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Τρεις ερωτήσεις
για τις Παιδικές

Χαρές στον
Ασπρόπυργο

Kατέθεσε στο Δημοτικό
Συμβούλιο ο συνδυασμός

‘’Ασπρόπυργος -
αλλαΖΟΥΜΕ

- Γιάννης Ηλίας’’ 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

Καθαρισμός παραλιών 
και υγροβιότοπου

Βουρκαρίου από μαθητές
Μια συνεργασία του 

Δήμου Μεγαρέων με τη
διεύθυνση πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
Δυτικής Αττικής 

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Με μια σεμνή τελετή απέτισαν

φόρο τιμής στα θύματα 
Σελ: 3

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

γγιιαα  ττηηνν  ΥΥγγιιεειιννήή  κκααιι
ΑΑσσφφάάλλεειιαα  σσττοουυςς
χχώώρροουυςς  δδοουυλλεειιάάςς  

Σελ: 6

Σελ: 5

Τρίμηνες συμβάσεις για 52
άτομα προκηρύσσει ο 

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος
Δυτικής Αθήνας 
Θα καλύψουν τις ανάγκες της 

πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους – Όρους
Αιγάλεω και του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης ¨Αντώνης Τρίτσης¨

Μετά από συντονισμένη εξόρμηση στο ρεύμα εισόδου 
της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου.

ΣYΛΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ
ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ 

ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΟΠΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΝ ANTIΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ 
ΟΙ  ΓΡ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

ΚΑΙ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Η αποτροπή εγκατάστασης βαριάς 

βιομηχανίας κι η μη έλευση των Ρομά 
Χαλανδρίου στα Μέγαρα, 

τα ‘’καυτά’’ θέματα της ατζέντας 

Σελ: 7

Σελ: 3

Δημοτικό Συμβούλιο για τα
σοβαρά κτιριακά προβλήματα

σε 4 δημοτικά σχολεία
ZZητά η Ένωση Γονέων Αχαρνώνητά η Ένωση Γονέων Αχαρνών

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Έως την Τρίτη, 26 
Μαΐου, η προθεσμία 
για ρύθμιση των 
οφειλών προς ΟΤΑ
Σελ: 3

Σελ: 3

Σελ: 7

Σελ: 8

Σελ: 2-13

Λήγει στις 30 Ιουνίου, η παράταση που είχε δοθεί 

Δραματικό SOS 
εκπέμπουν οι Κοινωνικές Δομές των
Δήμων που απειλούνται με λουκέτο

Με επιστολές στους
αρμόδιους υπουργούς 

ο αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Υγείας

και Κοινωνικής Πρόνοιας 
της ΚΕΔΕ, ζητά 

πρωτοβουλίες έναντι
του κινδύνου διάλυσης 

Σελ: 2
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Ευάγγελος Λιάκος
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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
Μάσσος 

Κωνσταντίνος Γ.
Μακρυγιάννη 2, 

τηλέφωνο
2105580002

Ελευσίνα
Ρόκα Μαρία Π. Αδελ-
φών Κυπραίου 54, 

Τηλέφωνο
2105546916

Φυλή -Άνω Λιόσια 
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγά-
λου Αλεξάνδρου 61,

2102484258
Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγό-
ριος Κ. 

Ρόκκα Νικολάου
114, 2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις

845,73 μονάδες με άνοδο 0,63% και αξία
συναλλαγών στα 60,67 εκ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 18 
έως 28 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αιμίλιος, Αιμιλία, Εμυ, Εμιλία, Εμιλυ,

Εμμα, Μίλιος, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
21, 25, 29
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Συνάντηση με τον Αντι-
πρόεδρο της Κυβέρ-
νησης κ. Γιάννη Δρα-

γασάκη είχε ο Δήμαρχος κ.
Γρηγόρης Σταμούλης, από
κοινού με τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Γιώργο Μιχάλαρο, τον Επικε-
φαλής του Δημοτικού Συνδυα-
σμού "Ενεργοί Πολίτες" κ.
Γιάννη Μιχάλαρο και τον Αντι-
περιφερειάρχη Δυτικής Αττι-
κής κ. Γιάννη Βασιλείου, την
Δευτέρα 18 Μαΐου.

Καθολική εκτίμηση ήταν ότι όχι μόνον 
δεν πρέπει να μειωθούν 

τα Τμήματα Ασφαλείας από τον Δήμο, αλλά
να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκαν αρκετά σοβαρά
θέματα που απασχολούν τον Δήμο, όπως η βελτίωση

της ασφάλειας, για την
οποία, καθολική εκτί-
μηση ήταν ότι όχι
μόνον δεν πρέπει να
μειωθούν τα Τμήματα
Ασφαλείας από τον
Δήμο, αλλά να ενισχυ-
θούν ακόμη περισσό-
τερο σε προσωπικό
και υλικοτεχνική υπο-
δομή.

Επίσης συζητήθηκαν
η αποτροπή εγκατά-
στασης της Βαριάς
Βιομηχανίας που επι-

τρέπεται με το υπό έγκριση νέο ΓΠΣ Μεγάρων, η μη
έλευση των Ρομά Χαλανδρίου στα Μέγαρα, τα οικονομι-
κά του Δήμου και η ενίσχυση του Δήμου με νέα απορ-
ριμματοφόρα και άλλα μηχανήματα.

Ο κ. Δραγασάκης, ο οποίος διακρίνεται από ιδιαίτερη
ευαισθησία για την περιοχή των Μεγάρων και της Νέας
Περάμου, επέδειξε μεγάλη κατανόηση για τους προβλη-
ματισμούς που ετέθησαν από την πλευρά της Δημοτικής
Αρχής και υποσχέθηκε ότι, θα συμβάλλει ενεργά στην
επίλυσή τους.

ΣΤΟΝ ANTIΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ 
ΟΙ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

Η αποτροπή εγκατάστασης βαριάς 
βιομηχανίας κι η μη έλευση των Ρομά 

Χαλανδρίου στα Μέγαρα, 
τα ‘’καυτά’’ θέματα της ατζέντας 

Την ανάγκη της
άμεσης αντιμετώ-
πισης της βιωσι-

μότητας των κοινωνικών
δομών κατά της φτώχει-
ας, η λειτουργία των
οποίων (μετά την παρά-
ταση που είχε δοθεί)
λήγει στις 30 Ιουνίου ,
τονίζει ο αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Υγείας
και Κοινωνικής Πρόνοιας
της ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλί-
δης, με νέες επιστολές
του στους αρμόδιους
υπουργούς της κυβέρνη-
σης, ενώ ταυτόχρονα
ζητά από το προεδρείο
της ΚΕΔΕ να αναλάβει
σχετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Πρόκειται για τις Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της

Φτώχειας που λειτουρ-
γούν σε 66 δήμους της
χώρας, και στις οποίες
απασχολούνται περισ-
σότεροι από 1.100 εργα-
ζόμενοι, στην πλειοψη-
φία τους νέοι επιστήμο-
νες.

Λυτρωτική επίδραση
των Δομών στη ζωή
πολλών συμπολιτών 

Το σημαντικότερο,
όμως, όπως επισημαίνει
ο Σ.Δανιηλίδης, είναι το
γεγονός ότι μέσα από τις
256 δομές ωφελήθηκαν
πολλαπλώς περίπου

120.000 άτομα, δίνοντας διέξοδο στην ανθρωπιστική κρίση και
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην κοινωνική συνοχή.

Λήγει στις 30 Ιουνίου, η παράταση που είχε δοθεί 

Δραματικό SOS 
εκπέμπουν οι Κοινωνικές Δομές των
Δήμων που απειλούνται με λουκέτο
Με επιστολές στους αρμόδιους υπουργούς ο αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ, 

ζητά πρωτοβουλίες έναντι του κινδύνου διάλυσης 
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OΔήμος Ασπροπύρ-
και ο Σύλλογος
Ποντίων "Οι Ακρίτες

του Πόντου", τίμησαν σε μια
σεμνή και συγκινητική τελετή -
που υλοποιήθηκε ανήμερα
της θλιβερής επετείου-, τη
Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου. 

Η τέλεση της επίσημης
δοξολογίας έγινε την Τρίτη 19
Μαίου στον Ιερό Ναό "Αγίας
Τριάδος", χοροστατούντος
του Μητροπολίτη Αττικής &
Βοιωτίας κ.Χρυσόστομου. 

Aκολούθησε τιμητική κατά-
θεση στεφάνων στο μνημείο
Γενοκτονίας, στην ομώνυμη
πλατεία του συνοικισμού Γκο-
ρυτσάς Ασπροπύργου, από :
τον Δήμαρχο Ασπροπύργου,
Νικόλαο Μελετίου, το Βουλευ-
τή των ΑΝ.ΕΛ. κ.Χαϊκάλη, το
Βουλευτή της ΝΔ κ. Μπούρα,
τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ.
Αττικής Γ. Βασιλείου, 

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Με μια σεμνή τελετή απέτισαν φόρο

τιμής στα θύματα 

Την  ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, λήγει η προθεσμία για
την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους
και τις περιφέρειες της χώρας. Στη ρύθμιση μπορούν

να υπαχθούν όλες οι οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί ταμεια-
κά επίσης έως την Τρίτη.

Σύμφωνα με το νόμο 4321/2015 και τη διευκρινιστική εγκύ-
κλιο του υπουργείου Εσωτερικών  την αρμοδιότητα για την
υπαγωγή στο πρόγραμμα της ρύθμισης έχουν τα όργανα των
δήμων και των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν  και οφειλές οι οποίες
έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής
καταβολής (π.χ. ν. 4257/2014, αρ. 51, ν. 4152/2013, υποπαρ.
Α2, π.δ. 5/1986, αρ. 4, ν. 1080/1980, αρ. 31 και ν. 1828/1989,
αρ. 26, παρ. 11).

Σημειώνεται ωστόσο, ότι για τις οφειλές που έχουν υπαχθεί
σε ρύθμιση που προβλέπει διαφορετικές απαλλαγές, όπως
επί παραδείγματι αυτή του αρ. 51 του ν. 4257/2014  που προ-
έβλεπε απαλλαγές από «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο-
λής και των προστίμων», το υπαγόμενο ποσό υπολογίζεται
σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης ως είχε πριν την εφαρ-
μογή των απαλλαγών.

