
Για τα πλεονεκτήματα 
του μοντέλου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων στην Σουηδία 
Ενημερώθηκε ο δήμαρχος
Μεγαρέων Γρ. Σταμούλης 

σε ειδική ημερίδα και 
προανήγγειλε ότι το Τοπικό
Σχέδιο Διαχείρισης για τον
Δήμο θα τεθεί σε δημόσια

διαβούλευση 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κάλεσμα στους 

οφειλέτες του δήμου
για υπαγωγή στην
ευνοϊκή ρύθμιση 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Δέσμευση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη
«Προτεραιότητα η 
εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης για το
Βοήθεια στο Σπίτι» 

Τιμή : 0,01€ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΣΠΙΔΑ 
ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής δήμου Φυλής, 
Γιάννης Κρεμύδας, κάνει λόγο για

έργα, που εκκρεμούσαν επί χρόνια. 

Επιχορήγηση 112,644 εκατ. ευρώ 
σε 64 δήμους για προνοιακά επιδόματα
Ανάμεσά τους οι Αχαρνές και η Ελευσίνα Ανάμεσά τους οι Αχαρνές και η Ελευσίνα 

Βαρύτητα στο εγχείρημα της Ελευσίνας 
για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης

δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής 
Κοινή αντίληψη του φορέα διεκδίκησης και του κ. Γ. Βασιλείου ότι απαιτείται 

συνεχής και σε όλα τα επίπεδα συνεργασία με την Περιφέρεια, από την οποία
ζητήθηκε να στηρίξει πολιτικά καθώς και οικονομικά την υποψηφιότητα.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
& ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Νέα απεργία από 
τους εργαζόμενους
του εργοστασίου

Σελ: 7

Σελ: 3

Με μεγάλες 
ελλείψεις ξεκινά 
μία "δύσκολη" 

αντιπυρική περίοδος
Οι δύσβατοι αγροτικοί δρόμοι της

Δυτικής Αττικής και η μεγάλη 
βλάστηση λόγω των πολλών 

βροχοπτώσεων έχουν συντελέσει
σε ένα εκρηκτικό κλίμα 

Υπουργείο 
Εσωτερικών: 
18,4 εκατ. ευρώ
στους δήμους 
για την 
αντιμετώπιση 
πυρκαγιών

Σελ: 2-12

Σελ: 8

Σελ: 3Σελ: 3

Σελ: 5

ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής 
Δώσε και Εσύ αίμα … 

Μοιράσου τη Ζωή!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΣΤΙΣ 8/5 ΣΤΟ

ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους
1,5 δισ. ευρώ από ΔΕΣΦΑ

Στο δεκαετές σχέδιο περιλαμβάνεται και η κατασκευή 
αγωγού από τη Μάνδρα στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ 

στην Ελευσίνα, που αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούλιο

Σελ: 5

Σελ: 5

Σελ: 6

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 

ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Αφιέρωμα στον πολυγραφότατο
Μάνο Ελευθερίου Σελ: 6

Σελ: 2

--  ΤΤέέλληη  ττοουυ  22001166  ηη  ααννααββάάθθμμιισσηη  ΡΡεεββυυθθοούύσσααςς
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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
Μαγγίνα Πηγή Ν.

Μπότσαρη Μάρκου 2, 
τηλέφωνο:
2105573484

Ελευσίνα
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

98 τηλέφωνο: 
210 55 47 900

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Τζώνης 

Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 31,

2102482990
Μάνδρα
Ρούτης 

Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη 
Βαγγέλη 15, 
τηλέφωνο: 
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 794,23
μονάδες σημειώνοντας πτώση 3,85% 

και με τζίρο 96,74 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Λιακάδα 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 18 
έως 30 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, 
Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα,  
Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη 
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Τον Δεκέμβριο του 2016 θα έχει ολο-
κληρωθεί η αναβάθμιση του τερματι-
κού σταθμού υγροποιημένου φυσικού

αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα Μεγάρων,
με την κατασκευή της τρίτης δεξαμενής και την
αύξηση κατά 40% του ρυθμού αεριοποίησης.

Το έργο αυτό προϋπολογισμού 156 εκατομ-
μυρίων ευρώ, είναι και το μόνο μεγάλης κλί-
μακας και στρατηγικής σημασίας έργο που
εκτελεί ο ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με το δεκαετές
πρόγραμμα ανάπτυξης 2015-24. Στο νέο
δεκαετές, περιλαμβάνονται και άλλα έργα
αντίστοιχου ή και πολύ μεγαλύτερου προϋπο-
λογισμού, για τα οποία ωστόσο δεν έχουν
ληφθεί αποφάσεις για την υλοποίησή τους.
Έτσι, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των
προβλεπόμενων επενδύσεων ανέρχεται σε
1,454 δισ. ευρώ, αυτά που βρίσκονται σε
φάση υλοποίησης περιορίζονται στα επίπεδα
των 250 εκατομμυρίων.

Μεταξύ των έργων για τα οποία δεν έχει
ληφθεί επενδυτική απόφαση είναι ο αγωγός Κομοτηνής-
Θεσπρωτίας η υλοποίηση του οποίου συναρτάται με την κατα-
σκευή της υποβρύχιας διασύνδεσης Ελλάδας Ιταλίας η οποία
σχεδιάζεται από τη ΔΕΠΑ και την Ιταλική Edison οι οποίες μάλι-
στα έχουν σσυτήσει την κοινή εταιρία Poseidon.

Επίσης στο δεκαετές σχέδιο του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνεται η
κατασκευή αγωγού προς τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ στη
Λάρυμνα μήκους 36 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 17,5

εκατομμυρίων ευρώ και η κατασκευή του αγωγού από τη Μάν-
δρα Αττικής στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα μήκους 

6,5 χιλιομέτρων που αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούλιο.
Τέλος σε εξέλιξη έχει σειρά μικρότερων επενδύσεων που σχε-

τίζονται με την λειτουργική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
του δικτύου, όπως η αναβάθμιση του συστήματος τιμολόγησης
σε μετρητικούς σταθμούς και η εγκατάσταση ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος

Αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους
1,5 δισ. ευρώ από ΔΕΣΦΑ

Στο δεκαετές σχέδιο περιλαμβάνεται και η κατασκευή του
αγωγού από τη Μάνδρα στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ 

στην Ελευσίνα, που αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούλιο
- Τέλη του 2016 η αναβάθμιση Ρεβυθούσας

Με μεγάλες ελλείψεις ξεκινά μία
"δύσκολη" αντιπυρική περίοδος

Οι δύσβατοι αγροτικοί δρόμοι της Δυτικής Αττικής 
και η μεγάλη βλάστηση λόγω των πολλών 

βροχοπτώσεων έχουν συντελέσει σε ένα εκρηκτικό κλίμα 

Υπουργείο Εσωτερικών: 18,4 εκατ. ευρώ στους δήμους 
για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

Με εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την Ελλά-
δα, πλήρη ετοιμότητα του κρατικού μηχανι-
σμού, αλλά και φοβερές ελλείψεις, άρχισε

και επίσημα με τον ερχομό της Άνοιξης η αντιπυρική
περίοδος του 2015.

Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας και της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι η φετινή χρο-
νιά θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των πολλών
βροχών που έχουν συντελέσει στη μεγάλη βλάστηση,
που σε συνδυασμό με ένα θερμό καλοκαίρι θα δημι-
ουργήσει εκρηκτικό κλίμα στις δασικές περιοχές.

Για τον λόγο αυτό, έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στον
τομέα της πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην εγκύκλιο που
απέστειλε από τις 15 Απριλίου σε όλες τις εμπλεκό-
μενες υπηρεσίες, επικεντρώνει την προσοχή της στην
ενημέρωση και είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές σε ό,τι αφορά την πρόληψη.

