένα
σημεία εκκίνησης των δια-
δρομών καθώς και από το
σημείο τερματισμού πίσω
στο Δημαρχείο Αχαρνών.

Οι άνθρωποι της
ΔΗ.Φ.Α. συνόδεψαν τους
πεζοπόρους και στις δύο
διαδρομές (εύκολη και
δύσκολη), με κοινό προο-
ρισμό το καταφύγιο Φλα-
μπούρι. Η πρώτη διαδρο-
μή είχε αφετηρία την οδό
Καστοριάς στους Θρακο-
μακεδόνες (δύσκολη δια

δρομή), διάρκειας 2,5
ωρών περίπου και η δεύ-
τερη διαδρομή ξεκίνησε
από Μόλας και Φλαμπου-
ρίου (εύκολη διαδρομή)
διάρκειας 45 λεπτών.
Ειδική μέριμνα είχε ληφθεί
για την ασφάλεια των
εκδρομέων, με την
παρουσία ιατρού και του
Ερυθρού Σταυρού σε όλο
το μήκος της διαδρομής. 

Στο σημείο τερματισμού
στο Καταφύγιο Φλαμπού-
ρι, μικροί και μεγάλοι
πεζοπόροι έγιναν όλοι μία
παρέα και διασκέδασαν
με την ψυχή τους.

Κοντά στους εκδρομείς
βρέθηκε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ Γιάννης Κασ-
σαβός και ο Πρόεδρος της
ΔΗ.Φ.Α. κ Γιώργος
Δασκαλάκης που από-
λαυσαν τη διαδρομή και
τις ομορφιές της φύσης. 

Ο κ Κασσαβός ευχαρί-
στησε τον Πρόεδρο της
ΔΗ.Φ.Α. για την άψογη
διοργάνωση, και ειδικά
τους ανθρώπους της
ΔΗ.Φ.Α. που βρίσκονταν
στο πλευρό των πεζοπό-
ρων σε όλο το μήκος της
διαδρομής εμψυχώνοντάς
τους και φροντίζοντας να
μη μένει κανείς πίσω.

Το νερό και το ελαφρύ
γεύμα που προσφέρθηκε
στους πεζοπόρους ήταν
ευγενική χορηγία των
σούπερ μάρκετ
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», και των
τοπικών επιχειρήσεων
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΡΙΖΟΣ, Κ ΦΥΤΟΖΟΒ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ, PLUS MEAT Βιο-
μηχανία Κρέατος,
ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗ ΑΦΟΙ ΑΕΕ,
ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και
Κ Ρ Ε Α Τ Α Γ Ο Ρ Α
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.

Με σύμμαχο τον καλό καιρόΜε σύμμαχο τον καλό καιρό
η 12η Πεζοπορία στην Πάρνηθα η 12η Πεζοπορία στην Πάρνηθα 

από τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών από τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

To Σάββατο 30 Μαΐου, 4:30μμ-10:00μμ, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

To 3ο Φεστιβάλ Αποδοχής κι Αγάπης 
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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.

ΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδωσε η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής με αυτοτελές 
περίπτερο στο «6ο Agro Quality Festival»
Φιλοξενήθηκαν επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα από Νέα Πέραμος, Ερυθρές, Μέγαρα και Ασπρόπυργο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της
Περιφέρειας Αττικής  στο «6ο Agro Quality
Festival – Ποιοτικά Αγροτικά Προϊόντα και το

6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς υπό το γενικό τίτλο
Athens Food Festival 2015», τα οποία διοργανώθηκαν
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδια-
σμού (Ε.Ο.Σ.Σ) στο Εκθεσιακό κέντρο του σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας. 

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, η
οποία επιμελήθηκε την συμμετοχή της Περιφέρειας σε
συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονο-
μίας  και  Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών
ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας Αττικής, συνερ-
γάστηκε επίσης με
συνεταιρισμούς, ομά-
δες παραγωγών, συλ-
λόγους και μεμονωμέ-
νους παραγωγούς
της Περιφέρειας, με
αποτέλεσμα να φιλο-
ξενηθούν δεκατέσσε-
ρις εκθέτες με επώνυ-
μα και ποιοτικά προϊ-
όντα από διάφορα
μέρη της Περιφέρειας
Αττικής (Πόρος Τροι-
ζηνίας, Αίγινα, Νέα
Πέραμος, Ερυθρές,
Μέγαρα, Ασπρόπυργος, Μαρκόπουλο, Παιανία,
Μαρούσι και Αθήνα) και να προβληθούν προϊόντα της 

ελιάς, κρασί, φιστίκι Αίγινας και προϊόντα φιστικιού,
οπωροκηπευτικά βιολογικής γεωργίας, καλλωπιστικά
φυτά, μελισσοκομικά προϊόντα, τυροκομικά προϊόντα,
αυγά, προϊόντα αυγών και έτοιμα γεύματα με πουλερικά. 

Χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφερειάρχη Αττικής
Ρένας Δούρου απηύθυνε ο Εντεταλμένος Περιφερεια-
κός Σύμβουλος της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνια-
τρικής Πολιτικής, κος Ταξιάρχης Φαρμάκης, ο οποίος
κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία του φεστι-
βάλ για την προώθηση και στήριξη των αγροτικών
προϊόντων της Αττικής γης. 