Επίσης, μπορούν να υπαχθούν  οφειλές που τελούν σε διοι-
κητική ή δικαστική αναστολή,  εκκρεμούν στα δικαστήρια, μετά
από άσκηση προσφυγής και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον
των  Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (αρ. 32, ν.
1080/1980), εφόσον υποβληθεί σχετική παραίτηση εκ μέρους
του οφειλέτη).

Αριθμός δόσεων, απαλλαγές και επιβαρύνσεις

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης και το αντίστοιχο ποσό
της απαλλαγής επί των τόκων και των προσαυξήσεων εκπρό-
θεσμης καταβολής δεν εξαρτώνται από το ύψος της οφειλής.

Έτσι δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να επιλέξει το πρό-
γραμμα ρύθμισης που επιθυμεί, ανεξάρτητα από το ποσό στο
οποίο ανέρχεται η συνολική οφειλή του, με μόνο περιορισμό το
ελάχιστο όριο της δόσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότε-
ρη από 20 €.

Ωστόσο, το ύψος της βασικής οφειλής (δηλαδή οι βεβαιωμέ-
νες οφειλές χωρίς τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθε-
σμης καταβολής) είναι καθοριστικό για την  επιβάρυνση των
δόσεων με τόκο,  καθώς ρυθμιζόμενες βασικές οφειλές άνω
των 5.000  ευρώ ,  επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται  σε
τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%)  ετησίως.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται  όταν ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής ως
προς την εξυπηρέτησή της, υπό την έννοια που προσδιορίζε-
ται στο εδάφιο α) του  άρθρου 8 του νόμου και ειδικότερα με την
υποχρέωση εξόφλησης της ρύθμισης εντός τριμήνου, από το
χρόνο που προσδιορίζεται για την καταβολή της τελευταίας
δόσης.

Επίσης, σε ανάλογη εφαρμογή του εδ, β) του ίδιου άρθρου, η
ρύθμιση απόλλυται αν ο οφειλέτης καθυστερήσει πέραν του
τριμήνου, από τη νόμιμη προθεσμία υποβολής, δηλώσεις
προς το δήμο για την επιβολή τελών και φόρων.
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TEΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Έως την Τρίτη, 26 Μαΐου, 
η προθεσμία για ρύθμιση 
των οφειλών προς ΟΤΑ

Τον ορισμό Δημοτικού Συμβουλίου ειδικά για
θέματα παιδείας, κυρίως, δε, όσον αφορά στα
σοβαρά κτιριακά προβλήματα που συνεχίζουν

να υπάρχουν σε τέσσερα δημοτικά του δήμου Αχαρ-
νών, ζητά με πρόσφατο αίτημά της η Ένωση Γονέων
και Κηδεμόνων.

Πρόκειται για το 9ο, 18ο, 19ο και 21ο Δημοτικό τα
οποία στεγάζονται σε προκάτ αίθουσες βαρέως 

τύπου, με πλείστα προβλήματα τόσο στις αίθου-
σες όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. 

Επιπλέον, η Ένωση γονέων –με το αίτημά της-
ζητά να συζητηθεί ο προγραμματισμός επισκευών
και συντηρήσεων των σχολικών κτιρίων κατά τη
θερινή περίοδο, οι πιθανές ελλείψεις προσωπικού
κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς κ.α.

Δημοτικό Συμβούλιο για τα
σοβαρά κτιριακά προβλήματα

σε 4 δημοτικά σχολεία
ζητά η Ένωση Γονέων Αχαρνών
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Το Εθνικό Συμβουλίο 
Νεολαίας στον 

Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

ΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΗΛΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ενημερώνει τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. ότι  θα πραγ-
ματοποιεί καθημερινά καλοκαιρινά μπάνια στους Αγίους Θεοδώρους από
11 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου 2015, πρωινές και απογευματινές ώρες.

Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει σε 15 συνεχόμενα μπάνια, επιλέγοντας
το διάστημα και τις ώρες:

•1-21 Ιουλίου (πρωί και απόγευμα)
•22 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου (πρωί και απόγευμα). 
Τα πούλμαν είναι επιδοτούμενα από το Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Για την καλύτερη διοργάνωση και την εξυπηρέτηση των μελών θα προ-

βούμε σε προεγγραφές από 2 Ιουνίου έως 9 Ιουνίου και ώρες 9:00 έως
11:00 το πρωί.

Αντιπροσωπία του
Εθνικού Συμβουλίου
Νεολαίας αποτελού-

μενη από τον Πρόεδρο του
Ε.ΣΥ.Ν, κ. Δρίκο Αρμόδιο, τον
Αντιπρόεδρο του Ε.ΣΥ.Ν. κ.
Δελακουρίδη Ιωάννη και το
μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του
Ε.ΣΥ.Ν., κ. Δάλλα Ευστράτιο,
βρέθηκε στις 19 Μαΐου 2015
στην ιερά αρχιεπισκοπή Αθη-

νών για την καθιερωμένη ετήσια ενημέρωση των πεπραγμένων και των δράσεων
του στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Κατά την συνάντηση της αντιπροσωπείας αναλύθηκαν λεπτομερώς οι δράσεις
του Εθνικού Συμβουλίου κατά την περσινή χρονιά καθώς και ο προγραμματισμός
της νέας.

Αναλυτικότερα, o πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Ν. ανέφερε τις δράσεις που πραγματοποι-
ούνται αυτή την στιγμή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχέση με τις ανησυχίες
και το μέλλον των νέων και ειδικότερα για την νέα καμπάνια του Εθνικού συμβου-
λίου με τίτλο «Οι νέοι Καινοτομούν χωρίς όρια» που τελεί υπό την αιγίδα του Προ-
έδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος κατά την συνάντηση ανέφερε μετα-
ξύ άλλων: “ Είναι σημαντικό στην χρονική αυτή στιγμή, οι νέοι με σεβασμό και
αγάπη να δίνουν την ελπίδα στον τόπο μας. 

Σε έναν τόπο με μεγάλη παράδοση και αγώνες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για
την σημερινή σας παρουσία κοντά μου και να σας ευχηθώ από καρδιάς να πετύ-
χετε σε κάθε στόχο σας.

Εγώ από την πλευρά μου θα είμαι δίπλα σας και θα ήθελα να είμαι και σε όποια
εκδήλωση εσείς νομίζεται παρόν καθώς η νέα δράση που οργανώνετε το προσε-
χές διάστημα που πιστεύω θα αποτελέσει πυξίδα για την αναπτέρωση του ηθικού
της νεολαίας μας θα ήθελα να τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς αρχιεπισκοπής Αθη-
νών».

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Ν, ευχαρίστησε τον Μακα-
ριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. για την στήριξη
του στο σύνολο της νεολαίας της χώρας και ειδικά για την ζέση που προσεγγίζει τη
νέα καμπάνια του Ε.ΣΥ.Ν. «Οι νέοι καινοτομούν χωρίς όρια» που θα τελεί και υπό
την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

74 χρόνια από τη Μάχη
της Κρήτης

74 χρόνια από εκείνο το πρωινό της 20ης
Μαΐου του 1941 το οποίο έμεινε χαραγμένο
στην παγκόσμια ιστορική μνήμη όχι μόνο
ως ένας πολεμικός άθλος ενός μικρού
λαού αλλά και ως τρανή απόδειξη ότι ισχυ-
ρός είναι εκείνος που υπερασπίζεται με
πάθος ιδανικά και αξίες όπως η Ελευθερία,
η Ανεξαρτησία, η Τιμή και η Πατρίδα.

Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί ένα ιστορι-
κό γεγονός που οι διαστάσεις του ξεπέρα-
σαν τα περιορισμένα όρια της Κρήτης και
σημάδεψαν την εξέλιξη του Β' Παγκόσμιου
Πολέμου.

Το μέγιστο αυτό γεγονός χαρακτηρίστηκε
μοναδικό.

Ένας λαός στην ουσία άοπλος, εντελώς
αυθόρμητα, σπεύδει να συγκρουστεί με το
πιο βαριά εξοπλισμένο κράτος του
κόσμου.

Ο Χίτλερ επιτίθεται στην Κρήτη με τα
πλέον σύγχρονα πολεμικά μέσα της επο-
χής και ο λαός, γυναίκες, άνδρες, γέροι,
παιδιά, αντιστέκεται και πολεμά με το μέγα
και ανίκητο όπλο του, την αδούλωτη Κρη-
τική ψυχή.

Αυτό συνιστά τη μοναδικότητα της
Μάχης της Κρήτης.

Οι Κρήτες, με  όπλο το ανάστημα της
ψυχής τους, πολέμησαν τον επίβουλο
εχθρό και ψήλωσαν το μπόι τους πάνω
από τα ανθρώπινα μέτρα.

Πολέμησαν σαν ήρωες, ενέπνευσαν και 

παραδειγμάτισαν τους άλλους λαούς
γράφοντας χρυσές σελίδες στο βιβλίο της
ιστορικής μνήμης και αφήνοντας, στις
επόμενες γενιές και την ανθρωπότητα,
μεγάλη κληρονομιά, το πάθος  και το χρέος
για την ελευθερία.

Παρά τους νεκρούς και τις απώλειες της
Μάχης, οι Κρήτες δε δαμάζονται και συνε-
χίζουν την ηρωική τους αντίσταση από τις
απόκρημνες και υπερήφανες βουνοκορ-
φές του Ψηλορείτη, της Δίκτης και των Λευ-
κών Ορέων.

Συνεχίζουν την εθνική τους αντίσταση
μέχρι που η λευτεριά ξαναγυρίζει και στε-
φανώνει και πάλι το ηρωικό και πανέμορ-
φο νησί - Το νησί των γενναίων.

Είναι χρέος τιμής για όλους μας να κρα-
τήσουμε ζωντανό το αντιφασιστικό,
πατριωτικό μήνυμα της Μάχης της Κρήτης,
το μήνυμα της αντίστασης στην Χιτλερική
επέλαση.