Στο μεταξύ, πιστώσεις συνολικού ύψους 18.400.000 ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους
για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Επίσης, στη Δυτική Αττική όπως ειπώθηκε πρόσφατα σε σύσκεψη της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής με τους
εμπλεκόμενους φορείς  αποφασίσθηκε μια σειρά από δράσεις όπως : 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
9, 13, 17, 21, 25, 29.
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Την Δευτέρα
27/04/2015 μετά
από πρόταση του

φορέα για τη διεκδίκηση της
Ελευσίνας ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
για το 2021 και με πρωτο-
βουλία του Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής Βασι-
λείου Γιάννη έγινε συνάντη-
ση στην Αντιπεριφέρεια
στην οποία παρευρέθηκαν :
ο οικοδεσπότης, Αντιπερι-
φερειάρχης Δυτικής Αττικής
Γιάννης Βασιλείου, η Αντι-
περιφερειάρχης Διοίκησης
και Προγραμματικού Σχε-
διασμού Τασούλη Ελισσά-
βετ, η Αντιπεριφερειάρχης
Πολιτισμού Εύη Αποστολά-
κη, η Εντεταλμένη Σύμβου-
λος για τον Τουρισμό Δημο-
πούλου Ελένη, ο Εντεταλ-
μένος Περιφερειακός Σύμ-
βουλος για τον Τουριστικό
Σχεδιασμό Θεόδωρος Αγγε-
λόπουλος, η Περιφερειακή
Σύμβουλος Βέττα Καλλιόπη
και αντιπροσωπεία του φορέα.

Εκτιμήθηκε ότι η υποψηφιότητα της Ελευσίνας δια-
θέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να κριθεί επιτυχημένη.

Η βασική ιδέα (concept) πάνω στην οποία στηρίζε-
ται το όλο εγχείρημα αξιολογήθηκε ως πολύ καινοτό-
μος μεν, αλλά και με ισχυρή θεμελίωση στην πολιτιστι-
κή παράδοση της πόλης.

Η ανάλυση των απαιτούμενων για τη σύνταξη του
φακέλου από μέλη του φορέα ήταν εμπεριστατωμένη
και έγινε εύκολα κατανοητό το υψηλό επίπεδο των
απαιτήσεων αλλά ταυτόχρονα και η μεγάλη ωφελιμό-
τητα για τον στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι εκτίμησαν την βαρύτητα

του εγχειρήματος για την Περιφέρεια Αττικής και ειδι-
κότερα για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό που βρίσκεται
σε εξέλιξη. Κοινή αντίληψη όλων είναι ότι για να προ-
κύψει Πολιτιστική Πρωτεύουσα από την Αττική απαι-
τείται συνεχής και σε όλα τα επίπεδα συνεργασία με
την Περιφέρεια από την οποία ζητήθηκε να στηρίξει
πολιτικά καθώς και οικονομικά την υποψηφιότητα.

Η εξέλιξη της συνάντησης έλαβε χώρα στον εμβλη-
ματικό χώρο του Ελαιουργείου στον οποίο ως γνω-
στόν τελούνται τα  << Αισχύλεια >>. Για μία ακόμη
φορά μας δόθηκε η δυνατότητα να οραματιστούμε το
μέλλον σε αυτό το χώρο, ο οποίος παραμένει ζωντα-
νός και δραστήριος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΣΠΙΔΑ 
ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 
Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής δήμου Φυλής, 
Γιάννης Κρεμύδας, κάνει λόγο για έργα, που εκκρεμούσαν επί χρόνια. 

ΗΠρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή θα επι-
σκευάσει, άμεσα, την παιδική χαρά στο 8ο-
10ο  Νηπιαγωγείο της Ζωφριάς, τόνισε ο

Γιάννης Κρεμύδας. 
«Θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση οργάνων

καθώς η συγκεκριμένη παιδική χαρά είχε μείνει ασυ-
ντήρητη σε όλη την προηγούμενη τετραετία. Το είχαμε
προγραμματίσει από την αρχή του χρόνου, όμως,
δυστυχώς, ο άστατος καιρός δεν μας επέτρεψε να
επέμβουμε. Ελπίζω ότι τώρα που βελτιώθηκε θα
τελειώσουμε γρήγορα, τόνισε ο Γιάννης Κρεμύδας και
πρόσθεσε. 

«Από τότε που αναλάβαμε έχουμε κάνει ουσιαστικά
έργα, που εκκρεμούσαν επί χρόνια. Δε θα αναφερθώ
μόνο στην ολοκλήρωση του 10ου Δημοτικού Σχολεί-
ου, αλλά στην επισκευή της αυλής στο 3ο Δημοτικό
της Ζωφριάς, στην επισκευή της στέγης στο 4ο Δημο-
τικό Ζεφυρίου και στην κατασκευή νέας αίθουσας στο
6ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων. Επίσης έχουμε ολοκληρώ-
σει τη γραφειοκρατική διαδικασία για το 8ο Δημοτικό
της Ζωφριάς κι έχουμε έλθει σε επαφή με τους ιδιο-
κτήτες για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου». Κι όλα
αυτά ενώ δεν έχουμε ακόμη, συμπληρώσει εννέα
μήνες στη διοίκηση του Δήμου».   

Συγκέντρωση στις 7 μ.μ., στην πλατεία Ηρώων
και κινητοποίηση στην πόλη της Ελευσίνας,
πραγματοποίησαν χθες σωματεία της περιοχής,

με αφορμή τις 100 απολύσεις τις οποίες ανακοίνωσε η
εργοδοσία της «Χαλυβουργικής» την περασμένη βδο-
μάδα.

Η πρωτοβουλία της κινητοποίησης, ανήκε στο Συνδι-
κάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας
Ελλάδας (παράρτημα Θριασίου), στο κλαδικό Συνδικάτο
Ενέργειας, στο Σωματείο Εργαζομένων στους Δήμους
Ελευσίνας - Μάνδρας - Ασπροπύργου, στο Σωματείο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής
Αττικής, στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας και
στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου, με
ψήφισμα που υιοθέτησαν στην απεργιακή συγκέντρωση
της Πρωτομαγιάς.

Τα σωματεία καταγγέλλουν ότι στην περιοχή του Θρια-
σίου «η μαύρη και απλήρωτη εργασία διευρύνεται, οι
μειώσεις μισθών, η εκ περιτροπής εργασία, οι διαθεσι-
μότητες, η εργολαβοποίηση και οι ενοικιαζόμενοι εργα-
ζόμενοι γίνονται καθεστώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, τα Ναυπηγεία Σκαραμα-
γκά, τα Ελληνικά Πετρέλαια και μια σειρά άλλοι χώροι.
Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι και οι 100 απολύσεις
που ανακοινώθηκαν στους εργαζόμενους της "Χαλυ-
βουργικής"».

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Νέα απεργία από τους 
εργαζόμενους του εργοστασίου

Βαρύτητα στο εγχείρημα της Ελευσίνας 
για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 
δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής 

Κοινή αντίληψη του φορέα διεκδίκησης και του κ. Γ. Βασιλείου  
ότι απαιτείται συνεχής και σε όλα τα επίπεδα συνεργασία με την Περιφέρεια από

την οποία ζητήθηκε να στηρίξει πολιτικά καθώς και οικονομικά την υποψηφιότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικά τμήματα του Δήμου Μεγαρέων έως τον Ιούλιο 

Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατα-
σκευής δικτύου ακαθάρτων, θα
πραγματοποιηθούν οι ακόλου-

θες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις, σε οδικά τμήματα περιοχής Δήμου
Μεγαρέων, για το χρονικό διάστημα από
28-4-2015 έως 28-7-2015, καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου, με εξαίρεση τις
ημέρες των αργιών, ως εξής:

Α΄ΦΑΣΗ
Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των

οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του
εργοταξίου , στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των
οδών Γερμανικός Δρόμος και Θωμά
Μώλου, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ. από το
δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξα-
γωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με
κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώ-
ρι, θα πραγματοποιείται ως εξής :

Δεξιά στην οδό Γερμανικός Δρόμος,
αριστερά στην οδό Μητροπολίτου Ιακώ-
βου, δεξιά στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου –
Μεγάρων και στη συνέχεια κανονικά.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Γερμανικός Δρόμος, έναντι των
καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη
συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων έως τη συμβολή της με την
οδό Μητροπολίτου Ιακώβου.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Μητροπολίτου Ιακώβου έναντι των
καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη
συμβολή της με την οδό Γερμανικός
Δρόμος έως τη συμβολή της με την Ε.Ο.
Αλεποχωρίου – Μεγάρων.