Η Περιφέρεια Αττικής
μέσα από τη συμμετοχή
της στα Φεστιβάλ είχε
ως αποτέλεσμα :

να προωθήσει αγρο-
τικά προϊόντα Αττικής
γης παραγωγών, οι
οποίοι εξ αντικειμένου
και λόγω δυσμενών
οικονομικών συνθηκών
αδυνατούσαν να αντα-
ποκριθούν στις οικονο-
μικές απαιτήσεις  μια
συμμετοχής με δικό τους
αυτοτελές περίπτερο να
αναδείξει τον πλούτο και
την μοναδική ποιότητα
των προϊόντων της
μέσα από τις δράσεις-

εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο τριήμερο Φεστιβάλ. 
Αξίζει να σημειωθεί η βράβευση του ελαιολάδου

«Μέση Γαία»  της εταιρείας "Μεσογειακοί Ελαιώνες" Υιοί
Νικολάου Πρίφτη στον 4ο Διαγωνισμό Έξτρα Παρθένων
Ελαιολάδων στην κατηγορία Ισχυρής Έντασης Φρου-
τώδους να αναδειχθεί ο κοινωνικός αλλά και θεσμικός
ρόλος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία στάθηκε δίπλα
στους παραγωγούς και αφενός ανέδειξε τα προϊόντα
τους, αφετέρου μέσω αυτών προώθησε και παρουσία-
σε την διατροφική τους αξία στον καταναλωτή.

Στο Περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής το «παρών»
έδωσαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού κα
Έλενα Κουντουρά, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερεια-
κής Ενότητας Πειραιώς κος Γεώργιος Γαβρίλης, ο Αντι-
περιφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα
Αθηνών κος Χρήστος Καπάταης, ο Εντεταλμένος Περι-
φερειακός Σύμβουλος της Διεύθυνσης Αγροτικής και
Κτηνιατρικής Πολιτικής κος Ταξιάρχης Φαρμάκης, η
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Δημοσίων Σχέ-
σεων κα Μαρία Χριστάκη, η Περιφερειακή Σύμβουλος
κα Σταυρούλα Δήμου, ο τέως Εντεταλμένος Περιφερεια-
κός Σύμβουλος της Διεύθυνσής Αγροτικής και Κτηνια-
τρικής Πολιτικής κος Μιχαήλ Βασιλάκης.

Tην τριήμερη έκθεση επισκέφθηκαν έδωσαν επίσης ο
Δήμαρχος Πειραιά κος Γιάννης Μώραλης, η Γενική Διευ-
θύντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Αττικής κα Αιμιλία Ρόδη, ο Δ/ντής της Αγρο-
τικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής κος Γεώργιος Τίτης, ο
Δ/ντής της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής κος Απόστολος
Τσιάμας, ο Δ/ντής της Πολιτικής Γης κος Βασίλειος
Χαλιώτης και άλλοι περιφερειακοί και υπηρεσιακοί
παράγοντες, καθώς και οι καθηγητές του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών κος Χρήστος Αυγουλάς, κα
Παναγιώτα Κουτσούλη, κος Ιωσήφ Μπιζέλης και κος
Δημήτριος Μπιλάλης.
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Πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, το
σχέδιο προβλέπει και την διαχείριση των
υδάτων από τους βιολογικούς καθαρι-
σμούς. Συγκεκριμένα, προτείνει το νερό
που προέρχεται από τον βιολογικό καθαρι-
σμό της Ψυτάλλειας να οδηγείται στον
κόλπο της Ελευσίνας - Σκαραμαγκά, ώστε
να λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρό-
βλημα της καθαρότητας των υδάτων της
πολύ σημαντικής αυτής θάλασσας για τη
Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική. Σε
συνέργεια με την πρόταση για ανάπλαση
της ακτής του Σκαραμαγκά και της Ελευσί-
νας, θα έδινε μια σημαντική διέξοδο αναψυ-
χής για τους κατοίκους της περιοχής. ανα-
φέρει το Σχέδιο της Περιφέρειας.

Συνολικός σχεδιασμός

Το «Σχέδιο Δράσης για την αντιπλημμυρι-
κή προστασία και τη διαχείριση των υδάτων
της Δυτικής Αθήνας» παρουσιάστηκε την
Τρίτη 12 Μαΐου 2015 από την Περιφερεια-
κή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθήνας. Αποτε-
λεί την κατάληξη της διαβούλευσης έγινε
τους προηγούμενους μήνες, μετά την ανά-
ληψη της νέας Περιφερειακής Διοίκησης.

Πρόκειται για έναν συνολικό σχεδιασμό
που θα κατευθύνει και θα συναρθρώνει τις
δράσεις αναβάθμισης των αντιπλημμυρι-
κών υποδομών της Δυτικής Αθήνας, οι
οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το τεχνι-
κό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.
Είναι η αφετηρία για να υλοποιηθεί η πολι-

τική επιλογή και δέσμευση της λύσης αυτού
του χρονίζοντος και σημαντικού προβλήμα-
τος της περιοχής.