Είναι χρέος τιμής να ορθώσουμε το
δημοκρατικό μας φρόνημα ενάντια στους
σύγχρονους νοσταλγούς του φασισμού
και του ναζισμού, και, να φροντίσουμε, 74
χρόνια μετά, σε ένδειξη σεβασμού, τιμής
και μνήμης στους αγώνες των προγόνων
μας, με τις πράξεις, το ήθος και την αγωνι-
στικότητά μας να υπερασπιστούμε την
Δημοκρατία στην Πατρίδα μας.

Μ.Κ ΣΚΟΥΜΠΑ

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Εκδήλωση με θέμα: «Εργατικά
Ατυχήματα - Υγιεινή και
Ασφάλεια στους χώρους δου-

λειάς» διοργάνωσαν οι Οργανώσεις
Θριασίου - Μεγαρίδας και Βιομηχανίας
της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, το απόγευμα
της Τετάρτης 20 Μάη στην Πλατεία
Ηρώων της Ελευσίνας κι ενώ δύο
εργάτες των Ελληνικών Πετρελαίων
έχασαν τη ζωή τους από τη νέα τραγι-
κή έκρηξη στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου
στις 8 Μάη. 

Μιλώντας ο Γιάννης Πρωτούλης,
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, σημείωσε
μεταξύ άλλων:

«Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας
στις οικογένειες των αδικοχαμένων εργατών που
έσβησαν χτες, αφήνοντας πίσω γονείς, γυναίκες
και μικρά παιδιά.

Οι συνάδελφοί τους, τα συνδικάτα
να βρεθούν πιο κοντά στις οικογένει-
ες, όλοι να στηρίξουμε, να βοηθήσου-
με με άμεσο και πρακτικό τρόπο.
Αυτήν την ώρα δεν φτάνουν μόνο τα
λόγια συμπάθειας. Η εργατική αλλη-
λεγγύη είναι η δική μας δύναμη για
την ζωή και τον αγώνα, ακαταμάχητο
όπλο των εργατών. Ταξικό πείσμα
απέναντι στην εκμετάλλευση που
γεννά όλα αυτά τα βάσανα, όχι υπο-
ταγή.

Το μυαλό μας βρίσκεται και στους
υπόλοιπους τραυματισμένους εργάτες. Ευχόμαστε
να γυρίσουν γρήγορα στις οικογένειές τους.

Η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
είναι δικαίωμα των εργαζομένων δίπλα στο βασικό
δικαίωμα να έχουν δουλειά. Η δουλειά αυτή να είναι
σταθερή, με ανθρώπινες ασφαλείς συνθήκες εργα-
σίας, με αξιοπρεπή μισθό, με δικαιώματα, άδειες, 

ασφάλιση για την υγεία τη δική τους και της οικο-

γένειάς τους, προστασία για τα παιδιά, προστασία
και σύνταξη για τα γηρατειά. Μπορούμε να τα
ζήσουμε όλα αυτά αν βάλουμε στόχο να απαλλα-
γούμε από τα βάσανα. Δεν είναι γραφτό μας να
ζούμε έτσι.

Η θέση του ΚΚΕ είναι ότι η υγεία και η ασφάλεια
στο χώρο δουλειάς οφείλουν να είναι
στην πρώτη θέση της διεκδίκησης,
των αιτημάτων των παρεμβάσεων και
των αγώνων των συνδικάτων, συνο-
λικά του λαϊκού κινήματος. 

Η Υγιεινή και Ασφάλεια δεν είναι
ψιλά πράγματα. Κάθε χρόνο στο
βωμό του κέρδους θυσιάζονται δεκά-
δες εργάτες, άλλοι σακατεύονται
χωρίς να προσθέσουμε χιλιάδες που
βασανίζονται από επαγγελματικές
ασθένειες που δεν καταγράφονται
πουθενά. ».

Αμέσως μετά τις κεντρικές ομιλίες

ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις από τους:
Μανώλη Βαρδαβάκη, μέλος του ΔΣ του Σωματείου
Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, Χρήστο
Ματαράγκα, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ενέργειας,  Αντώνη Χοροζάνη,  δημοτι-
κού συμβούλου Μεγάρων με την Λαική Συσπείρω-
ση και τον Θανάση Ευαγγελάκη, Α' γραμματέα της
ΠΕΜΕΝ .

Το ΟΚ για τη λειτουργία καταστημάτων
αναμένουν σήμερα από τη συνεδρίαση
της αρμόδιας Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής του Δήμου Ασπροπύργου, αρκετοί επι-
χειρηματίες της περιοχής. 

Η αρμόδια επιτροπή θα συνεδριάσει σήμερα και ώρα
10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου , ώστε να απφασίσει για τα παρακάτω θέμα-
τα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδια-
φέροντος λιανικής πώλησης & πρατήριο άρτου – πρατή-
ριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής – παρασκευή
και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελά-
τες, επ' ονόματι του κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σύμ-
φωνα με το υπ'αρ. 41/15-05-2015 έγγραφο του Γρ. Αδει-
ών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδια-
φέροντος μαζικής εστίασης πρόχειρου & πλήρους γεύμα-
τος (ζεστής και κρύας κουζίνας) & επιχείρησης αναψυχής
καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματω-
δών ποτών, επ' ονόματι του κ. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
σύμφωνα με το υπ'αρ. 42/15-05-2015 έγγραφο του Γρ.
Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για την άδεια Προέγκρισης
ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδια-
φέροντος μαζικής εστίασης – πλήρους γεύματος (ζεστής
και κρύας κουζίνας), επ' ονόματι κ. ΑΡΕΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ σύμφωνα με το υπ'αρ. 43/15-05-2015 έγγραφο
του Γρ. Αδειών Καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 4ον: Λήψη απόφασης για την Χορήγηση άδειας
χρήσεως μουσικών οργάνων για την επιχείρηση αναψυ-
χής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών & επιχείρησης μαζικής εστίασης προσφοράς και
διάθεσης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζί-
νας) επ' ονόματι του κ. ΠΕΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» σύμφωνα με το υπ'αρ.
44/15-05-2015 έγγραφο του Γρ. Αδειών Καταστημάτων.

Αιτήσεις - ΄Εγγραφα - Ανακοινώσεις.

Από τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Το ΟΚ για την άδεια  
καταστημάτων αναμένουν 
σήμερα επιχειρηματίες 
του Ασπροπύργου 

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
γγιιαα  ττηηνν  ΥΥγγιιεειιννήή  κκααιι  ΑΑσσφφάάλλεειιαα  

σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  δδοουυλλεειιάάςς  
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Τη μνήμη των αδικοχαμέ-
νων Ελλήνων του Πόντου
τίμησε ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Ποντίων Άνω Λιο-

σίων «Η Τραπεζούντα», την Τετάρτη
20 Μαΐου, πρώτη ημέρα των εορτα-
στικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
του Δήμου για τον εορτασμό των
Πολιούχων των Άνω Λιοσίων, Αγίων
Κωνσταντίνου κι Ελένης. 

Με απόφαση του διοικητικού συμ-
βουλίου του Συλλόγου «Η Τραπεζού-
ντα», το χορευτικό του συλλόγου δεν
εμφανίστηκε λόγω πένθους, ως
ένδειξη τιμής στην μνήμη των αθώων
θυμάτων της γενοκτονίας που πραγ-

ματοποιήθηκε την περίοδο 1914-
1923 στα χώματα του μαρτυρικού
Πόντου, όπου εφέτος συμπληρώνο-

νται 96 χρόνια από τον μεγάλο ξερι-
ζωμό. 

Το χρονικό της Γενοκτονίας απέ-
δωσε ο Καθηγητής Βυζαντινής Μου-
σικής, Δαυίδ Παπαδόπουλος, ο
οποίος υπενθύμισε ότι ο Ελληνισμός
του Πόντου χρονολογείται από τον
8ο π.Χ. αιώνα. Μέσα από ένα σύντο-
μο ιστορικό, ο κ. Παπαδόπουλος
αναφέρθηκε στις προσπάθειες εξι-
σλαμισμού των Ελλήνων στο βάθος
της ιστορίας και κατέληξε στα γεγο-
νότα της 19ης Μαΐου του 1919, όταν
ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε
στην Σαμψούντα, ξεκινώντας τη δεύ-
τερη φάση της Γενοκτονίας. «1.134
εκκλησίες λεηλατήθηκαν, 960 σχο-
λεία καταστράφηκαν, 815 κοινότητες
εξαφανίστηκαν. 353.000 Πόντιοι και
Πόντιες όλων των ηλικιών, έχασαν τη

ζωή τους στις εκτοπίσεις, στις εκτελέ-
σεις και το μακρύ δρόμο της προ-
σφυγιάς με πετροβολητό, με φτυσί-
ματα και με ξυλοδαρμούς», υπενθύ-
μισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής,
Δαυίδ Παπαδόπουλος

«Σήμερα το ποντιακό στοιχείο
δεν ζητιανεύει, 

δεν εκλιπαρεί, αλλά απαιτεί
αυτό που δικαιούται» 

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπου-
λος, «σήμερα το ποντιακό στοιχείο
δεν ζητιανεύει, δεν εκλιπαρεί, αλλά
απαιτεί αυτό που δικαιούται»: Ζητά
αφενός τη Διεθνή αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου και καθιέρωση ημέρας μνή-
μης και αφετέρου η κυβέρνηση να
απαιτήσει, στο πλαίσιο των επαφών
της με την Τουρκία, την αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων. 

Το αφιέρωμα στην Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού, ολοκληρώ-
θηκε με το ποντιακό τραγούδι «Την
πατρίδαμ’ έχασα», που τραγούδησε
ο Δαυίδ Παπαδόπουλος συνοδεία
ποντιακής λύρας  από τον Βασίλειο
Σεμερτζίδη.

Με αφιέρωμα στη Γενοκτονία η παρουσία των Ελληνοπόντιων 
στο εορταστικό τριήμερο των Πολιούχων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 
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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

Τρεις ερωτήσεις για τις Παιδικές
Χαρές στον Ασπρόπυργο, κατέθε-
σε ο Συνδυασμός Ασπρόπυργος -

αλλαΖΟΥΜΕ - Γιάννης Ηλίας, στις  15
Μαΐου 2015, προς το Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης.