Μονοδρόμηση της οδού Γερμανικός
Δρόμος, στο τμήμα της από τη συμβολή
της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου - Μεγά-
ρων προς και μέχρι τη συμβολή της με
την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου.

Μονοδρόμηση της οδού Μητροπολίτου
Ιακώβου , στο τμήμα της από τη συμβο-
λή της με την οδό Γερμανικός Δρόμος
προς και μέχρι τη συμβολή της με την
Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων.

Β΄ΦΑΣΗ
Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των

οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του
εργοταξίου , στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των
οδών Μυκάλης και Θηβών, σε μέγιστο
πλάτος 3,5 μ. από το δεξιό άκρο του
οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας
προς Αλεποχώρι.

- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξα-
γωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με
κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώ-
ρι, θα πραγματοποιείται ως εξής :

Δεξιά στην οδό Θωμά Μώλου, αριστε-
ρά στην οδό Μητροπολίτου Ιακώβου,
δεξιά στην οδό Περικλέους, αριστερά
στην οδό Αριστοτέλους, αριστερά στην 

οδό Μονής Παναχράντου, δεξιά στην
Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων και στη
συνέχεια κανονικά.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Θωμά Μώλου, έναντι της οδού
Μητροπολίτου Ιακώβου.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Αριστοτέλους έναντι των καθέτων
αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή
της με την οδό Περικλέους έως τη συμ-
βολή της με την οδό Μονής Παναχρά-
ντου.

Μονοδρόμηση της οδού Θωμά Μώλου
, στο τμήμα της από τη συμβολή της με
την Ε.Ο. Αλεποχωρίου - Μεγάρων προς
και μέχρι τη συμβολή της με την οδό
Μητροπολίτου Ιακώβου.

Μονοδρόμηση της οδού Μητροπολίτου
Ιακώβου , στο τμήμα της από τη συμβο-
λή της με την οδό Θωμά Μώλου προς
και μέχρι τη συμβολή της με την οδό
Περικλέους.

Μονοδρόμηση της οδού Περικλέους ,
στο τμήμα της από τη συμβολή της με
την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου προς
και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αρι-
στοτέλους.

Μονοδρόμηση της οδού Αριστοτέλους ,
στο τμήμα της από τη συμβολή της με
την οδό Περικλέους προς και μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Μονής Πανα-
χράντου.

Μονοδρόμηση της οδού Μονής Πανα-
χράντου , στο τμήμα της από τη συμβο-
λή της με την οδό Αριστοτέλους προς και
μέχρι τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλε-
ποχωρίου – Μεγάρων.

Γ΄ΦΑΣΗ
Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των

οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του
εργοταξίου , στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των
οδών Μονής Παναχράντου και Ιακώβου
Γκίνη, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ. από το
δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα

κυκλοφορίας προς Αλε-
ποχώρι.

- Κατά την ανωτέρω
διακοπή, η διεξαγωγή
της κυκλοφορίας των
οχημάτων με κατεύθυν-
ση από Αθήνα προς Αλε-
ποχώρι, θα πραγματο-
ποιείται ως εξής :

Δεξιά στην οδό Μονής
Παναχράντου, αριστερά
στην οδό Αριστοτέλους,
δεξιά στην οδό Αθανασί-
ου Γκίνη, αριστερά στην
οδό Τιμ. Χαλοφίτη, δεξιά
στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου
- Μεγάρων και στη συνέ-
χεια κανονικά.

Παραχώρηση προτε-
ραιότητας της οδού Μονής Παναχρά-
ντου, έναντι της οδού Αριστοτέλους.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Τιμ. Χαλοφίτη έναντι των καθέτων
αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή
της με την οδό Αθανασίου Γκίνη έως τη
συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων.

Μονοδρόμηση της οδού Μονής Πανα-
χράντου , στο τμήμα της από τη συμβο-
λή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου - Μεγά-
ρων προς και μέχρι τη συμβολή της με
την οδό Αριστοτέλους.

Μονοδρόμηση της οδού Αριστοτέλους ,
στο τμήμα της από τη συμβολή της με
την οδό Μονής Παναχράντου προς και
μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αθανα-
σίου Γκίνη.

Μονοδρόμηση της οδού Αθανασίου
Γκίνη, στο τμήμα της από τη συμβολή
της με την οδό Αριστοτέλους προς και
μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τιμ.
Χαλοφίτη.

Μονοδρόμηση της οδού Τιμ. Χαλοφίτη,
στο τμήμα της από τη συμβολή της με
την οδό Αθανασίου Γκίνη προς και μέχρι
τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρί-
ου – Μεγάρων.

Δ΄ΦΑΣΗ
Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των

οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του
εργοταξίου , στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των
οδών Ιακώβου Γκίνη και Αγίας Βαρβά-
ρας, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ. από το
δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξα-
γωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με
κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώ-
ρι, θα πραγματοποιείται ως εξής :

Δεξιά στην οδό Ιακώβου Γκίνη, αριστε-
ρά στην οδό Τιμ. Χαλοφίτη, δεξιά στην
Ε.Ο. Αλεποχωρίου - Μεγάρων και στη
συνέχεια κανονικά.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Ιακώβου Γκίνη, έναντι της οδού
Τιμ. Χαλοφίτη.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Τιμ. Χαλοφίτη έναντι των καθέτων
αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή
της με την 11η Οδό έως τη συμβολή της
με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου - Μεγάρων.

Μονοδρόμηση της οδού Ιακώβου Γκίνη
, στο τμήμα της από τη συμβολή της με
την Ε.Ο. Αλεποχωρίου - Μεγάρων προς
και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τιμ.
Χαλοφίτη.

Μονοδρόμηση της οδού Τιμ. Χαλοφίτη
, στο τμήμα της από τη συμβολή της με
την οδό Ιακώβου Γκίνη προς και μέχρι τη
συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων.

Ε΄ΦΑΣΗ
Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των

οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του
εργοταξίου , στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των
οδών Αγίας Βαρβάρας και Ανδρέα
Παπανδρέου, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ.
από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος,
ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξα-
γωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με
κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώ-
ρι, θα πραγματοποιείται ως εξής :

Δεξιά στην οδό Αγίας Βαρβάρας, αρι-
στερά στην οδό Γεωργίου Αβέρωφ,
δεξιά στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου - Μεγά-
ρων και στη συνέχεια κανονικά.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Αγίας Βαρβάρας έναντι των καθέ-
των αυτής, στο τμήμα της από τη συμ-
βολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου -
Μεγάρων έως τη συμβολή της με την
οδό Γεωργίου Αβέρωφ.

Παραχώρηση προτεραιότητας της
οδού Γεωργίου Αβέρωφ έναντι των
καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη
συμβολή της με την οδό Αγίας Βαρβά-
ρας έως τη συμβολή της με την οδό
Ανδρέα Παπανδρέου.

Μονοδρόμηση της οδού Αγίας Βαρβά-
ρας , στο τμήμα της από τη συμβολή της
με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου - Μεγάρων
προς και μέχρι τη συμβολή της με την
οδό Γεωργίου Αβέρωφ.

Μονοδρόμηση της οδού Γεωργίου Αβέ-
ρωφ , στο τμήμα της από τη συμβολή
της με την οδό Αγίας Βαρβάρας προς
και μέχρι τη συμβολή της με την οδό
Ανδρέα Παπανδρέου.Το ανώτατο όριο
ταχύτητας καθορίζεται σε τριάντα (30)
χλμ./ ώρα, στα παραπάνω οδικά τμήμα-
τα περιοχής των έργων και στα δύο ρεύ-
ματα κυκλοφορίας και κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης αυτών.Παρακαλούνται οι οδη-
γοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σημεία των εργασιών και να ακολουθούν
την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Κάλεσμα στους 
οφειλέτες του δήμου
για υπαγωγή στην
ευνοϊκή ρύθμιση 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Ι.
Μελετίου, ανακοινώνει σε όλους τους

Δημότες και σε όλους όσους συναλλάσσονται με
το Δήμο, ότι μετά την πρόσφατη ψήφιση σχετικού
νόμου, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες
των Δήμων, α) να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές τους εφάπαξ, με ολική διαγραφή των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ή  β)
να υπαχθούν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβο-
λής, για μέχρι εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με ταυ-
τόχρονη μείωση των εν λόγω προσαυξήσεων
σύμφωνα με το Ν.4321/2015. Οι ενδιαφερόμενοι
να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε
μία εκ των δύο δυνατοτήτων, θα πρέπει να προ-
σέλθουν στο Τμήμα Είσπραξης Εσόδων, της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
που βρίσκεται στο κτίριο της οδού Σαλαμίνος,
όπισθεν του Δημαρχείου.  