Σημειακές Παρεμβάσεις

Η εμπειρία των πλημμυρικών φαινομένων
των τελευταίων ετών, έχει υποδείξει τα
σημεία που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η διαχείριση
του ρέματος της Εσχατιάς. Αυτό έχει κλείσει
στο μεγαλύτερο μήκος του ενώ απομένει
μικρό μέρος στο οποίο εκτελούνται εργα-
σίες κλεισίματος. Τα προβλήματα που δημι-
ουργούνται σήμερα αφορούν την ελλιπή
σύνδεση των παραρεμάτιων αγωγών στον
κλειστό αγωγό εντός του ρέματος. Είναι κάτι
που χρήζει άμεσης λύσης, καθώς –όταν
κλείσει τελείως το ρέμα- τα νερά που θα
έρχονται στην περιοχή από τα διάφορα
παραρεμάτια δεν θα βρίσκουν οδό διαφυ-
γής και θα προκαλούν πλημμύρα στην
περιοχή και στις υποκείμενές της. Επιπλέ-
ον, δεν έχει προβλεφθεί οδός διαφυγής
υδάτων ώστε να διοχετεύονται στο πάρκο
Τρίτση, αλλά και να εμπλουτίζουν τον υδρο-
φόρο ορίζοντα, κάτι που συνέβαινε μέχρι
τώρα. Αυτές οι εργασίες είναι απαραίτητες
για να επιτευχθεί η ορθή διευθέτηση αυτού
του σημαντικού ρέματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνολική αντι-
πλημμυρική διαχείριση της λεκάνης απορ-

ροής του Καματερού, όπου
χρειάζεται να γίνει μελέτη, αλλά
και η επέκταση του δικτύου
ομβρίων υδάτων σε περιοχές
του Καματερού, όπου δεν έχει
γίνει σχετική πρόβλεψη.

Στο Ίλιον, είναι σε εξέλιξη
κάποια σημαντικά έργα που
αφορούν το ρέμα της Φλέβας
και την οδό Καλπακίου, τα
οποία θα πρέπει να ολοκληρω-
θούν για να αποσυμφορηθούν
τα πολλά προβλήματα που
δημιουργούνται στις παρακείμε-
νες περιοχές.

Ένα ειδικό πρόβλημα δημι-
ουργήθηκε από την κατασκευή
των νέων γραμμών του Προα-
στιακού Σιδηροδρόμου, κατά
την οποία δεν έγινε ορθή
υδραυλική πρόβλεψη, με απο-
τέλεσμα να δημιουργηθεί πρό-

βλημα εκεί που δεν υπήρχε. Χαρακτηριστι-
κή είναι η περίπτωση του Εθνικού Κέντρου
Αποκατάστασης στο Ίλιον, το οποίο υπό-
κειται πλέον σε υποδοχή μεγάλου όγκου
υδάτων, τα οποία δημιουργούν εκτεταμένες
ζημιές στις υποδομές του Ιδρύματος. Είναι
συνεπώς επιτακτική η επιδιόρθωση των
κατασκευαστικών αστοχιών στο συγκεκρι-
μένο τμήμα των σιδηροδρομικών γραμμών.

Στα σύνορα του Ιλίου με το Περιστέρι
(περιοχή Ζωοδόχου Πηγής) παρατηρού-
νται οξύτατα προβλήματα με μεγάλες κατα-
στροφές στις κατοικίες και κίνδυνο για τη
ζωή των κατοίκων. Είναι επιτακτική η μελέ-
τη παρέμβασης στην περιοχή, που θα
αποχετεύει τα όμβρια που ρέεουν από τη
Θηβών.

Μια περιοχή με χρόνιο πρόβλημα είναι η
παρακηφίσια περιοχή με το χαμηλότερο
υψόμετρο στο Περιστέρι (Τσαλαβούτα). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει μελετη-
θεί ποτέ μια αποτελεσματική λύση, κάτι που
πρέπει να διορθωθεί άμεσα.

Στην Πετρούπολη η εικόνα είναι σαφώς
καλύτερη, αφού δεν παρατηρούνται ιδιαίτε-
ρα προβλήματα. Ωστόσο, στην οδό Περι-
κλέους και στην οδό Ελαιών (ρέμα Γεώργι-
ζα), η έλλειψη ικανοποιητικών προβλέψε-
ων, οδηγεί στην ελλειπή αποχέτευση των
υδάτων, τα οποία ρέεουν προς τις υποκεί-

μενες περιοχές, δημιουργώντας προβλήμα-
τα στο Περιστέρι και το Ίλιον αντίστοιχα.
Συνεπώς χρειάζεται να δρομολογηθεί ανα-
βάθμιση του δικτύου σε αυτές τις οδούς.