Σε ανακοίνωσή του ο Συνδυασμός επι-
σημαίνει: Όλοι οι πολίτες του Ασπρόπυρ-
γου αναρωτιόμαστε για την κατάσταση
στην οποία βρίσκονται οι Παιδικές Χαρές
στον Ασπρόπυργο. 

Δικαίως προκύπτουν τα εξής ερωτήμα-
τα, τα οποία και απευθύναμε, πρώτα ως
ενεργοί πολίτες που ενδιαφερόμαστε για
το δημόσιο χώρο και κατά δεύτερον ως
γονείς:

- Πόσες βρίσκονται στη δικαιοδοσία του
Δήμου Ασπροπύργου;

- Είναι πιστοποιημένες για την ασφαλή

λειτουργία τους, όπως καθορίζει ο νόμος;
Αν, ναι, ποιες είναι οι πιστοποιημένες για
την ασφαλή λειτουργία τους;

- Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα συντήρη-
σης και καθαρισμού των Παιδικών Χαρών
του Ασπρόπυργου;

Ακολουθεί το έγγραφο που κατατέθηκε
από τον Συνδυασμό

. Παρασκευή  15  Μαίου 2015
Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Κοινοποίηση: Δημοτικό Συμβούλιο

Ασπροπύργου

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Κύριε Πρόεδρε, 

Με αφορμή την έναρξη της θερινής
περιόδου παρατηρείται ότι όλο και περισ-
σότερα νήπια και μικρά παιδιά εκτονώ-
νουν την ανάγκη τους για ψυχαγωγία στις
παιδικές χάρες. 

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχει η
μέριμνα και η φροντίδα για τους χώρους
αυτούς ώστε να αποτελέσουν ένα ασφα-
λές και καθαρό περιβάλλον που θα ευνοή-
σει το παιχνίδι των μικρών μας φίλων. 

Στο πλαίσιο αυτό της ασφαλούς λειτουρ-
γίας των παιδικών χαρών καθώς και της
καθαριότητας των χώρων αυτών εύλογα 

δημιουργούνται τα παρακάτω  ερωτήμα-
τα:

Πόσες παιδικές χαρές λειτουργούν στην
πόλη μας;

Ποιές από αυτές έχουν πιστοποίηση
ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία;

Υπάρχει ειδικός προγραμματισμός καθα-
ριότητας (αποψίλωση χόρτων , αποκομιδή
κλπ) σε τακτά χρονικά διαστήματα με
δεδομένο ότι στους χώρους αυτούς κινού-
νται πολλά παιδιά βρεφικής νηπιακής και
προεφηβικής ηλικίας;

Κε Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως θέσετε
προς συζήτηση το σοβαρό αυτό θέμα στην
προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.

Ασπρόπυργος ΑλλάΖΟΥΜΕ

Τρεις ερωτήσεις για τις Παιδικές Χαρές στον Ασπρόπυργο
Kατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο συνδυασμός ‘’Ασπρόπυργος - αλλαΖΟΥΜΕ - Γιάννης Ηλίας’’ 

Ηδιεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δυτι-
κής Αττικής, δια της υπευθύνου περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης στο πλαίσιο διαρκούς υπο-

στήριξης των σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης και της παιδαγώγησης ενεργών πολι-
τών, διοργάνωσε καθαρισμό της παραλίας της Βαρέας
την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 από τις 09.30 το πρωϊ
μέχρι τις 12.30 μ.μ. σε συνεργασία με το δίκτυο Μεσό-
γειος SOS και το δήμο Μεγαρέων.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατεί-
ας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» και  συμμετείχαν μαθητές
και μαθήτριες του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων (Ε
και ΣΤ Τάξεις) και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας
Περάμου (Ε’ 1 και Ε΄2 Τάξεις), καθώς και οι μαθητές και
μαθήτριες από σχολεία Ελευσίνας και Ασπροπύργου.
Εκτός από τον καθαρισμό της παραλίας οι μαθητές

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πολιτιστικό στοιχείο
της περιοχής, να μιλήσουν για τον εθελοντισμό, να παί-
ξουν εκπαιδευτικά παιχνίδια και να σχεδιάσουν δράσεις
για ενεργούς πολίτες.

Επίσης την Παρασκευή 29η  Μαΐου 2015 από ώρα
09.00 το πρωί μέχρι τις 12.30 μ.μ. οι μαθητές  σχολεί-
ων της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθούν και θα γνωρί-
σουν τον υγροβιότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων με τη
συνεργασία του δήμου Μεγαρέων , του συντονιστικού
φορέα Συλλόγων του Βουρκαρίου Μεγάρων, της Ελλη-
νικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και  της  εθελοντικής
ομάδας ΚΟΥΡΟΣ . Σε αυτή τη δράση θα συμμετάσχουν
μαθητές και μαθήτριες της  Δ΄ Τάξης του 1ου και του
5ου δημοτικών  σχολείων  Μεγάρων, καθώς και μαθη-
τές από σχολεία του. Εκεί, στον  υγροβιότοπο Βουρκα-
ρίου Μεγάρων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να

ερευνήσουν με βιωματικό τρόπο το οικοσύστημα (χλω-
ρίδα, ορνιθοπανίδα, υδάτινο στοιχείο), θα γνωρίσουν
το ιστορικό τείχος της Αγίας Τριάδος, θα ενημερωθούν
για τις περιβαλλοντικές πιέσεις και τους τρόπους απο-
κατάστασης  της περιοχής και θα δημιουργήσουν
εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Καθαρισμός παραλιών και υγροβιότοπου 
Βουρκαρίου από μαθητές
Μια συνεργασία του Δήμου Μεγαρέων με τη διεύθυνση 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής 
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Τρίμηνες συμβάσεις για 52 εργαζόμενους προκηρύσσει 
ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 

Θα καλύψουν τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω 
και του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ¨Αντώνης Τρίτσης¨

Τρίμηνες συμβάσεις για 52 εργα-
ζόμενους προκηρύσσει ο Ανα-
πτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής

Αθήνας .
Αναλυτικά  στις 13 Μαΐου 2015, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι,
έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
συνήλθε στην 17η συνεδρίασή της η
Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξια-
κού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου κ.
Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επι-
δόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως
ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
προβλέπει, δηλαδή την 06/05/2015.

Σύνολο μελών : 3 Παρόντες : 3 Ανδρέ-
ας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος
Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς
Κοτσαμπάς – μέλος Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόε-
δρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρία-
σης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέμα της
Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για πρό-
σληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβα-
ση για την αντιμετώπιση κατεπειγου-
σών αναγκών πυρασφάλειας 2015» και
λέει τα εξής: Ο ΑΣΔΑ σχεδιάζει και οργα-
νώνει επί σειρά ετών σε συνεργασία με
τους Δήμους – μέλη του, την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία και την Αντιπεριφέρεια
Δυτικού Τομέα Αθηνών, την πυρασφά-
λεια του ορεινού όγκου του Ποικίλου
Όρους – Όρους Αιγάλεω, κατά  τη διάρ-
κεια της αντιπυρικής περιόδου. Πιο
συγκεκριμένα οργανώνει: – τον καθαρι-
σμό των εισόδων του Ποικίλου Όρους
από μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμε-
να – τις περιπολίες οχημάτων σε τρεις
τομείς του Ποικίλου Όρους – τη λειτουρ-
γία του κέντρου επιχειρήσεων του ΑΣΔΑ
μέσα από την εγκατάσταση και τη λει-
τουργία του συστήματος τηλεανίχνευ-
σης πυρκαγιών Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 2.1 του άρθρου
41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47/11.05.2015 τ.΄Α΄) ” Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφει-
οκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις”, που αφορούν στην πρόσλη-
ψη προσωπικού  με τρίμηνη σύμβαση
για τις ανάγκες της πυρασφάλειας 2. Το
ότι το αίτημά μας για προγραμματισμό
προσλήψεων εποχικού προσωπικού
έως οκτώ (8) μήνες, δεν έχει ακόμα
εγκριθε ί 3. Το ότι η αντιπυρική περίοδος
έχει ήδη ξεκινήσει, χωρίς να έχει αντί-
στοιχα ξεκινήσει καμία διαδικασία πρό-
σληψης του απαραίτητου προσωπικού.

Κρίνεται επιτακτική και επιβεβλημένη
η ανάγκη  να λάβουμε σήμερα τη σχετι-
κή απόφαση για την πρόσληψη προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκει-
ας,  τρεις (3) μήνες, για την αντιμετώπι-
ση των κατεπειγουσών αναγκών  πυρα-
σφάλειας του Ποικίλου Όρους – Όρους

Αιγάλεω, ως εξής:

– Είκοσι έξι (26) Οδηγοί Γ΄Κατηγορίας
– Δύο (2) Οδηγοί Γ΄Κατηγορίας με κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου – Ένας (1) Χειρι-
στής Μηχανήματος Έργου ( τύπου JCB
εκσκαφέας – φορτωτής) – Δύο (2) Εργά-
τες Γενικών Καθηκόντων – Τρεις (3)
Ειδικοί Δασοφύλακες Σύνολο τριάντα
τέσσερα (34) άτομα , για τις ανάγκες της
πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους –
Όρους Αιγάλεω, κατά τη θερινή περίοδο
Μάιος – Οκτώβριος 2015.