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 

ΟΣύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου
Δημοτικού Σχολείου διοργανώνει ποδηλα-
τικό γύρο την Κυριακή 10 Μαίου και ώρα

10:30 πμ.
Αφετηρία και τερματισμός η αυλή του σχολείου.

Μετά το τέλος του ποδηλατικού γύρου θα ακολου-
θήσει κλήρωση ενός παιδικού ποδηλάτου. Τα μέλη
του Συλλόγου διαθέτουν λαχνούς για την επίτευξη 

των αναγκών του σχολείου.
Η συνοδεία των παιδιών από τους γονείς είναι

απαραίτητη.
Υποχρεωτικά θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας

(κράνος -γάντια).
Φορέστε λοιπόν τις φόρμες και τα κράτη σας ,

οπλιστείτε με κέφι και χαμόγελο και ελάτε την
Κυριακή στο Δημοτικό Σχολείο.

Για τα πλεονεκτήματα του μοντέλου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Σουηδία 

Ενημερώθηκε ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρ.Σταμούλης 
σε ειδική ημερίδα και προανήγγειλε ότι το Τοπικό Σχέδιο 
Διαχείρισης για τον Δήμο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 

Στα πλαίσια της δράσεων για την Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων, ο Δήμαρχος κ. Γρηγό-
ρης Σταμούλης συμμετείχε σε ειδική ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνο-Σουηδικό Επιμελη-
τήριο, την Τρίτη 28 Απριλίου 2015, με θέμα "Διαχείριση Απορριμμάτων στην Σουηδία".

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης οι Ειδικοί Σύμβουλοι κκ. Άγγελος Μαραζιώτης και Δημήτρης Τσολιάκος. 
Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάσθηκαν τα πλεονεκτήματα του μοντέλου Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Σουηδία, σε σχέση με άλλες χώρες.

Ακολούθησε ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, κατά την διάρκεια της οποίας υπήρξε ομόφωνη αποδοχή της ανάγκης για άμεση
δράση, εκ μέρους της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης  Σταμούλης δήλωσε ότι, η Διαχείριση Απορριμμάτων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Δημοτικής
Αρχής και προανήγγειλε ότι, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων για τον Δήμο Μεγαρέων θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα παρουσιασθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο αμέσως προσεχές διάστημα.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές παθήσεις

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12  - 2 μμ 
στο Διαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2,

Ελευσίνα.   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
210 5545507, 210 7227483

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

περιοχή του Θριασίου Πεδίου. περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου ΛυκείουΑπαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου

και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com mail@harris-security.com ή στο ή στο fax 210-5542151.fax 210-5542151.
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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

ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής 
Δώσε και Εσύ αίμα … 

Μοιράσου τη Ζωή!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΣΤΙΣ 8/5 ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής διοργανώνει εθελοντι-
κή αιμοδοσία την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015,
από τις 09:30 έως τις 13:00, στο Θριάσιο

Νοσοκομείο.
Στόχος είναι η δημιουργία μιας τράπεζας διαφορετικής

από τις άλλες, μιας τράπεζας που θα δώσει ζωή. 
Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί την απαρχή μιας σειράς

τακτικών εθελοντικών αιμοδοσιών που αποσκοπούν 

στην κάλυψη των αναγκών σε αίμα των συμπολιτών
μας. 

Καλούμε όλους όσους θέλουν να ενισχύσουν αυτή
την προσπάθεια, να δώσουν μόνο λίγα λεπτά από το
χρόνο τους και να βρεθούν δίπλα μας. 

Δώσε και Εσύ αίμα … Μοιράσου τη Ζωή!
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δράση,

καλέστε : 6947881423 Μαυρομήτρος Χρήστος 

ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Συνάντηση με τον
Μάνο Ελευθερίου

ΟΠρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Ασπροπύργου Μελέτιος Ι.
Μπουραντάς,  η Δημοτική Βιβλιοθή-

κη  και οι εκδόσεις Μεταίχμιο,  σας προσκα-
λούν στην βραδιά ποίησης αφιερωμένη στον
πολυγραφότατο ποιητή συγγραφέα ΜΑΝΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015, στις 19:00στον
3ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου στη Δημο-
τική Βιβλιοθήκη (Αλέκου Παναγούλη 13, στον
προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου
Δημητρίου, Ασπρόπυργος).

Από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κυκλοφορούν
τα βιβλία του:

O καιρός των χρυσανθέμων (μυθιστόρημα), 
Η γυναίκα που πέθανε δύο φορές (μυθιστό-

ρημα), 
Ο άνθρωπος στο πηγάδι (μυθιστόρημα), 
Η μελαγχολία της πατρίδας μετά τις ειδήσεις

των οκτώ (διηγήματα), 
Ο νοητός λύκος (ποίηση), 
Ο γέρος χορευτής (θεατρικός μονόλογος), 
Μαύρα μάτια: Ο Μάρκος Βαμβακάρης και η

συριανή κοινωνία τα χρόνια 1905-1920 (χρο-
νικό), 

Τα λόγια και τα χρόνια, 1963-2013 (συγκε-
ντρωτική έκδοση των στίχων του).

Καθαρίζει κυνηγότοπους στην Πάρνηθα ο Κυνηγετικός  
Σύλλογος Αχαρνών την Κυριακή 10 Μαΐου 

Κάλεσμα για καθαρισμό των κυνηγότοπων της ευρύτερης
περιοχής της Πάρνηθας απευθύνει σε μέλη και φίλους ο
Κυνηγετικός σύλλογος Αχαρνών. Η δράση θα λάβει χώρα
την Κυριακή 10 Μαϊου.
Σημεία συνάντησης: Γραφεία του συλλόγου (οδός Σαλα-

μίνος)-8:30
ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΥΛΗΣ- 9:00
Για πληροφορίες και καλύτερη οργάνωση καλό θα είναι

να δηλωθούν συμμετοχές στο τηλ. του συλλόγου
2102463256.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Στις Αχαρνές η Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών

Συναυλίες σε σχολεία με σκοπό
να έρθει πιο κοντά στη νέα γενιά 

Σε σχολεία των Αχαρνών θα βρεθεί, αυτή την
εβδομάδα, η Κρατική ορχήστρα Αθηνών για

συναυλίες με σκοπό να έρθει πιο κοντά στη νέα
γενιά και να προσεγγίσει το μελλοντικό της ακρο-
ατήριο.

Η αρχή θα γίνει με το 14ο δημοτικό που από το
2012, θέλοντας να φέρει σε επαφή τα παιδιά με το
μεγαλείο της μουσικής μέσα από σύνολα μουσι-
κών οργάνων διοργάνωσε δύο φορές παιδικές
συναυλίες χρησιμοποιώντας μαθητές του σχολεί-
ου που φοιτούσαν σε γνωστό ωδείο καλώντας
την τάξη αυτή να παρουσιάσει μουσικά αποσπά-
σματα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

Την Τρίτη 5 Μαΐου , στο χώρο του σχολείου, η
Κρατική ορχήστρα θα  παρουσιάσει 2 προγράμ-
ματα (ένα για τις Α,Β,Γ και ένα για τις Δ,Ε,ΣΤ
τάξεις) που έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με
τα πολυάριθμα μουσικά σύνολα της Κ.Ο.Α.

Η συνέχεια θα δοθεί την Πέμπτη 7 του μηνός
στο χώρο του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου όπου
την Κρατική ορχήστρα θ΄απολαύσουν και οι
μαθητές του 18ου δημοτικού.
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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

Άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: Η
επίδραση του καπνίσματος στη Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και στον

καρκίνο, πραγματοποίησε την Κυριακή 26 Απριλί-
ου το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημαρχείου. 