Σε σχέση με τα νοτιότερα ρέματα του Ποι-
κίλου όρους, δημιουργούνται προβλήματα
στην περιοχή του Αττικού Νοσοκομείου,
στην περιοχή Αστυθέα του Χαϊδαρίου και σε
περιοχές του Αιγάλεω από όπου διέρχο-
νται. Για την επίλυση αυτών των προβλη-
μάτων προϋποτίθεται μια σημαντική δέσμη
παρεμβάσεων περί την λεωφόρο Καβάλας.
Αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού
κάτω από τη λεωφόρο και την κατασκευή
συλλεκτήρα ομβρίων εντός του στρατοπέ-
δου Χαϊδαρίου, ο οποίος θα συνδέεται με
τον προαναφερθέντα αγωγό. Και τέλος, την
διάνοιξη ή παράκαμψη μπαζωμένων τμη-
μάτων του Χαϊδαρορέματος στην περιοχή
Αγ. Σπυρίδωνα στο Αιγάλεω. Σημειακές
βελτιώσεις των υπαρχουσών δικτύων χρει-
άζονται να γίνουν και σε άλλες περιοχές του
Αιγάλεω

Σε σχέση με τα όμβρια ύδατα που απορ-
ρέουν από το όρος Αιγάλεω, παρατηρού-
νται προβλήματα σε περιοχές τις Αγίας
Βαρβάρας και στην περιοχή Νταμαράκια
του Αιγάλεω, κυρίως λόγων κλειστών ρεμά-
των με προβληματική διευθέτηση. Επίσης
σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να μελε-
τηθεί τρόπος επίλυσης. Στην περιοχή του
όρους που γειτνιάζει με τον Σκαραμαγκά,
έχουν δημιουργηθεί προβλήματα επίσης
από τη χάραξη της εμπορευματικής σιδη-
ροδρομικής γραμμής, κατά τις εργασίες της
οποίας έκλεισαν τμήματα ρεμάτων, με απο-
τέλεσμα να πλημμυρίζουν περιοχές του
νότιου τμήματος της Αφαίας. Η αντιμετώπι-
ση, θα πρέπει να αποκαθιστά τη ροή των
ρεμάτων από τον ίδια κοίτη, ή από παρά-
καμψη αν απαιτείται.

Τέλος, άλλης κατηγορίας ζήτημα είναι τα
πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρού-
νται στον Ελαιώνα. Αν και είναι σε εξέλιξη
έργα, παρατηρούνται πολλές καθυστερή-
σεις με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ακόμα
περισσότερο η κατάσταση, με αποτέλεσμα
να υφίστανται ζημιές επιχειρήσεις και δημό-
σιες υπηρεσίες, αλλά και να υπάρχει κίνδυ-
νος για τους εργαζόμενους και τους διερχό-
μενους από την περιοχή. Είναι συνεπώς
επιτακτικής σημασίας η επίσπευση της
ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών
έργων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Σημειακές Παρεμβάσεις στα σημεία που χρήζουν άμεσης παρέμβασης
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Με ευρωπαϊκή «βούλα» η συμφωνία για τη φορολόγηση των καταθέσεων
Σχετικό έγγραφο το Π. Νικολούδη στη Βουλή μετά από ερώτηση του Χ. Θεοχάρη

Το πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ελβετικών Αρχών περιγράφει έγγραφο του
υπουργού Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτη Νικολούδη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή
μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής του Ποταμιού, Χάρης Θεοχάρης, με την οποία ζητούσε να ενη-
μερωθεί για τις ενέργειες επίτευξης διακρατικών συμφωνιών ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής ρωτούσε για να ενημερωθεί εάν η κυβέρνηση θα επιδιώξει ξανά την έναρξη συνομι-
λιών με τις ελβετικές Αρχές για την επίτευξη συμφωνίας ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών και εάν θα αξιοποι-
ήσει το υπάρχον διεθνές πλαίσιο, τη συμμετοχή της στον ΟΟΣΑ και την ΕΕ και τα όσα έχουν πράξει σε αυτή την
κατεύθυνση οι Ευρωπαίοι εταίροι.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει, ήδη, αρχίσει συνομιλίες με τις ελβετικές Αρχές για την κατάρτιση συμφωνίας ανταλ-
λαγής πληροφοριών επί φορολογικών θεμάτων» σημειώνει στην απάντησή του ο κ. Νικολούδης και ενημερώνει ότι
«οι συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών γίνονται υπό το φως της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας». Όπως ανέφερε,
στις συζητήσεις λαμβάνονται υπόψη:

Η διμερής σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολόγησης που υπεγράφη στη Βέρνη στις 16-6-1983, όπως τρο-
ποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 και τέθηκε σε ισχύ την 1-1-2012.

H Οδηγία 2003/48/EC του Συμβουλίου.
Το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ, στις 19-3-2015, για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί

φορολογικών θεμάτων.
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Παράταση στις συμβάσεις 
καθαριότητας

Παράταση μέχρι το τέλος του έτους δίνει με την υπ’
αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38/οικ.14652/14.05.2015 εγκύκλιό
του ΥΠΕΣΔΑ για την επανασύναψη συμβάσεων μίσθω-
σης έργου με το προσωπικό του οποίου όμοια συμβά-
σεις έχουν πρόσφατα λήξει.

Με το άρθρο 49 του Ν.4325/2015 προβλέφθηκε ότι
για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρε-
σιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των
Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπη-
ρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να παρατεί-
νονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις
ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης
ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που
απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των
εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης. 

Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις ατο-
μικών συμβάσεων που έχουν λήξει πριν από την δημο-
σίευση του νόμου. Εξυπακούεται ότι εξακολουθεί να
είναι δυνατή η σύναψη ατομικών συμβάσεων καθαρι-
σμού με βάση άλλες, ισχύουσες διατάξεις, ιδίως σε
χώρους, όπως η εκπαίδευση, όπου ο χρόνος διάρκειας
της σύμβασης ακολουθεί την διάρκεια του σχολικού
έτους.

Ρωσία: Ενδέχεται να εξαιρέσει από
το εμπάργκο Ελλάδα, Κύπρο
Η Ρωσία ενδέχεται να επιστρέψει σε περίπου 20 εταιρείες

από την Ουγγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα να επιστρέψουν
στη ρωσική αγορά μετά την άρση του εμπάργκο που έχει επι-
βληθεί στην εισαγωγή τροφίμων από την ΕΕ, ανέφερε το πρα-
κτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο δηλώσεις ανώτερου
αξιωματούχου. 

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Ντάνκβερτ, επικεφαλής της ομο-
σπονδιακής κτηνιατρικής υπηρεσίας, η Μόσχα θα μπορούσε
να επιτρέψει σε 15 ούγγρους και σε ορισμένους έλληνες και
κύπριους παραγωγούς να εισέλθουν στην ρωσική αγορά. Η
λίστα αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί, αναφέρει το πρακτο-
ρείο ειδήσεων Interfax.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης ελλήνων προ-
μηθευτών αγροτικών προϊόντων. «Οι έλεγχοι συνεχίζονται και
ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί» ανέφερε ο ρώσος
αξιωματούχος.

Το ρωσικό εμπάργκο λήγει στις 7 Αυγούστου, έναν χρόνο
μετά την επιβολή του. Ο Ντάνκβερτ δεν είπε πότε θα αρθεί το
εμπάργκο, αλλά δήλωσε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις για
την άρση του εμπάργκο. 

Πάντως, ο Ντάνκβερτ άφησε να εννοηθεί ότι ακόμα και μετά
την άρση του εμπάργκο, δεν είναι βέβαιο ότι οι ευρωπαϊκές
εταιρείες θα επιστρέψουν αυτομάτως στην ρωσική αγορά.

Αναδρομική «βόμβα» 670 εκ.  
ευρώ από τα stage

Αναδρομικά θα κληθούν να πληρώσουν πολλοί κρατικοί
φορείς την εργασία που τους παρείχαν χιλιάδες νέοι
μέσα από προγράμματα stage και συμβάσεις μαθητεί-

ας του ΟΑΕΔ, μετά από σχετικό απόφαση του Εφετείου που
απεφάνθη ότι τα stage υπέκρυπταν εξαρτημένη εργασία.

Βάσει της απόφασης, οι συμβάσεις μαθητείας αποσκοπού-
σαν κυρίως στην παροχή εργασίας και όχι στην εκπαίδευση,
οπότε στην πραγματικότητα υπέκρυπταν εξαρτημένη εργασία
ορισμένου χρόνου. Μετά από αυτή την απόφαση αναμένεται
μπαράζ προσφυγών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «ΕΘΝΟΣ» μετά από προσφυ-
γή επτά ατόμων, το Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι οι συμβάσεις
μαθητείας υπέκρυπταν εξαρτημένη εργασία ορισμένου χρόνου
γι” αυτό και επιδίκασε περίπου 170.000 ευρώ ως διαφορά
αποδοχών, μαζί με τους νόμιμους τόκους.

Η απόφαση του Εφετείου δικαίωσε εργαζόμενους σε Περιφε-
ρειακό Νοσοκομείο και εάν η απόφαση επεκταθεί στους
130.000 που συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά το ποσό για
την αποζημίωσή τους φτάνει τα 670 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δούλεψαν σε τέτοια προγράμματα θα
έπρεπε να αμείβονται με υψηλότερες αμοιβές,  ενώ παράλληλα
θα έπρεπε να εισπράττουν και τα νόμιμα επιδόματα εορτών,
αδείας και την προσαύξηση από τυχόν εργασία σε Κυριακές,
αργίες, νύχτες κλπ.

"Εκστρατεία 
Ενημέρωσης

Κοινού 
για την ορθή 
κατανάλωση

αλκοόλ - Αλκοόλ
& Ανήλικοι"

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων - Προαγωγής 

Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) οργανώνει
την 3η πανελλαδική εκστρατεία
ενημέρωσης του κοινού για την
ορθή κατανάλωση του Αλκοόλ,
με την αιγίδα του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. 

Στόχος της εκστρατείας αυτής
είναι η ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών σε θέμα-
τα που αφορούν την κατανάλω-
ση αλκοόλ, η κατανόηση των
συνεπειών της αλόγιστης κατα

νάλωσης και η αλλαγή νοοτρο-
πίας σχε τικά με το αλκοόλ και
την οδήγηση. 

Η εκστρατεία διεξάγεται με την
αποκλειστική υποστήριξη της
Diageo. 