Η μισθοδοσία του εν λόγω 
προσωπικού θα καλυφθεί εξ ολο-
κλήρου από τη χρηματοδότηση 
των δράσεων πυροπροστασίας 

Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του εν
λόγω προσωπικού θα καλυφθεί εξ ολο-
κλήρου από τη χρηματοδότηση των
δράσεων πυροπροστασίας. Επιπλέον
ο ΑΣΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 1 και 4 του ενδέκατου άρθρου του

ν. 4296/2014 “Kύρωση της από 30-12-
2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και των εταιρειών ΚAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ.λ.π) (ΦΕΚ
A΄214), αναλαμβάνει τη διαχείριση του
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητο-
ποίησης ¨Αντώνης Τρίτσης¨, μία έκταση
1.100 στρεμμάτων, στην οποία ο Σύνδε-
σμος πρέπει να κάνει μια σειρά παρεμ-
βάσεων, όπως αποψιλώσεις χώρων,
συντήρηση εγκαταστάσεων, κλαδοκα-
θαρισμοί, πυρασφάλεια και άλλες ενέρ-
γειες. Για να υλοποιηθούν τα παραπά-
νω απαιτείται η πρόσληψη προσωπι-
κού με τις εξής ειδικότητες:

– Τρεις (3) Εργάτες Πρασίνου – Δέκα
(10) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων –
Ένας (1) Υδραυλικός – Ένας (1) Σιδη-
ρουργός – Ένας (1) Ξυλουργός – Ένας
(1) Ελαιοχρωματιστής – Ένας (1) Ηλε-
κτρολόγος Σύνολο δεκαοκτώ (18)
άτομα, για τις ανάγκες του Πάρκου Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ¨Αντώ-
νης Τρίτσης¨

ΣΥΝΟΛΟ: Πενήντα δύο (52) άτομα.

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προ-
αναφερόμενου προσωπικού θα βαρύνει
τους Κ.Α 30/6041, 10/6041, και 70/6041
του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονο-
μικού έτους 2015. Για την άμεση και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανα-
γκών που προκύπτουν από τις δράσεις
που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος είναι
αναγκαία η άμεση έγκριση του αιτήμα-
τός μας, προκειμένου να προωθηθεί
έγκαιρα από την υπηρεσία μας η διαδι-
κασία πρόσληψης και το εν λόγω προ-
σωπικό να είναι στη θέση του έστω και
μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιό-
δου. Επιπλέον, λόγω έλλειψης των
συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο Σύνδε-
σμο, απαιτείται η πρόσληψη του προα-
ναφερόμενου προσωπικού για μια
σειρά παρεμβάσεων πυρασφάλειας και
πυροπροστασίας  στο Πάρκο ¨Αντώνης
Τρίτσης¨.
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Μετά από συντονισμένη εξόρμηση στο ρεύμα εισόδου 
της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου.

ΣYΛΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων
ελέγχων για την περιστολή του φαινο-
μένου της υποκλοπής μεταφορικού

έργου, από Δ.Χ.Ε. οχήματα (ταξί), πραγματο-
ποιήθηκε, από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, συντονι-
σμένη εξόρμηση στο ρεύμα εισόδου της Νέας
Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη
πέντε συνολικά ημεδαπών, οδηγών και ιδιο-
κτητών Δ.Χ.Ε. οχημάτων (ταξί), οι οποίοι διε-
νεργούσαν επιβατικές μεταφορές ατόμων
άγνωστων μεταξύ τους, με διαφορετικό προο-
ρισμό, πραγματοποιώντας πολλαπλή μίσθω-
ση από διαφορετικά σημεία των Νομών Μεσ-
σηνίας, Αιτωλοακαρνανίας και Λακωνίας,
όπου έχουν την έδρα τους, προς το Νομό Αττι-
κής.

Σημειώνεται ότι ένας εξ αυτών, είχε συλληφθεί ξανά
για την ίδια παράβαση δύο φορές κατά το τελευταίο
εξάμηνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας, με τις σε βάρος τους σχη-
ματισθείσες δικογραφίες στον κ. Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών.

Eπιπλέον, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν
την 12-5-2015 από αστυνομικούς των Ομάδων
Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων
(Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνε-
λήφθησαν σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου
Αττικής (Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφι-
σού και Λιοσίων, Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Πειραιά,
Περιστέρι) συνολικά εννέα (9) οδηγοί ταξί.

Ειδικότερα, οκτώ εκ των ανωτέρω είχαν
επέμβει σκόπιμα στο ταξίμετρο με σκοπό
την πλασματική αύξηση της αξίας της δια-
δρομής, όπως επίσης και στην ταμειακή
μηχανή, προκειμένου να μην προβαίνουν
στην έκδοση αποδείξεων και να διαφεύ-
γουν κατ’ αυτόν τον τρόπο της καταβολής
των αναλογούντων φόρων.

Επίσης ένας εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι
διενεργούσε επιβατικές μεταφορές ατό-
μων, αγνώστων μεταξύ τους, πραγματο-
ποιώντας πολλαπλή μίσθωση από δια-
φορετικά σημεία του νομού Αττικής προς
το Νομό Αργολίδας, όπου έχει την έδρα
του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαί-
σιο του αυτοφώρου, με τις εις βάρος τους σχημα-
τισθείσες δικογραφίες, στους αρμόδιους Εισαγγε-
λείς Πλημμελειοδικών, ενώ ενημερώθηκαν και οι
λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Οικο-
νομικών/ Δ-νση Ελέγχων, Δ.Ο.Υ., Γενική Γραμμα-
τεία Εμπορίου/Δ-νση Μετρολογίας) για τις δικές
τους περαιτέρω ενέργειες.

Εκανε δεκτές τις προσφυγές των Δήμων

ΣτΕ: Διατάσσει τη λήψη μέτρων 
προστασίας για τον Ασωπό 
και τα Ψαχνά Ευβοίας

ΗΠολιτεία έπρεπε να είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για την μεγάλης έκτασης
ρύπανση του Ασωπού ποταμού και της περιοχής του Δήμου Μεσσαπίων

Ψαχνών Ευβοίας.
Αυτό έκρινε με δύο αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας και έκανε δεκτές τις

προσφυγές των Δήμων Οινοφύτων και ήδη Τανά γρας Βοιωτίας, καθώς και του Δήμου
Μεσσαπίων Ψαχνών (ήδη Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων).

Αναγκαίο είναι να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις των επίμαχων Δήμων είχαν κατατεθεί στο
ΣτΕ το 2011 και οι σχετικές αποφάσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας (975 και 976/2015)  εκδόθηκαν τώρα.

Όμως, στο μεσοδιάστημα των τεσσάρων ετών ελήφθησαν ορισμένα μέτρα και επι-
βλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις οι οποίες ρύπαιναν τις περιοχές των
επίμαχων Δήμων.

Οι Δήμοι ζήτησαν από Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλ λοντος (ΕΥΕΠ) του
υπουργείου Περιβάλλοντος να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των
περιοχών (εδάφους, υπεδάφους, ποταμού, κ.λπ.) χωρίς όμως ανταπόκριση, με απο-
τέλεσμα να καταφύγουν στην Δικαιοσύνη για προστασία  κατά του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Πάντως, στις δύο δικαστικές αποφάσεις αναφέρεται  η τραγική πραγματική περιβαλ-
λοντική κατάσταση που επικρατεί στους επίμαχους Δήμους που κάθε περιγραφή δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα.

Ως προς τον Ασωπό ποταμό, ο Δήμος Οινοφύτων  και ήδη Δήμος Τανά γρας Βοιω-
τίας ζήτησε από την ΕΥΕΠ να αναλάβει -σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή
νομοθεσία- δράση πρόληψης και αποκατάστασης του εδά φους και των υδάτων της
περιοχής του Ασωπού ποταμού.

Στη λεκάνη απορροής του Ασωπού δραστηριοποιούνταν και εξακολουθεί να δραστη -
ριοποιείται εξαιρετικά μεγάλος αριθμός βιομηχανι κών, βιοτεχνικών, αγρο -
τοκτηνοτροφικών και άλλων επιχειρήσεων (πλέον των 300 με άδεια λει τουργίας), ενώ
την ίδια στιγμή λειτουργεί μεγάλος αριθμός παράνομων επιχειρήσεων οι οποίες απορ-
ρίπτουν τα απόβλητα τους (υγρά και στερεά) στην περιοχή του Ασωπού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις κρατικές υπηρεσίες «η ρύπανση και η επα κόλουθη περι-
βαλλοντική ζημία στην περιοχή είναι αποτέλεσμα διάχυ της ρύπανσης με μεγάλη δια-

σπορά στην ποσότητα και στο είδος των ρυπα-
ντικών φορτίων και με προσθετική και συνεργι-
στική δράση αυτών στο χρόνο».

Ο επίμαχος Δήμος υποστήριξε ότι οι αρμόδιες
κρατικές αρχές δεν προέβησαν «στις οφειλόμε-
νες νόμιμες ενέργειες για τη λήψη μέτρων πρό-
ληψης και αποκατάστασης του εδάφους και
των υδάτων της περιοχής του Ασωπού ποτα-
μού, στην οποία έχει διαπιστωθεί σωρεία
παραβιάσεων της κοινοτικής και εθνικής νομο-
θεσίας για την προστασία του περιβάλλο ντος
και της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναγνώρισαν ότι
πράγματι δεν υπήρξε από την Πολιτεία η αναγκαία κινητοποίηση για την λήψη των
αναγκαίων μέτρων και διατάσσουν την λήψη των   πρόσφορων μέτρων πρόληψης και
αποκατάστασης της ζημιάς που έχει προκληθεί.

Ψαχνά Ευβοίας

Σε ανάλογο αίτημα προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές  είχε προβεί και ο Δήμος Μεσ-
σιών Ψαχνών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Μεσσιών Ψαχνών ζητούσε από το κράτος μέτρα για την πρό-
ληψη  και αποκατάσταση  του εδά φους και των υδάτων από τη ρύπανση των επίγει-
ων και υπόγειων υδάτων και του εδάφους της περιοχής του   από εξασθενές χρώμιο
και νικέλιο.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις  των αρμοδίων κρατικών φορέων εντοπίστηκαν  υψη λά επί-
πεδα εξασθενούς χρωμίου και βαρέων μετάλλων στον υδροφόρο ορί ζοντα της περιο-
χής του Δήμου Μεσσαπίων.

Η  ύπαρξη των  μετάλλων αυτών στο νερό οφείλεται στην ανεξέλεγκτη διάθεση τοξι-
κών και επικίνδυνων αποβλήτων διαφόρων εγκα ταστάσεων της περιοχής (μεταξύ των
οποίων -και με το μεγαλύτερο μερί διο ευθύνης- είναι της  ΛΑΡΚΟ)  προσθέτουν οι
εκθέσεις.