Ομιλήτρια της εκδήλωσης υπήρξε, η κα Βάσω
Ευαγγελοπούλου MD, PhD, Πνευμονολόγος –
Εντατικολόγος, Δ/ντρια ΜΕΘ Θεραπευτηρίου
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Κύρια σημεία της ομιλίας
της ήταν: 

Ο καπνός του τσιγάρου, περιέχει ένα μείγμα από
7000 διαφορετικές ουσίες, που οι 70 από αυτές

έχουν επιβεβαιωμένη τοξικότητα ή
και καρκινογενετική ικανότητα. 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονο-
πάθεια ( Χ.Α.Π.), οφείλεται κυρίως
στο κάπνισμα. Υπολογίζεται, πως το
2020 θα αποτελεί το τρίτο μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα υγείας διεθνώς. 

Η Χ.Α.Π. δεν περιορίζεται στους
πνεύμονες, αλλά έχει και εκδηλώ-
σεις από άλλα συστήματα του οργα-
νισμού. Δεν είναι πλήρως αναστρέ-
ψιμη νόσος, μπορεί όμως να προλη-
φθεί, περιορίζοντας τον αριθμό νέων
καπνιστών.

Το κάπνισμα δεν
είναι υπεύθυνο για
τον καρκίνο του
πνεύμονα μόνον, αλλά για το
30% των καρκίνων γενικώς,
όπως για τον καρκίνο του λάρυγ-
γα, του οισοφάγου, του ήπατος,
της ουροδόχου κύστεως, του
δέρματος, του μαστού. 

Η αποφυγή της έναρξης του
καπνίσματος, αλλά και η διακοπή
του, μειώνει σημαντικά τον κίνδυ-
νο αυτών των νοσημάτων.

Την εκδήλωση έκλεισε η θαυμά-
σια χορωδία του Ωδείου << Μ.
ΣΠΑΝΟΥ >>, η οποία κατέπληξε

το κοινό με την απόδοσή της.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Παραρτήματος,

Παναγιώτης Χ. Καζανάς τόνισε πως η δεύτερη
πενταετία του Παραρτήματος που αρχίζει τώρα θα
είναι πιο δυναμική και με περισσότερες παροχές
προς τα μέλη του αλλά και προς όλους τους Αχαρ-
νείς. 

Το πρόγραμμα της πενταετίας αυτής ήδη το
έχουμε ονομάσει "ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΖΩΗΣ"
θέλοντας να δείξουμε πως θα είμαστε σε συνεχή
εγρήγορση, αγωνιζόμενοι σε καθημερινή βάση για
προσφορά ευρισκόμενοι σε όλα τα σημεία της
πόλης μας και κυρίως στις υποβαθμισμένες
περιοχές.

Εκδήλωση από το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
""ΣΣΚΚΥΥΤΤΑΑΛΛΟΟΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΑΑ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ..   ΛΛΕΕΜΜΕΕ  ΟΟΧΧΙΙ   ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΠΠΝΝΙΙΣΣΜΜΑΑ""  

Επιχορήγηση 112,644 εκατ. ευρώ 
σε 64 δήμους για προνοιακά επιδόματα
Ανάμεσά τους οι Αχαρνές και η Ελευσίνα Ανάμεσά τους οι Αχαρνές και η Ελευσίνα 

Με συνολικό ποσό 112,644 εκατ. ευρώ επιχορηγεί το υπουργείο
Εσωτερικών 64 μεγάλους δήμους της χώρας για την καταβολή των
προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης Νίκου Βούτση, αφορά, μεταξύ άλλων, τους δήμους Αχαρνών, Αθηναί-
ων, Πειραιά,  Καλλιθέας, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Αιγάλεω, Ελευσίνας, Παλλή-
νης,  κ.λπ.

Παράλληλα, οι δήμοι καλούνται να γνωστοποιήσουν στο υπουργείο έως
την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα ποσά που απαιτούνται για τα προνοιακά επι-
δόματα των μηνών Μαΐου και Ιουνίου.



ΟΠρόεδρος της
ΚΕΔΕ, Γιώργος
Πατούλης, συναντή-
θηκε με εκπροσώ-

πους των εργαζομένων στο
«Βοήθεια στο Σπίτι» και ειδικότε-
ρα με τον πρόεδρο του Σωματεί-
ου Εργαζομένων στις Κοινωνι-
κές και Προνοιακές Δομές Λευ-
κάδας, Ι. Αθανασίου, την Πρόε-
δρο Σωματείου Εργαζομένων
στο «Βοήθεια στο Σπίτι» Ν. Αττι-
κής, Σ. Κολιζέρα, την Πρόεδρο
του Σωματείου Εργαζομένων
«Βοήθεια στο Σπίτι» Κρήτης Α.
Πανούση, την Πρόεδρο Σωμα-
τείου Εργαζομένων στο «Βοή-
θεια Σπίτι» Ν. Βοιωτίας Λ.
Παπαϊωάννου και το μέλος του
Δ.Σ. του Σωματείου Περιφερειών
Δ. Ελλάδας και Πελοπονήσου Ν.
Προύντζο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης οι εκπρόσωποι των εργαζο-
μένων έθεσαν το ζήτημα ότι, η
έλλειψη του απαραίτητου θεσμι-
κού πλαισίου για τη λειτουργία
της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι»,
που λειτουργεί εδώ και δέκα
πέντε χρόνια, με σημαντική 

παρέμβαση στις σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες, δημιουργεί
πολλαπλά προβλήματα και όχι
μόνο στη χρηματοδότησή της. 

Ως εκ τούτου θέτουν ως προτε-
ραιότητα και πριν λήξει η παρά-
ταση του Προγράμματος, στις
31/12/15, να υπάρξει εκ μέρους
της κυβέρνησης ρύθμιση τέτοια,
που να προβλέπει τη διασύνδε-
ση και τον συντονισμό όλων των
κοινωνικών δομών - και του
«Βοήθεια στο Σπίτι» - και την
υπαγωγή τους σε Διευθύνσεις
Κοινωνικών Υπηρεσιών στους
κατά τόπους Δήμους, έτσι ώστε
να διασφαλιστούν μόνιμες δομές
που θα λειτουργούν με τακτικό
προσωπικό. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώρ-
γος Πατούλης υπογράμμισε ότι
η ΚΕΔΕ στηρίζει και θα στηρίξει
το «Βοήθεια στο Σπίτι», «που
είναι η πιο πετυχημένη και
έμπειρη κοινωνική δομή, με τα
πιο έμπειρα στελέχη». 

Τόνισε επίσης ότι προτεραιότη
τα για την ΚΕΔΕ είναι η εξα

σφάλιση της χρηματοδότησης
για την συνέχιση του Προγράμ-
ματος, ενώ σε ότι αφορά στο
προσωπικό, σημείωσε τη θέση
του ότι, οι κοινωνικές δομές,
όπως και οι ανταποδοτικές υπη-
ρεσίες των Δήμων, πρέπει να
είναι σταθερές και να λειτουρ-
γούν με εργασιακή μονιμότητα.
«Πρέπει να υπάρξει σταθερή
χρηματοδότηση, σταθερή δου-
λειά και σταθερή ροή χρηματο-
δότησης για την πληρωμή των
εργαζομένων», τόνισε ο κ.
Πατούλης.

Τέλος και οι δύο πλευρές απο-
φάσισαν να υπάρξει κοινή συνά-
ντησή τους με τους συναρμόδι-
ους Υπουργούς αλλά και φορείς,
προκειμένου να τεθούν τα
παραπάνω ζητήματα και επι-
πλέον να υπάρξουν διευκρινή-
σεις εκ μέρους της κυβέρνησης
για το αν θα προχωρήσει η υλο-
ποίηση των προβλέψεων του ν.
4277/2014, άρθρο 64, που
αφορά στην εκχώρηση της
άσκησης των υπηρεσιών «Βοή-
θεια στο Σπίτι» σε ιδιώτες. 

Δέσμευση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη
«Προτεραιότητα η εξασφάλιση 

της χρηματοδότησης για το Βοήθεια στο Σπίτι» 
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KΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Προς τα μέλη και τους
φίλους της

Δημοκρατικής Αριστεράς
Η Δημοκρατική Αριστερά,

παρά τα λάθη και τις αστο-
χίες της που την οδήγησαν
στην εκλογική απίσχναση,
παραμένει πιστή στις ιδρυ-
τικές Αρχές και αξίες της

για να συμβάλλει στην έκφραση των δυνάμεων της ανα-
νεωτικής, μεταρρυθμιστικής, οικολογικής και ευρωπαϊστι-
κής αριστεράς.