Για περισσότερες πληροφορίες
απευθύνεστε στα:

http://www.drinkscalculator.co
m/el-gr/gateway -
http://www.socped.gr/alkool_kai
_aniliko (Αλκοόλ μετά τα 18 -
Εξηγώ στο παιδί μου γιατί)

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΑΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΖΗΓΟΥΡΗ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΛΟΥΜΑ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Στον Α.Π. τα προνόμια εργαζομένων
σε πτωχευμένες επιχειρήσεις

Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου
θα κρίνει για τις διεκδικήσεις τους

Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ.
433/2015 απόφασή του παρέπεμψε στην Ολομέλεια του
Ανωτάτου Δικαστηρίου προς επίλυση το ερώτημα εάν οι
εργαζόμενοι παραμένουν ή όχι στην τρίτη προνομιακή
θέση του πίνακα κατάταξης αυτών που διεκδικούν χρημα-
τικά ποσά από εταιρεία η οποία πτώχευσε ή η περιουσία
της πλειστηριάσθηκε, σε περίπτωση που στο μεσοδιάστη-
μα ο εργοδότης κατέβαλε σε ορισμένους πρώην εργαζο-
μένους τις αποζημιώσεις και διαφορές αποδοχών τους σε
μετρητά και συναλλαγματικές.

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει το άρθρο 975 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονομίας οι απαιτήσεις των εργαζομένων
από την παροχή εξαρτημένης εργασίας είναι τρίτες στην
κατάταξη του πίνακα των προσώπων (φυσικών και μη)
που διεκδικούν χρηματικές αξιώσεις από επιχείρηση η
οποία πτώχευσε ή περιουσιακά της στοιχεία βγήκαν σε
πλειστηριασμό.

Τους δικαστές τους απασχόλησε περίπτωση κατά την
οποία πριν βγει σε πλειστηριασμό ακίνητο επιχείρησης,
δόθηκαν σε ορισμένους από τους εργαζόμενους αποζη

μιώσεις λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εξηρτημένης
εργασίας και δεδουλευμένα τους (δώρα Χριστουγέννων
και Πάσχα, κ.λπ.) σε μετρητά και συναλλαγματικές.

Κατόπιν αυτού, ανέκυψε το νομικό ζήτημα, εάν οι πρώην
εργαζόμενοι, με το να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους
από την επιχείρηση σε συναλλαγματικές και μετρητά,
χάνουν ή όχι την προνομιακή κατάταξη της τρίτης θέσης
του πίνακα διεκδίκησης απαιτήσεων (δανειστών όπως
συγκεκριμένα αναφέρεται στην νομική ορολογία) που
προβλέπει το άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
μίας.

Επίσης, τέθηκε το ερώτημα εάν η αποκατάσταση των
απαιτήσεων των εργαζομένων (καταβολή αποζημίωσης,
κ.λπ.) αποτελεί νέα σύμβαση και έτσι χάνεται το προνόμιο
κατάταξης των εργαζομένων στον πίνακα που προβλέπει
το άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή αποτελεί
«σύμβαση επιβεβαιωτική υφισταμένης ενοχής».
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«Προμήθεια χαρτιού μηχανο-
γράφησης -   Γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείου -  Μελα-
νιών μηχανογράφησης του
Δήμου  Μάνδρας –Ειδυλλίας
έτους 2015»   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
αριθμ.μελέτης: ΔΠ10/2015

ΚΑ:  10.6613.0001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επα-
νάληψη ο πρόχειρος δημόσιος

διαγωνισμός, με σφραγισμένες
προσφορές,  «Προμήθεια χαρτιού
μηχανογράφησης – Γραφικής
ύλης και λοιπά υλικά γραφείου –
Μελανιών μηχανογράφησης του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
έτους 2015» μόνο για την 3η
Κατηγορία: Είδη μηχανογράφη-
σης (Μελάνια μηχανογράφησης –
Drum). Η δαπάνη θα καλυφθεί
από ίδιους πόρους και έχει προϋ-
πολογισθεί στο ποσό των
25.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβα-
νομένου και του ΦΠΑ 23% για την
κατηγορία που επαναλαμβάνεται
με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ όπως
περιγράφεται στην μελέτη  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 2.6.2015 ημέρα Τρίτη και
ώρα 9:00πμ με ώρα λήξης απο-
δοχής προσφορών στις 9:30πμ
ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-
πής του Δήμου στο Δημοτικό
Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρμόδια Επιτροπή Διε-
νέργειας Διαγωνισμών Προμηθει-
ών και αξιολόγησης των αποτελε-

σμάτων των διαγωνισμών.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμ-
μετοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 2%
του προϋπολογισμού της μελέτης
χωρίς  ΦΠΑ 23% για την κατηγο-
ρία που επαναλαμβάνεται ήτοι
406,50 Ευρώ, και βεβαιώνεται με
ισόποσο γραμμάτιο του ΤΠ&Δ ή
επιταγή αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα ισχύο-
ντα τεύχη του διαγωνισμού τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες και

έως και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών του Δήμου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφω-
νο 2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακή-
ρυξης από το Δημοτικό Μέγαρο
Στρ. Νικ. Ροκα 45 μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της δημο-
πρασίας  εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 9:00 έως 13:00.                                                                                                      

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Αφγανιστάν: 5 νεκροί από έκρηξη
έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυ-
ματίστηκαν από έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε σε χώρο
στάθμευσης του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Καμπούλ,
καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι έφευγαν στο τέλος του ωραρίου
τους, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Πρόκειται για την πέμπτη μεγάλη επίθεση στην Καμπούλ σε
διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων και η τρίτη με
στόχο εργαζόμενους στο δικαστικό σύστημα, η οποία συνέπε-
σε με μία νέα επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Ταλι-
μπάν σε ολόκληρη τη χώρα.