Υπογραμμίζεται στις εκθέσεις ότι στην επίμαχη περιοχή «δραστη ριοποιούνται εξο-
ρυκτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτοκτηνοτροφικές και άλλες επιχειρήσεις, οι
οποίες ενδεχομένως να έχουν συνεισφέρει στη ζημιά, οι επιχειρήσεις δε αυτές είναι:
πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, επεξεργασία -
διάθεση υγρών αποβλήτων, συγκέντρωση κόπρου, βιομη χανίες ελαίων-λίπων, βιομη-
χανίες τροφίμων, επιμεταλλωτήρια, ιχθυογεν νητικοί σταθμοί, ελαιοτριβεία, μονάδες
συσκευασίες αγροτικών προϊόντων, λοιπές βιομηχανίες, ενεργά και ανενεργά μεταλ-
λεία ΛΑΡΚΟ, σπαστηροτρι βείο - συνεργείο ΛΑΡΚΟ, μονάδα εμπλουτισμού - λιμένας
φόρτωσης ΛΑΡΚΟ, σπαστηροτριβείο ΛΑΡΚΟ, απόρριψη αστικού τύπου αποβλήτων
σε διάφορες θέσεις».
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Συνεργασία της Γέφυρα
Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού

Τομέα με το Πανεπιστήμιο
του Huddersfield, 
School of Music,

Humanities & Media

ΗΓέφυρα Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού
Τομέα, επιλέχθηκε ως στρατηγι-
κός εκπαιδευτικός εταίρος για την

Ελλάδα, σε θέματα εκπαίδευσης και πρα-
κτικής άσκησης φοιτητών στα ΑμεΑ με νοη-
τική υστέρηση και φάσμα αυτισμού από το
αγγλικό Πανεπιστήμιο του Huddersfield,
School of Music, Humanities & Media.

Στόχος του πανεπιστημίου, όπως εκφρά-
ζει το σλόγκαν του, είναι να εμπνέει τους

φοιτητές του και αυριανούς επαγγελματίες.
Τιμή μας, λοιπόν, να συμβάλουμε και εμείς 

σε αυτό του το εγχείρημα. Μετά από 

συνεννόησή μας
και υπογραφή
επίσημου μνημο-
νίου συνεργασίας
με το εν λόγω
π ανεπ ιστήμ ιο ,
είμαστε στην
ευχάριστη θέση
να ανακοινώσου-
με ότι θα φιλοξε
νούμε 

φοιτητές του
School of Music,
Humanities &
Media στον σύλ-
λογο Γέφυρα
Ζωής Α.μεΑ. Δυτι-
κού Τομέα κατά το

πρόγραμμα τοποθέτησης για εκπαίδευση
και πρακτική άσκηση των φοιτητών του
(placement program).

Η έναρξη της συνεργασία μας στην πράξη
ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 οπότε
σύμφωνα με το «πρόγραμμα» θα αρχίσει η
πρακτική εκπαίδευση και άσκηση της φοι-
τήτριας, Άννας Περικλέους, συνολικής διάρ-
κειας 40 εβδομάδων. 

Η κ. Άννα Περικλέους θα έχει την ευκαιρία
να εξασκήσει τις μουσικές δεξιότητ;eς της
εκπαιδεύοντας και ψυχαγωγώντας τα παι-
διά του πολυχώρου μας, σύμφωνα με τα
ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα που η
Γέφυρα ζωής υλοποιεί για παιδιά με νοητι-
κή υστέρηση και φάσμα αυτισμού. Η τοπο-
θέτηση φοιτητών στον σύλλογό μας είναι
εθελοντικής φύσεως .

Σαν Φορέας παρέχουμε μέντορα (για
κάθε φοιτητή), ο οποίος καθοδηγεί και αξιο-
λογεί τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια
παραμονής τους στο χώρο μας, στα πλαί-
σια της πρακτικής εκπαίδευσης και άσκη-
σής τους.

Η Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού Τομέα, επιλέχθηκε ως στρατηγικός εταίρος για την 
Ελλάδα, σε θέματα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης φοιτητών στα ΑμεΑ

ΟΚτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέ-
ρειας Αττικής «ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» συνεχίζει τις έντονες

δραστηριότητες για την βελτίωση και εκσυγ-
χρονισμό της κτηνοτροφίας στην περιοχή
ευθύνης του, ώστε να ανταποκρίνεται σε
προσφορά υψηλής ποιότητας ζωικών

προϊόντων σε επίπεδα που να καλύπτουν
τις ανάγκες των κατοίκων της Αττικής.

Η παρατηρούμενη καθυστέρηση επίλυ-
σης των προβλημάτων που έχει δημιουρ-
γήσει η αναποτελεσματικότητα του νόμου
περί σταυλικών εγκαταστάσεων
ν.4056/2012, αφήνει εκτεθειμένους μόνο

τους συνεπείς επαγγελματίες κτηνοτρό-
φους (παραγωγούς πραγματικού πλούτου
στην σημερινή Ελλάδα), σε μια μακροχρό-
νια «αντιπαραγωγική» εκκρεμότητα. Ο
Νόμος, φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις
ελληνικές δυνατότητες και είναι μη εφαρμό-
σιμος για τις υφιστάμενες μονάδες ακόμα
και σήμερα, με συνέπεια να κινδυνεύουν οι
κτηνοτρόφοι με σφράγισμα των μονάδων
τους. Πρόταση του Κτηνοτροφικού Συλλό-
γου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος  Γεώρ-
γιος», είναι η παράταση της Αδειοδότησης
για όλες τις υφιστάμενες μονάδες και η τρο-
ποποίηση του νομού 4056/12-3-2012.

Η ανάγκη συνεπούς συνέχισης της χρη-
ματοδότησης (αγροτικές επιδοτήσεις) λόγω
ανεπαρκούς συνεργασίας ανάμεσα στους
αρμόδιους-εμπλεκόμενους φορείς
(ΥΠΑΠΕΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΛΠ.) βάζει σε
κίνδυνο τις επιδοτήσεις-βοηθήματα και στε-
ρεί από τους παραγωγούς την δυνατότητα
να προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό
ποιοτικά προϊόντα, που να ανταποκρίνο-
νται στις εδαφοκλιματικές δυνατότητες της
Αττικής. 

Οι κτηνοτρόφοι της Αττικής λαμβάνουν

κατά πολύ μειωμένες επιδοτήσεις-βοηθή-
ματα συγκριτικά με τους κτηνοτρόφους των
υπολοίπων περιφερειών. Πρόταση του
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττι-
κής «Άγιος Γεώργιος» είναι οι ισότιμες-ίσες
επιδοτήσεις βάσει του ζωικού κεφαλαίου
ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής-περι-
φερειακής ενότητας.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ο
κτηνοτροφικός τομέας μπορεί να αναδειχθεί
σε καθοριστικό παράγοντα στο πλαίσιο της
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Αττικής
λόγω των συγκριτικών τους πλεονεκτημά-
των μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή
της παραγωγικής ανασυγκρότησης. 

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας
Αττικής διεκδικεί την αναγνώριση, τον σεβα-
σμό και την προβολή του μέχρι σήμερα επι-
βιώσαντος Αττικού Περιβάλλοντος (φυσι-
κού, πολιτιστικού, κοινωνικού, οικονομικού,
παραγωγικού, τεχνολογικού, κλπ).

Ο Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας
Γιάννης 
Κοντογιάννης           Μάγδα Κοντογιάννη
6948250720                6906962549

Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

«Αντιπαραγωγική» ταλαιπωρία Κτηνοτρόφων
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Ανείπωτη τραγωδία στην Καλλιθέα:
3χρονο αγοράκι έκανε βουτιά θανάτου

από τον 5ο όροφο!

Τραγωδία συνέβη στην Καλλιθέα. Ενα αγοράκι τριών
ετών έπεσε στο κενό από τον φωταγωγό του 5ου ορό

φου πολυκατοικίας στην οδό Ματζαγριωτάκη και
βρήκε τραγικό θάνατο. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσο-
κομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί έκαναν
ό,τι ήταν δυνατό για να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά
ήταν ήδη νεκρό.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για το τραγικό περιστατικό.
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"Μαχαίρι" έως 10% 
στα νέα εφάπαξ

Περικοπές σε όλα τα νέα εφάπαξ έως 10% προβλέπει το νέο
σύστημα υπολογισμού του βοηθήματος που επεξεργάστηκε η
αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και αναμένεται, αν πάρει και την έγκριση των
Θεσμών, να αντικαταστήσει το μαθηματικό τύπο που ψηφί-
στηκε το 2012 και στην περίπτωση εφαρμογής του το εφάπαξ
θα κοβόταν κατά 35%. 

Το «τεχνικό πόρισμα» της επιτροπής για το νέο εφάπαξ
αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος». 

Το νέο σύστημα αφορά πάνω από 60.000 ασφαλισμένους
από όλα τα Ταμεία, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει για σύνταξη
από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά και περιμένουν στην
ουρά για το εφάπαξ. 

Το πόρισμα παραδόθηκε, χθες, σύμφωνα με πληροφορίες,
στο γενικό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργο Ρωμα-
νιά, και αναμένεται η τελική απόφαση εντός των επόμενων
ημερών. 

Τα σενάρια 

Η βάση υπολογισμού του βοηθήματος είναι η έντοκη απόδο-
ση των εισφορών που έχει πληρώσει ο κάθε ασφαλισμένος
στη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Για το σκοπό αυτό εξετάστηκε ένα σενάριο με απόδοση των
εισφορών 8,32% και ένα δεύτερο σενάριο - που είναι και το
επικρατέστερο - με έντοκη επιστροφή εισφορών 4% που είναι
η απόδοση που βγάζει το επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το Υπουργείο αναμένε-
ται να καταλήξει στο δεύτερο σενάριο, οριοθετώντας όμως τις
μειώσεις μέχρι το 10%. 

Με τον τρόπο αυτόν, αν ένας ασφαλισμένος έχει μείωση
20%, θα ενεργοποιείται η ρήτρα περιορισμού των περικοπών,
ώστε η μείωση να μην ξεπερνά το 10%.