Με σαφές μέτωπο ενάντια στις δυνάμεις του λαϊκισμού
και της συντήρησης, κατέθεσε προτάσεις ρεαλιστικές και
προοδευτικές και ανέλαβε πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν
ήταν πάντοτε δημοφιλείς.

Άνοιξε το δρόμο για την αλλαγή πολιτικής χωρίς να σκε-
φτεί και να ενεργήσει με γνώμονα μικροκομματικά συμ-
φέροντα.

Η Δημοκρατική Αριστερά, το τελευταίο διάστημα, ταλα-
νίστηκε από ετεροπροσδιορισμούς και έχασε το πολιτικό
της στίγμα. Οι συμμαχίες απετέλεσαν ανέκαθεν στρατηγι-
κό στόχο του χώρου της Ανανεωτικής Αριστεράς, αλλά
δεν μπορούν να αποτελούν αυτοσκοπό. Προηγείται ο
καθορισμός της πολιτικής της ταυτότητας. Η Αριστερά του
21ου αιώνα, με πρώτο στόχο την έξοδο της χώρας από
την κρίση περνά από την υλοποίηση των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο κράτους και κοινωνίας, την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την εξυγίαν-
ση του πολιτικού συστήματος.

Η κοινωνία χρειάζεται μια Δημοκρατική Αριστερά που
θα καλύψει την παραπάνω από εμφανή απουσία αυτής
της Αριστεράς στη χώρα μας, που θα επαναδιατυπώσει
με σύγχρονους και επίκαιρους όρους τις θεμελιακές της
Αρχές και θα καταστεί το κρίσιμο ιδεολογικό μέγεθος, για
να γίνει πράξη μια μακρόπνοη αριστερή προοδευτική
διακυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος, χωρίς κρατικί-
στικες και συντεχνιακές αντιλήψεις, με σταθερό ευρωπαϊ-
κό προσανατολισμό.

Αδήριτη προβάλλει σήμερα η ανάγκη για ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, ως αριστερή απάντηση στην πολιτική των
συντηρητικών διευθυντηρίων για μία Ευρώπη, όπως
πρώτη η Ανανεωτική Αριστερά οραματίστηκε. Με συνερ-
γασία των αριστερών, των δυνάμεων του δημοκρατικού
σοσιαλισμού και άλλων προοδευτικών ευρωπαϊστικών
δυνάμεων.

Μόνο μία δυνατή και εξωστρεφής Δημοκρατική Αριστε-
ρά, με ιδεολογική σαφήνεια και ενότητα προϊόν διαλεκτι-
κής επεξεργασίας και συναινέσεων και όχι μηχανιστικών
και γραφειοκρατικών συμφωνιών μπορεί να είναι χρήσι-
μη στην ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα.

Με αυτές τις σκέψεις και με την πορεία μου ως ιδρυτικού
μέλους του κόμματος, καταθέτω την υποψηφιότητά μου
για την Προεδρία του κόμματος στην κρίση των συνέ-
δρων.

Μαρία Γιαννακάκη
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

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

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

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

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

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

8.10.14

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει τον κεντρικό 
του καθαρισμό την Κυριακή 10 Μαΐου στην παραλία Σχινιά

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2015.

Με σεβασμό και σταθε-
ρή προσήλωση στον
πολύτιμο οικότοπο

του Εθνικού Πάρκου, το Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS επανέρχε-
ται για μία ακόμη χρονιά στην
περιοχή, θέλοντας να αναδεί-
ξει την τεράστια οικολογική
αισθητική, επιστημονική, γεω-
μορφολογική, πολιτιστική και
εκπαιδευτική της αξία. Η προ-
στατευόμενη περιοχή του Σχι-
νιά έχει χαρακτηριστεί ως Εθνι-
κό Πάρκο, έχει αναγνωριστεί

ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.), ενώ έχει ενταχθεί και στο ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο
NATURA 2000, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.).

Η επιλογή της ημερομηνίας καθαρισμού έχει ως στόχο τη συμβολική διασύνδεση του εορτασμού της
Ημέρας της Ευρώπης, την ακριβώς προηγούμενη ημέρα (9/5), με το βασικό θεματικό άξονα της φετι-
νής εκστρατείας ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, που συνίσταται στην ανάδειξη του προβλήματος της
πλαστικής σακούλας στο περιβάλλον. Υπενθυμίζεται, ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε νέα ευρωπαϊκή οδηγία, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
επιτάσσονται να μειώσουν δραστικά την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη -«πολύ λεπτή»- πλαστική
σακούλα μιας χρήσης είτε λαμβάνοντας μέτρα ώστε η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις
90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025, είτε δια-
σφαλίζοντας ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι σακούλες δεν θα δίδονται στους καταναλωτές δωρε-
άν.

Στη δράση καθαρισμού αναμένονται να συμμετάσχουν μέλη και εθελοντές του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS, κάτοικοι, φορείς και σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μαραθώνα. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 210 8228795, ή να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στη διεύθυνση http://goo.gl/forms/sToh7aAKC2.

Tην Αντιγόνη του
Σοφοκλή, 

παρουσιάζει η θεατρική
ομάδα του Γεν. Λυκείου

Νέας Περάμου
Η Αντιγόνη του

Σοφοκλή  παρουσιά-
ζεται από τη μαθητι-
κή Θεατρική Ομάδα
«Antigonistas» του
Γενικού Λυκείου
Νέας Περάμου, σε
διασκευή και σκηνο-
θεσία της Κατερίνας
Κωστή, φιλολόγου
του σχολείου.

Η παράσταση θα
γίνει στο Κέντρο
Πολιτισμού «Πέρα-
μος», στη Νέα Πέρα-
μο, στις 10 Μαΐου
2015 και ώρα 20:30.

Πρωταγωνιστούν οι
μαθητές:

Τριανταφυλλιά Λεμονούδα, Ηλιάνα Νικολάου, Μιγκέ-
να Χότζα, Αντώνης Λιούνης, Νίκος Κατσαρέλος, Κων-
σταντίνος Δαρουκάκης, Μαριέττα Δρίτσα, Άννα-Μαρία
Καραγιάννη.

Πρόκειται για μια μοντέρνα εκδοχή του δράματος με
βασικό κείμενο το έργο του Σοφοκλή και στοιχεία από
την Αντιγόνη των Ανουΐγ και Μπρεχτ.
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ΥΠ.ΟΙΚ.: Ρύθμιση χρεών 
2,2 δις € με τις 100 δόσεις έως

τις 30 Απριλίου

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικο-
νομικών, στις 13 μέρες από την έναρξη ισχύος, μέχρι
τις 30 Απριλίου, της ρύθμισης των 100 δόσεων του
2015, έχουν υποβληθεί ήδη 278.000 αιτήσεις (93%
από φυσικά πρόσωπα και 7% από νομικά) με αρχικό
ρυθμιζόμενο κεφάλαιο 1,92 δις Ευρώ, στο οποίο αντι-
στοιχούν 280 εκ. ευρώ προσαυξήσεις, δηλαδή συνολι-
κά 2,2 δις Ευρώ.

Η συνολική καταβολή από εφάπαξ εξόφληση, μερική
καταβολή ή και πρώτη δόση για τον Απρίλιο είναι 110
εκ. Ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέχρι τις 29
Απριλίου – από ενημέρωση από τις τράπεζες – έχουν
εισπραχθεί 101 εκ. Ευρώ από αυτά.

«Η ρύθμιση έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, που
συνοψίζονται στη δυνατότητα καταβολής προκαταβο-
λής με ισόποση απαλλαγή προσαυξήσεων, στη γεν-
ναιότερη μείωση προσαυξήσεων και τόκων, στη δυνα-
τότητα ελάχιστης μηνιαίας καταβολής μικρότερου
ποσού (από 50€ σε 20€) και στη μη περαιτέρω επι-
βάρυνση με τόκους, όταν το ποσό βασικής οφειλής
δεν ξεπερνά τις 5.000 €» επισημαίνεται στη σχετική
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται, ότι στην προγενέστερη διαδικασία
ρύθμισης των 100 δόσεων του 2014 υποβλήθηκαν
συνολικά 230.000 αιτήσεις υπαγωγής κατά το χρονικό
διάστημα από 25 Νοεμβρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου
2015. 