Σειρήνες ακούστηκαν μετά την έκρηξη καθώς διασώστες και
η αστυνομία έσπευδαν στο σημείο.

«Μπορούμε μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι σημειώθηκε μία
έκρηξη στην περιοχή του χώρου στάθμευσης του υπουργείου
Δικαιοσύνης», δήλωσε ο Ενταμπουλάχ Λαρίμι, εκπρόσωπος
του αρχηγού της αστυνομίας της Καμπούλ.

Ένας άλλος αστυνομικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα αυτο-
κίνητο γεμάτο εκρηκτικά ανατινάχθηκε αργά το απόγευμα αλλά
δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.

Ο Μοχάμεντ Ισμαήλ Καβούσι, εκπρόσωπος του υπουργείου
Δημόσιας Υγείας, δήλωσε πως 42 τραυματίες διακομίστηκαν
σε τρία νοσοκομεία στην Καμπούλ. Είπε ότι ο αριθμός μπορεί
να αυξηθεί.

Η τεράστια έκρηξη προκάλεσε μία στήλη μαύρου καπνού
στον ουρανό πάνω από την πόλη και ήταν αρκετά ισχυρή για
να ταρακουνήσει τα τζάμια κτιρίων σε απόσταση αρκετών
χιλιομέτρων από τη διπλωματική συνοικία της Καμπούλ.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, οι οποίοι
απείλησαν ότι θα σκοτώσουν και άλλους «δούλους» δικαστές
και εισαγγελείς.Οι Ταλιμπάν είχαν ήδη εξαπολύσει επιθέσεις
εναντίον εργαζόμενων στο δικαστικό σύστημα στο Αφγανιστάν
αυτό τον μήνα: δύο φορές παγιδευμένα με εκρηκτικά αυτοκίνη-
τα εμβόλισαν λεωφορεία που μετέφεραν εργαζόμενους στο
γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις δύο προη-
γούμενες επιθέσεις.

Την Κυριακή, ένας καμικάζι βομβιστής έπεσε με το αυτοκίνη-
τό του σε μία αυτοκινητοπομπή της Αστυνομικής Αποστολής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, σκοτώνοντας δύο
Αφγανούς πολίτες και έναν Βρετανό εργολάβο στον τομέα της
ασφάλειας. Τέσσερις ημέρες νωρίτερα, ένοπλοι άνοιξαν πυρ
μέσα σε έναν ξενώνα στην Καμπούλ στον οποίο συχνάζουν
ξένοι και σκότωσαν 14 ανθρώπους.

Διαρροή πετρελαιοκηλίδας 
στην Καλιφόρνια

Η διαρροή πετρελαίου προκλήθηκε 
από σπασμένο αγωγό που επέβλεπε 

η εταιρεία Plains All American Pipeline.

Μια πετρελαιοκηλίδα προκλήθηκε στην παραλία Ρεφούτζιο
της πόλης Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, και είχε ξεκι-
νήσει ο καθαρισμος της περιοχής παρουσία εκπροσώπων της
εταιρείας πετρελαίου Exxonmobil, σύμφωνα με το αμερικανικό
λιμενικό σώμα.

Η διαρροή πετρελαίου προκλήθηκε γύρω στο μεσημέρι
(τοπική ώρα) από σπασμένο αγωγό που επέβλεπε η εταιρεία
Plains All American Pipeline. Μια εταιρεία που ειδικεύεται σε
τέτοιους καθαρισμούς είχε αναλάβει την περίπτωση, σύμφωνα
με ανακοίνωση του λιμενικού.

Σάλο προκαλούν κρούσματα 
αστυνομικής βίας στη Γερμανία
Γερμανοί αστυνομικοί στο Ανόβερο 
φέρονται να κακοποίησαν σωματικά 
τουλάχιστον δύο πρόσφυγες.

Γερμανοί αστυνομικοί στο Ανόβερο φέρονται να κακοποίησαν
σωματικά τουλάχιστον δύο πρόσφυγες. Το ζήτημα βρίσκεται
στα χέρια της εισαγγελίας. Οργανώσεις προστασίας προσφύ-
γων εκφράζουν αγανάκτηση.

Ένας γερμανός αστυνομικός φέρεται να έστειλε τον Μάρτιο
του 2014 γραπτό μήνυμα μέσω του κινητού του σε συναδέλ-
φους του, περιγράφοντας πόσο διασκέδασε με τα βασανιστή-
ρια στα οποία υπέβαλε έναν 19χρονο αφγανό μετανάστη. Σύμ-

φωνα με ρεπορτάζ της Βορειογερμανικής Ραδιοφωνίας (NDR),
ο νεαρός άνδρας είχε συλληφθεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό
σταθμό του Ανοβέρου, μεταξύ άλλων επειδή δεν έφερε το δια-
βατήριό του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Μετά τη
σύλληψή του, αστυνομικοί φέρονται να τον κακοποίησαν
σωματικά και να τον ταπείνωσαν σε αστυνομικό κελί.