Με την παραδοχή αυτή, η επιτροπή έφτιαξε για όλα τα
Ταμεία, Δημοσίου, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και Ιδιωτικού Τομέα,
νέους πίνακες με τα ποσά του εφάπαξ που αντιστοιχούν στις
εισφορές τους και πάνω στα ποσά αυτά υπολόγισε την ετήσια
απόδοση με 4% και 8,32%. Για παράδειγμα: 

- Στο Δημόσιο, ο μέσος όρος των εισφορών για το εφάπαξ
είναι στις 17.000 ευρώ. 

- Το μέσο ποσό του εφάπαξ, σύμφωνα με τον παλιό τρόπο
υπολογισμού που ισχύει για όσους αποχώρησαν μέχρι και τον
Αύγουστο του 2013, είναι 29.140 ευρώ. 

- Με το νέο σύστημα, δηλαδή την έντοκη επιστροφή των
εισφορών για όσους αποχώρησαν μετά τον Σεπτέμβριο του
2013, με τη ρήτρα-"φρένο" στις περικοπές, το μέσο εφάπαξ
πέφτει στις 26.818 ευρώ. 

Η μείωση δηλαδή περιορίζεται στο 8% ή στα 2.322 ευρώ,
σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε η επιτροπή του
Υπουργείου.

Ανάκληση του προγράμματος
για ανέργους από 29 - 64 ετών

Aνάκληση του προγράμματος επιταγής εισόδου
στην αγορά εργασίας, (voucher) ανέργων 29 έως
64 ετών, σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με
εγγυημένη απασχόληση στις οκτώ περιφέρειες
σύγκλισης, αποφάσισε η ειδική γραμματεία διαχεί-
ρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του υπουργείου
Οικονομίας.

Το πρόγραμμα, το οποίο επρόκειτο να χρηματο-
δοτηθεί από το ΕΣΠΑ, ανακλήθηκε μετά από αίτη-
μα της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας
Ράνιας Αντωνοπούλου, «λόγω σημαντικών σχε-
διαστικών προβλημάτων της πρόσκλησης».

Το πρόγραμμα, προέβλεπε την ένταξη για πέντε
μήνες 16.620 ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών,
κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, σε εταιρεί-
ες του κλάδου κατασκευών, της διαχείρισης στερε-
ών και υγρών αποβλήτων και των νέων τεχνολο-
γιών (πληροφορική και εφαρμογές πληροφορι-
κής).

Περιλάμβανε επίσης, θεωρητική κατάρτιση 100
ωρών, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκει-
ας 300 ωρών και πιστοποίηση των επαγγελματι-
κών προσόντων.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ήταν υποχρεωμένες
μετά τη λήξη του προγράμματος, να προσλάβουν
το 25% για τουλάχιστον δύο επιπλέον μήνες, με
ελάχιστες αποδοχές τα 25 ημερομίσθια ανά μήνα.

Κοινή Ομάδα Εργασίας Ελλάδας
- Ε.Ε. για τα Κοινοτικά κονδύλια

Με αφορμή την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα της Ευρω-
παίας Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνας Κρέτσου,
αποφασίστηκε σήμερα στην Αθήνα, η δημιουργία μίας Κοινής
Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και των Ελληνικών Αρχών, η οποία θα βοηθήσει την
Ελλάδα να βελτιώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των Ευρω-
παϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Κονδυλίων και να
εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες, ενισχύοντας ταυτόχρο-
να την διοικητική της ικανότητα.   

Για τη συνεργίας αυτή, η Επίτροπος, Κορίνα Κρέτσου, επε-
σήμανε: «Δεσμευόμαστε ότι θα στηρίξουμε τις προσπάθειες
της Ελλάδας για την αναδιάρθρωση της οικονομίας και την
επιστροφή της Χώρας στην ανάπτυξη. Τα Ευρωπαϊκά Διαρ-
θρωτικά και Επενδυτικά Κονδύλια είναι απαραίτητα για την
αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των Ελλήνων πολιτών και

συμβάλουν στην μελλοντική ευημερία της Χώρας. Θα δουλέ-
ψουμε μαζί με την Ελλάδα, για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο
τα Κοινοτικά κονδύλια, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών». 

Με τη σειρά του, ο Υπουργός Οικονομίας Υποδομών, Ναυτι-
λίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης τόνισε: «Εργαζόμαστε
σκληρά, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση από την
τρέχουσα στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο και θα κατα-
βάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν απώλειες
πόρων την τρέχουσα περίοδο». 

Τονίζεται ότι, η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό ποσό από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιό-
δου 2007-2013, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του
χρόνου. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του
Προγράμματος, συμφωνήθηκε τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη να
συνεργαστούν, ώστε να εξευρεθούν λύσεις κατά περίπτωση,
οι οποίες θα κατευθύνουν τις επενδύσεις με γρήγορο και
στρατηγικό τρόπο εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες.   

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής
απόφασης της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου, με επι-

κεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλ-
ντις Ντομπρόβσκις, και με τη σύμφωνη γνώμη του Έλληνα
Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και του Προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. 

Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα στηρίξει την Ελλάδα στην προ-
σπάθειά της να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα εναπομεί-
ναντα κονδύλια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 

Η Ομάδα θα αναλύσει τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν
στην καθυστέρηση της εφαρμογής του Προγράμματος. 

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με την Ελλάδα, προκειμέ-
νου να βρει λύσεις που θα εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν
καλύτερα τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η τεχνική υποστήριξη θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξα-
σφάλιση επενδύσεων με πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο
τρόπο. n Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα βοηθήσει, επίσης, με
τεχνογνωσία, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει
σωστά τα 20,6 δισ. Ευρώ Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Κονδυλίων, στο πλαίσιο της Προγραμματικής
Περιόδου 2014-2020.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι χρεώσεις στους λογαριασμούς 
ρεύματος η συχνότερη αιτία 
καταγγελιών και παραπόνων

Οι χρεώσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος
είναι η συχνότερη αιτία καταγγελιών και παραπόνων 

Τα προβλήματα με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
ήταν η συχνότερη αιτία αναφοράς στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αρχής που δόθηκε
σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση: "κατά το έτος 2014, η επιδεί-
νωση της οικονομικής κατάστασης και οι δυσμενείς της επι-
πτώσεις ιδίως επί των ευπαθών ομάδων των καταναλωτών,
προκάλεσε αύξηση στις αναφορές αυτών σχετικά με θέματα
τιμών και χρεώσεων, κατανόησης των λογαριασμών κατανάλω-
σης, διευκόλυνσης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών,
αποφυγής αποσύνδεσης και καθυστερήσεων στην επανασύν-
δεση της ηλεκτροδότησης".

Παρατηρείται ότι οι αναφορές που υποβλήθηκαν την τελευ-
ταία διετία (2013-2014), παρουσιάζουν σημαντική ποσοστιαία
αύξηση των διαμαρτυριών, παραπόνων και καταγγελιών, της
τάξης του 35% σε σχέση με το 2012, με αντίστοιχη μείωση των
αιτημάτων ενημέρωσης.

ΕΚΘΕΣΗ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
Ανεξέλεγκτη η διαφθορά, λένε 9

στους 10 Ελληνες

Ανεξέλεγκτη παραμένει η διαφθορά στην Ελλάδα με την
εμπλοκή πολιτικών και επιχειρηματιών, σύμφωνα με τα όσα
πιστεύουν οι πολίτες. 

Σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας σε 18 χώρες-
μέλη της Ε.Ε., το 85% των Ελλήνων δεν πιστεύει ότι η κυβέρνη-
ση είναι αποτελεσματική στην πρόληψη περιστατικών όπου
εμπλέκονται διεφθαρμένοι ξένοι πολιτικοί και επιχειρηματίες.

Παράλληλα, το 88% των πολιτών που ρωτήθηκαν δήλωσε ότι
η κυβέρνηση της χώρας μας πρέπει να απαιτεί από τις εταιρεί-
ες να δημοσιεύουν τα πραγματικά ονόματα όλων των μετόχων
και των ιδιοκτητών τους.

«Οι πολίτες της χώρας μας εξέφρασαν με σαφήνεια την
άποψή τους και το ηχηρό τους αίτημα προς την κυβέρνηση»,
τονίζει ο Κώστας Μπακούρης, πρόεδρος της Διεθνούς Διαφά-
νειας - Ελλάδος. «Απαιτούν εν ολίγοις, η κυβέρνηση να αναλά-
βει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της διαφάνειας. Ζητούν, και μαζί
με τους πολίτες και η Διεθνής Διαφάνεια, να χυθεί άπλετο φως
στον εταιρικό κόσμο, ώστε το καθεστώς ιδιοκτησίας των εταιρει-
ών να είναι γνωστό και δημόσια προσβάσιμο, έτσι ώστε να μπει
φραγμός στο ξέπλυμα χρήματος». 

Στα ίδια περίπου ποσοστά κινούνται και οι απαντήσεις στις
άλλες χώρες της Ε.Ε. Η έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας και της
WIN/Gallup International Association δείχνει ότι τέσσερις στους
πέντε πολίτες της Ε.Ε. τάσσονται υπέρ της υποχρέωσης των
επιχειρήσεων να αποκαλύπτουν ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιο-
κτήτες τους και μόνο ένας στους τέσσερις πολίτες πιστεύει ότι η
κυβέρνησή τους είναι αποτελεσματική στην πρόληψη του «βρό-
μικου» χρήματος στη χώρα τους.
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ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Η Αμερική σχεδιάζει να παραδώσει 
1.000 αντιαρματικά όπλα στο Ιρακ

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να παραδώσουν 1.000
αντιαρματικά όπλα στο Ιρακ στις αρχές Ιου-
νίου για να αντιμετωπίσει τις βομβιστικές

επιθέσεις αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους
όπως εκείνες που το βοήθησαν να καταλάβουν την
πόλη Ραμάντι, σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του
Στειτ Ντηπάρτμεντ εχθές Πέμπτη.