Από αυτές, έχουν επικυρωθεί - κλείσει 193.000 αιτή-
σεις με ρυθμισμένο κεφάλαιο 1,5 δις Ευρώ και έχουν
εισπραχθεί περίπου 220 εκ. Ευρώ.

Μείωση των τιμών 
σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εκδίδεται
Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει μειωμένες τιμές
στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με σύμβαση ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενες γραμμές). 

Η μείωση είναι της τάξης του 2,6%. 
Αποφάσεις που αφορούν στις τιμές των ακτοπλοϊ-

κών εισιτηρίων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως κάθε χρόνο, με βάση τον ετήσιο δείκτη
τιμών καταναλωτή. 

«Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ και πέρυσι ο ετήσιος
δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν μειωμένος κατά 1,7%,
με απόφαση του πρώην υπουργού δεν πραγματοποι-
ήθηκε καμία μείωση!» επισημαίνεται στη σχετική ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυ-
τιλίας & Τουρισμού.

Οι μειώσεις αυτές αφορούν τις επιδοτούμενες γραμ-
μές καθώς και ελεύθερες γραμμές μεταξύ λιμένων που
η διακίνηση επιβατών δεν υπερβαίνει κατά περίπτω-
ση τους 150.000 ή τους 300.000 επιβάτες.

Για τις ελεύθερες γραμμές οι τιμές αυτές δεν είναι
δεσμευτικές αλλά είναι ενδεικτικές και το Υπουργείο
παρεμβαίνει σε ειδικές περιπτώσεις, όταν ενεργοποι-
είται η διαδικασία διερεύνησης εναρμονισμένων πρα-
κτικών (καρτέλ). 

«Πέραν των ανωτέρω, η Κυβέρνηση μελετά παρεμ-
βάσεις για περαιτέρω μείωση των τιμών των ακτο-
πλοϊκών εισιτηρίων, οι οποίες ιδιαίτερα σε ορισμένες
γραμμές είναι δυσανάλογα υψηλές, επιβαρύνοντας
κυρίως τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα», προ-
στίθεται στην ίδια τ ανακοίνωση.

Πρώην δημοτικοί αστυνόμοι που μετατάσσονται στο ΥΠΕΣΔΑ

Η μετάταξη πρώην δημοτικών αστυνόμων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού σε υπηρεσίες του υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υλοποιείται σύμφωνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Με σχετικό έγγραφο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι
νέοι ενιαίοι οριστικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων σχετικά με την υλοποίηση της κινητικότητας των Δημοτικών
Αστυνομικών, μετατάσσονται οι μόνιμοι υπάλληλοι, Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσι-
μότητας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνι-
κής Συνοχής). Οι εργαζόμενοι θα έχουν την ίδια εργασιακή σχέση, και θα τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις,
με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Reuters: Η ελληνική κυβέρνηση 
προχωράει άμεσα στην πώληση 
αεροδρομίων και ΟΛΠ

Η κυβέρνηση επιθυμεί να προχωρήσει άμεσα στην
ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης των περιφε-
ρειακών αεροδρομίων στην γερμανική εταιρεία
Fraport και στην επανεκκίνηση της διαδικασίας
πώλησης του 51% του ΟΛΠ. Αυτό δήλωσε την Τρίτη
στο Reuters αξιωματούχος του ΤΑΙΠΕΔ.

«Το θέμα των περιφερειακών αεροδρομίων θα ολο-
κληρωθεί άμεσα», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε
ανωνυμία αναφερόμενος στη συμφωνίας ύψους 1,2
δισ. ευρώ που εκκρεμεί από το 2014. Ανέφερε επίσης
ότι σχετική ανακοίνωση θα πρέπει να αναμένεται έως
τις 15 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ, ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η κυβέρνη-
ση θα καλέσει, μέσα στις επόμενες ημέρες -όσους
ενδιαφερόμενους έχουν προκριθεί στην short list- να
καταθέσουν τις δεσμευτικές τους προτάσεις για την
εξαγορά του 51% του ΟΛΠ με πρόβλεψη να αυξηθεί
στο 67% σε βάθος 5ετίας.

«Θα ανοίξουμε και πάλι τη διαδικασία τις ερχόμενες
ημέρες», δήλωσε.

ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αφορολόγητες οι αποζημιώσεις και 
οι αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι 12.000 €

Αφορολόγητες θα είναι οι αποζημιώσεις προς τους
αγρότες, ενώ θεσπίζεται αφορολόγητο 12.000 ευρώ για τις
αγροτικές επιδοτήσεις.

Σχετική τροπολογία αναμένεται να φέρει στη Βουλή η
αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη,
όπως ανακοίνωσε σήμερα μιλώντας στη Βουλή, προκει-
μένου να συζητηθεί και να ψηφισθεί ως το τέλος της εβδο-
μάδος.

Οι νέες διατάξεις για τους αγρότες αναμένεται να ισχύ-
σουν για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις των αγροτών
που θα αρχίσουν να υποβάλλονται τις προσεχείς ημέρες.

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 15ΘΗΜΕΡΟ
Περισσότερες από 120.000 αιτήσεις στο
πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση

Ξεπέρασαν τις 120.000 οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
για ένταξη στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Εργασίας,δεκαπέντε ημέρες μετά την έναρξη της υποβο-
λής αιτήσεων,ο αριθμός έχει φτάσει τις 120.726,εκ των
οποίων 53.638 υποβλήθηκαν ιδιωτικά και 67.088 σε ΚΕΠ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία οι περισσότερες αιτή-
σεις αφορούν την επιδότηση σίτησης(44.391) και λιγότε-
ρες είναι αυτές για το επίδομα ενοικίου( 1.822),ενώ για τη
δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας(1.078).

Ωστόσο, μεγάλος είναι ο αριθμός αιτήσεων που αφορά
συνδυασμό των παροχών που σχετίζονται με τη σίτιση και
το ρεύμα(35.265),αλλά και ο συνδυασμός που αφορά επί-
δομα ενοικίου και επιδότηση σίτισης(11.509).

Τέλος,αρκετά υψηλός είναι ο αριθμός αιτήσεων που
αφορά συνδυασμό και των τριών παροχών(25.591).

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕΤΡΟ

«Χαράτσι» στις αναλήψεις τραπεζικών 
καταθέσεων

Ειδικό τέλος 1 τοις χιλίοις στις αναλήψεις καταθέ-
σεων από τις τράπεζες φέρεται να σκέφτεται σοβα-
ρά να επιβάλει το κυβερνητικό επιτελείο.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται ως ισοδύναμο δημοσιο-
νομικό μέτρο, με σκοπό η Τρόικα να υπαναχωρήσει
σε άλλα ζητήματα που η κυβέρνηση θεωρεί πως
εμπίπτουν στις κόκκινες γραμμές της.

Μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο ήδη έχει προχω-
ρήσει σε μελέτη για το πόσα έσοδα μπορεί να επι-
φέρει η επιβολή του τέλους 1 τοις χιλίοις στις αναλή-
ψεις τραπεζικών καταθέσεων ανεξαρτήτως αν αυτές
θα γίνονται από ΑΤΜ ή από τα γκισέ ή ηλεκτρονικά
μέσω των υπηρεσιών internet ή αν θα πρόκειται για
απλή μεταφορά, για λογαριασμό μισθοδοσίας, ταμι-
ευτηρίου ή όψεως. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων υπολογίζει πως τα έσοδα για τα κρατικά
ταμεία μπορούν να φτάσουν και τα 180 εκατ. ευρώ
τον χρόνο.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν, απομένει να διευ-
κρινιστεί τι θα συμβαίνει στην περίπτωση που κατα-
θέτης μεταφέρει χρήματα μεταξύ λογαριασμών που
είναι ο ίδιος δικαιούχος (αυτά δεν φεύγουν από την
τράπεζα).