Το παραπάνω περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο σύμφωνα
με το ρεπορτάζ του NDR. Μισό χρόνο αργότερα και πάλι αστυ-
νομικοί στο Ανόβερο συνέλαβαν έναν 19χρονο Μαροκινό, ο
οποίος δεν είχε εκδώσει εισιτήριο σε τρένο. Και αυτός φέρεται
να υπέστη κακοποίηση σε αστυνομικό κελί. Το περιστατικό
φέρεται να αποδεικνύει άλλο ένα γραπτό μήνυμα αστυνομικού,
ο οποίος καυχιόταν για τα δεινά στα οποία υπέβαλε τον νεαρό
μετανάστη. Μάλιστα διέρρευσε και μία φωτογραφία, την οποία
φέρεται να τράβηξε αστυνομικός, που δείχνει έναν άνδρα να
κείτεται στο δάπεδο φορώντας χειροπέδες και έχοντας τα
πόδια του αφύσικα λυγισμένα. Δίπλα του διακρίνονται μπότες,
οι οποίες εικάζεται ότι ανήκουν σε αστυνομικούς.

Η  κυβέρνηση στηρίζει τις εισαγγελικές έρευνες

Το ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι αν γνώριζαν κι άλλοι
συνάδελφοί τους τι συμβαίνει - ενδεχομένως και προϊστάμενοι-
και αν συνέργησαν στις πράξεις κακοποίησης. Σύμφωνα με τις
έρευνες του NDR, κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό. Η εισαγγελία
του Ανοβέρου διεξάγει ήδη έρευνες εναντίον ενός αστυνομικού
με την υποψία της πρόκλησης σωματικών βλαβών εν ώρα
υπηρεσία και παράβασης του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με
τις εισαγγελικές αρχές, σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι ενός
αστυνομικού κατασχέθηκε ένα παράνομο όπλο.

Ο Γκύντερ Μπούρκχαρντ, γενικός διευθυντής της οργάνωσης
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Pro Asyl,
εξέφρασε στην DW τον τρόμο του για «το μέγεθος ρατσισμού
και απανθρωπιάς». Όπως σχολίασε, «αδυνατεί ακόμη να δια-
νοηθεί ότι στη Γερμανία, σε μια δημοκρατία, ένας δημόσιος
υπάλληλος βασανίζει πρόσφυγες».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Συνδικάτου της Αστυ-
νομίας Ράινερ Βεντ έκανε λόγο για «ένα σοβαρό περιστατικό».
Όπως υπογράμμισε στην DW, σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι ενεπλάκησαν ή είχαν γνώση των περιστατικών και άλλοι
αστυνομικοί, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξουν
συνέπειες.

«Σοβαρές» χαρακτήρισε τις κατηγορίες στην αρχή της εβδο-
μάδας και εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσω-
τερικών, διαμηνύονται ότι η γερμανική κυβέρνηση θα παράσχει
πλήρη στήριξη στις έρευνες που διεξάγει η εισαγγελία του Ανο-
βέρου για τη διαλεύκανση των γεγονότων.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 220τμ σε
κεντρικό σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων Πολυτεχνείου
πλησίον πιάτσας Ταξι). Τηλέφωνο επικοινωνίας 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.
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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)

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

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 επικοινωνιας:
6908855698

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΓΝΏΣΕΙΣ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 8ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.GR

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.GR

20.5.15

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να
μπορέσουν,  οι συγκεκριμένοι
δήμοι, να εγκρίνουν τις απαραίτητες
δαπάνες για τη λειτουργία τους,  οι
το ΥΠΕΣΔΑ πέρασε τροπολογία
στο νομο, πλέον, «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης – Καταπολέμη-
ση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση
Αδικιών και άλλες διατάξεις», με την
οποία η προθεσμία για την κατάθε-
ση και την έγκριση των προϋπολο-
γισμών παρατάθηκε για δύο μήνες,
μέχρι τα τέλη Μαΐου. 

Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν
καταστεί εφικτό ,  οι συγκεκριμένοι
δήμοι πιθανότατα να ενταχθούν σε

πρόγραμμα εξυγίανσης,  που ενδε-
χομένως να  οδηγήσει σε αύξηση
των δημοτικών τελών και άλλες επι-
βαρύνσεις για τους δημότες τους,
υποστηρίζουν ορισμένες πηγές.

Από την άλλη το Υπουργείο Εσω-
τερικών δεν θέλει να οδηγηθούν σε
τέλμα οι δήμοι που ήδη υπολει-
τουργούν (περισσότεροι από 11
σύμφωνα με τον κ. Ν. Βούτση) και
γι΄αυτό εξετάζει διάφορα σενάρια
που δεν θα είναι τόσο επώδυνα ,
όπως για παράδειγμα χρηματοδό-
τηση από τον «κουμπάρα» που
υποτίθεται ότι διατηρείται στο
ΥΠΕΣΔΑ για τους κόκκινους
δήμους. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

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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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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

μίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών

δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρό-

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

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση
μπορεί να φτάση και να ξεπεράσει το 70%.

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

8.10.14