Μιλώντας ανώνυμα, το στέλεχος είπε ότι το Ισλα-
μικό Κράτος είχε διεξάγει περίπου 30 επιθέσεις
αυτοκτονίας με αυτοκίνητα-βόμβες για να καταλάβει
την ιρακινή πόλη, και 10 από αυτές έμοιαζαν σε
μέγεθος με τη βόμβα σε φορτηγό που σκότωσε 168
άτομα στην Οκλαχόμα Σίτυ το 1995.

Οι ΗΠΑ, πρόσθεσε, αποφάσισαν να προμηθεύ-
σουν το Ιρακ με αντιαρματικά όπλα όταν ο πρωθυ-
πουργός της χώρας επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον
τον Απρίλιο. Τα όπλα αποτελούνται από επωμιζό-
μενα συστήματα ΑΤ4. 

Οι τζιχαντιστές κατέλαβαν τη Ραμάντι, πρωτεύου-
σα της περιοχής Άνμπαρ, το Σαββατοκύριακο, γεγο-
νός που αποτέλεσε την πιό μεγάλη απώλεια για την
κυβέρνηση μέσα σ΄ένα χρόνο και που αποκάλυψε
τις περιορισμένες δυνατότητες του ιρακινού στρα-
τού και των αεροπορικών επιθέσεων υπό την ηγε-
σία των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών.

ΚΑΙ 10 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
Υεμένη: 5 νεκροί σε γραφείο της 
διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας 
από σαουδαραβικές οβίδες

Σαουδαραβικές οβίδες έπληξαν ένα γραφείο της διεθνούς
ανθρωπιστικής αρωγής στη βόρεια Υεμένη, με αποτέλεσμα
να σκοτωθούν πέντε αιθίοπες πρόσφυγες και να τραυματι-
σθούν δέκα, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την
πόλη Μεϊντί στη μεθόριο της Υεμένης με τη Σαουδική Αραβία,
στην επαρχία Χάτζα, προπύργιο της πολιτοφυλακής των Χούτι
που βομβαρδίζεται εδώ και οκτώ εβδομάδες από μια συμμα-
χία με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία.

Σαουδαραβικές δυνάμεις και πολιτοφύλακες Χούτι, που υπο-
στηρίζονται από το Ιράν, αντάλλαξαν σήμερα πυρά βαρέος
πυροβολικού ενώ αεροπορικές επιδρομές έπληξαν θέσεις των
Χούτι μέσα στην Υεμένη.

Η βία είναι πιθανό να περιπλέξει τα σχέδια για τις υποστηρι-
ζόμενες από τον ΟΗΕ ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν ορι-
στεί για τις 28 Μαΐου στη Γενεύη.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Αναβλήθηκε η ψηφοφορία για την 

έκθεση προόδου της Τουρκίας

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για xθες ψηφοφορία για
την έκθεσης προόδου της Τουρκίας, ύστερα από αίτημα της
εισηγήτριας Κάτι Πίρι εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων.

H εισηγήτρια ζήτησε αναβολή για την Ολομέλεια του Ιουνί-
ου. Εξήγησε ότι μεσολάβησε μία μόλις εβδομάδα ανάμεσα
στην ψηφοφορία στην Επιτροπή και σήμερα στην Ολομέλεια. 

«Υπάρχουν πολλές νέες τροπολογίες (30) και νομίζω ότι
είναι προς όφελος όλων των πολιτικών ομάδων, καθ' ότι
πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση για την Τουρκία, να
έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να ψηφίσουμε σωστά.
Θα πρότεινα λοιπόν την αναβολή της ψηφοφορίας για τον
Ιούνιο» είπε η Κάτι Πίρι.Η προεδρεύουσα της Ολομέλειας
έκανε αποδεκτή την πρότασή της.

Η πρόταση αναβολής από την ίδια την εισηγήτρια ξάφνιασε
ιδιαίτερα, διότι σε όλες της τις επαφές έως αργά χθες το από-
γευμα, αλλά και στην παρουσίαση της έκθεσής της στην Ολο-
μέλεια και στις συνεντεύξεις της, ουδέποτε έκανε νύξη για
έλλειψη χρόνου.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες από κύκλους του ΕΚ
εκτιμάται ότι οι περισσότερες δυσκολίες πρέπει να προήλθαν
από τους χριστιανοδημοκράτες της ομάδας του ΕΛΚ, που
φέρεται ότι έχουν διαφορές μεταξύ τους για ορισμένα θέματα
όπως : το άνοιγμα ή μη, δύο νέων κεφαλαίων -- του κεφαλαί-
ου 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και του
κεφαλαίου 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια).

Επίσης «πέτρα σκανδάλου» θεωρείται από Τούρκους σχο-
λιαστές η πρόταση του ΕΛΚ σε τροπολογία για την ενεργεια-
κή ασφάλεια της ΕΕ, σχετικά με τον αγωγό αερίου Turkish
stream. 

Πρόκειται για την τροπολογία 6, όπου η ΕΕ εκφράζει «την
ανησυχία της για το έργο του τουρκικού αγωγού, δεδομένου
ότι αντίκειται στις ευρωπαϊκές ενεργειακές προτεραιότητες».

Από την τουρκική πλευρά υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία
«παραμένει κυρίαρχο κράτος».

Ορισμένοι παρατηρητές σημειώνουν επίσης ότι οι τουρκικές
βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τις 7 Ιουνί-
ου και η επόμενη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου θα
πραγματοποιηθεί αμέσως μετά. Η ψηφοφορία της έκθεσης
της Κάτι Πίρι θα μπορούσε επομένως να προγραμματισθεί
για παράδειγμα την Πέμπτη 10 Ιουνίου. 

Ενδέχεται λοιπόν η  αναβολή αυτή να μην είναι τυχαία,
αλλά να είναι πολλοί εκείνοι που θα ήθελαν να περιμένουν το
αποτέλεσμα που θα φέρουν οι τουρκικές κάλπες.

«Με τη λήξη της χρηματοδότησης των δομών αυτών στις
30.6.2015, οι δομές θα είναι μη βιώσιμες, με αποτέλεσμα το
κλείσιμό τους, τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη
μη συνέχιση της απασχόλησης εκατοντάδων νέων επιστημό-
νων», τονίζει ο Σ.Δανιηλίδης στις επιστολές που απέστειλε
στον υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκο
Βούτση, την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης , Θεανώ Φωτίου και την αναπληρώτρια υπουργό
Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Παράλληλα, αναφέρεται στο
σχεδιασμό ένταξης των δομών στο νέο ΕΣΠΑ, που όμως
«μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία κίνηση, με την πίεση του
χρόνου να είναι πλέον ασφυκτική και η διευθέτηση του θέματος
επιβεβλημένη».

«Για τη συνέχιση λειτουργίας των δομών αυτών που προ-
σφέρουν υπηρεσίες σε 118.000 άτομα  και τη συνέχιση απα-
σχόλησης των 1.112 νέων επιστημόνων-εργαζομένων, οι οποί-
οι διαθέτουν σημαντική και αξιόλογη εμπειρία , κρίνεται επιβε-

βλημένη σχετική ρύθμιση για την απρόσκοπτη και χωρίς δια-
κοπή συνέχιση χρηματοδότησης  της λειτουργίας τους», κατα-
λήγει στις επιστολές του ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, ενώ
επιστολή αγωνίας προς τους βουλευτές έστειλαν και οι εργα-
ζόμενοι στις δομές.

«Αναγκαία η λειτουργία τους…»

Να σημειωθεί ότι οι κοινωνικές αυτές δομές συστάθηκαν και
λειτουργούν μετά από διεκδίκηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στο πλαίσιο της στήριξης των ευπαθών και κοινωνικά ευαί-
σθητων ομάδων που υφίστανται σκληρότερα από τον καθένα
τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Σε 66 δήμους
της χώρας έχουν ιδρυθεί ως σήμερα και λειτουργούν 256 κοι-
νωνικές δομές, και συγκεκριμένα:

48 Κοινωνικά Παντοπωλεία
41 Κοινωνικά Φαρμακεία
28 Δημοτικοί Λαχανόκηποι
38 Δομές Παροχής Συσσιτίων
38 Τράπεζες Χρόνου
44 Γραφεία Διαμεσολάβησης
13 Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
6 Υπνωτήρια
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 47 Εταιρικά Κοινωνικά

Σχήματα, 66 δήμοι, 51 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 10 νομι-
κά πρόσωπα ΟΤΑ, 16 φορείς του Δημοσίου Τομέα και 23
φορείς του ιδιωτικού τομέα.

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.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην παραλία

Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-
πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-

ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-

μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-
τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελ. Αστυνομίας, της Εκπαί-
δευσης, Δημοτικών Συνδυασμών, Κομματικών Οργανώσεων, Νομικών
Προσώπων του Δήμου, Ποντιακών Συλλόγων και φορέων της περιοχής.

Στην Ομιλία του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημ. Παπαδόπουλος, ανα-
φέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα της θλιβερής επετείου. 

Με την ολοκλήρωση της τελετής, η αυθόρμητη παρουσία της κ. Χριστίνας
Σοφιανίδου -κατοίκου της περιοχής & απογόνου οικογένειας από τον Πόντο
που διασώθηκε από τον διωγμό-, συγκλόνισε με ένα τραγούδι (για τον
καπετάν Ευκλείδη, θρυλικό αντάρτη από τη Σάντα) που αφιέρωσε στους
νεκρούς μάρτυρες του Πόντου. 

Το ποντιακό στοιχείο στον Ασπρόπυργο είναι αναπόσπααστο κομμάτι
της τοπικής κοινωνίας δεκαετίες τώρα και  συμβάλλει στη διατήρηση του
σεβασμού προς όλους εκείνους που χάθηκαν με τόσο άδικο τρόπο .

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την Δημοτική Φιλαρμονική & ολοκληρώ-
θηκε με μικρή παρέλαση Μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της
πόλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Ομάδες των Συλλόγων "Ακρίτες του Πόντου" και Παναγία Σουμελά,
παρελαύνουν με τις παραδοσιακές φορεσιές τους!
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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

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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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