Επίσης, καθώς για τις συναλλαγές που ξεπερνούν
το 1 εκατ. ευρώ το τέλος ανάληψης καταθέσεων λει-
τουργεί ως «χαράτσι» εξετάζεται είτε να υπάρξει
πλαφόν στο ποσό πάνω από το οποίο θα εφαρμό-
ζεται το τέλος, ή περιορισμός στις συναλλαγές που
αυτό αφορά (συναλλαγές δημοσίου, ενδοτραπεζικές
συναλλαγές, επενδύσεις, κ.α.).



Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 11ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ   --   ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο
(ΠΑΚΠΠΑ) Ελευσίνας, έγινε η πρώτη συνάντηση του “Δικτύου
Δημιουργικών Πολιτών” της επιτροπής ELEUSIS 2021. Σε μια
κατάμεστη αίθουσα συζητήθηκαν διεξοδικά οι άξονες που αφο-
ρούν το εγχείρημα της διεκδίκησης, και όλοι συμφώνησαν ότι
οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να γίνουν συμμέτοχοι
στο μεγάλο αυτό στόχο.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές
ομάδες, πολίτες και φορείς της περιοχής, συζήτησαν και εξέ-
φρασαν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το επιχείρημα της
πολιτιστικής πρωτεύουσας. Κατατέθηκαν δημιουργικές από-
ψεις, τόσο για το περιεχόμενο του πολιτισμού και πως θα πρέ-

πει να λειτουργεί στη καθημερινότητα του πολίτη, όσο και για
την ανάγκη εντοπισμού των όποιων στρεβλώσεων και προ-
σπάθεια αποκατάστασής τους. Υπήρξε κοινή πεποίθηση
όλων των παρευρισκόμενων ότι υπάρχουν τα περιθώρια
αυτοοργάνωσης της γειτονιάς, ώστε να κατατεθούν συγκεκρι-
μένες προτάσεις για δράσεις που θα αφορούν τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων αλλά και των υποδομών
όπου χρειάζονται υποστήριξη ή την δημιουργία νέων.

Τέλος, πολλοί κάτοικοι της πόλης εξέφρασαν την επιθυμία
τους να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και
δεσμεύθηκαν να γίνουν αρωγοί της σπουδαίας αυτής προ-
σπάθειας.

Συρία: «Απερίγραπτη βαρβαρότητα» 
για τους κατοίκους στο Χαλέπι

Η αεροπορία του καθεστώτος
βομβαρδίζει με βαρέλια - βόμβες, 

πλήττοντας κυρίως αμάχους

Οι κάτοικοι στο Χαλέπι της Συρίας, δεύτερης σημαντι-
κότερης πόλης της χώρας μετά τη Δαμασκό και πάλαι
ποτέ οικονομικό κέντρο, υποφέρουν «απερίγραπτα
βάρβαρες πράξεις», αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις αλλά και πολλές οργανώσεις
των ανταρτών διαπράττουν εγκλήματα πολέμου σε
καθημερινή βάση.

Η αεροπορία του συριακού καθεστώτος έχει εντείνει
τους βομβαρδισμούς κατά των ανταρτών τις τελευταίες
εβδομάδες, μετά την επίθεση των τελευταίων στις
κυβερνητικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ έχει αρνη-
θεί κατηγορηματικά ότι ο στρατός χρησιμοποιεί βαρέλια
- βόμβες, γεμάτα εκρηκτικά, τα οποία λειτουργούν ως
βόμβες διασποράς και προκαλούν τον θάνατο δεκάδων
αμάχων σε κάθε χρήση τους.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερις
μαθητές και ένας δάσκαλος, σκοτώθηκαν την Κυριακή,
όταν βαρέλι - βόμβα έπληξε νηπαιγωγείο στη συνοικία
Σάιφ Αλ Νταούλα.

Η Αμνηστία σημειώνει ότι από τον Ιανουάριο του 2014
μέχρι τον Μάρτιο του 2015, τα κυβερνητικά αεροσκάφη
έχουν κάνει συστηματική χρήση των βαρελιών - βομβών
στις συνοικίες του Χαλεπίου οι οποίες ελέγχονται από
τους αντάρτες.

«Είδα παιδιά χωρίς κεφάλια, ανθρώπινα μέλη παντού.
Ήταν μια εικόνα κόλασης», τόνισε εργάτης τοοπικού
εργοστασίου, μετά την επίθεση στη συνοικία Αλ Φαρ-
ντούς, το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης, οι βομβαρδι-
σμοί αυτού του είδους έχουν οδηγήσει στον θάνατο του-
λάχιστον 3.124 πολιτών και 35 ανταρτών στην επαρχία
του Χαλεπίου, στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η πόλη έχει χωριστεί σε δύο τομείς από το 2012, όταν
άρχισαν οι μάχες μεταξύ κυβερνητικών και ανταρτικών
δυνάμεων.

Παραγουάη: Απαγορεύουν σε 10χρονη
που βιάστηκε να υποβληθεί σε άμβλωση

Το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε άμβλωση ένα κορίτσι
10 ετών που βιάστηκε από τον πατριό του και είναι
έγκυος 23 εβδομάδων απέρριψε ο υπουργός Υγείας
της Παραγουάης Αντόνιο Μπάριος.

«Εάν γινόταν άμβλωση, θα έπρεπε να είχε γίνει πριν
από την 20ή εβδομάδα. Η κύηση δεν θα διακοπεί»,
δήλωσε ο υπουργός Υγείας σε δημοσιογράφους.

Η 10χρονη, η οποία έχει εισαχθεί για παρακολούθηση
στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στην Ασουνσιόν,
είχε βιαστεί από τον σύντροφο της μητέρας της.

Το παράρτημα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διε-
θνής Αμνηστία στην Παραγουάη έχει ξεκινήσει μια
δημόσια εκστρατεία, χρησιμοποιώντας την ετικέτα
#NiñaEnPeligro, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο το
κορίτσι να αναγκαστεί να ολοκληρώσει την κύηση. Η
ΜΚΟ υποστηρίζει ότι με βάση το διεθνές δίκαιο, η υπό-
θεση αυτή συνιστά μια περίπτωση «βασανισμού ή ατι-
μωτικής μεταχείρισης», όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβα-
ση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκλη-
ρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης του
ΟΗΕ.

Το Σύνταγμα της Παραγουάης απαγορεύει τις αμβλώ-
σεις εξαιρουμένων μόνο περιπτώσεων κινδύνου για τη
ζωή της μητέρας και, ακόμη και σε αυτή την περίπτω-
ση, μόνον μέχρι την 20ή εβδομάδα της κύησης.

«Η διάγνωση της κύησης αυτού του κοριτσιού μας
γνωστοποιήθηκε την 21η εβδομάδα. Εάν έπρεπε να
γίνει άμβλωση, θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από την
20ή εβδομάδα. Σήμερα, βρισκόμαστε στις 23», είπε ο
Μπάριος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την 21η Απριλίου, όταν
εξετάσεις που έγιναν σε νοσοκομείο παίδων της Ασουν-
σιόν έδειξαν ότι η ασθενής, που είχε εισαχθεί διότι
υπήρχαν φόβοι πως είχε όγκο στην κοιλιακή χώρα,
στην πραγματικότητα ήταν έγκυος.

Η μητέρα έχει προφυλακιστεί διότι έδωσε ψευδείς
πληροφορίες για τον σύντροφό της, ο οποίος διαφεύγει
τη σύλληψη. Η γυναίκα κατηγορείται για παραμέληση
εποπτείας ανηλίκου και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Αναγνωρίστηκε και ο δεύτερος
δράστης της επίθεσης στο Τέξας

Αμερικανοί αξιωματούχοι της αστυνομίας ανα-
γνώρισαν τον Ναντίρ Σουφί ως τον δεύτερο δρά-
στη της ένοπλης επίθεσης που πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή σε έκθεση σκίτσων που απεικόνι-
ζαν τον προφήτη Μωάμεθ στο Γκάρλαντ του
Τέξας, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα τη Δευτέρα.

Ο Σουφί ήταν συγκάτοικος του Έλτον Σίμπσον
που αναγνωρίστηκε νωρίτερα από την αστυνομία
ως ο άλλος δράστης της επίθεσης.

Οι εφημερίδες New York Times και Washington
Post μετέδωσαν δηλώσεις αξιωματούχων που
ανέφεραν ότι ο Σουφί και ο Σίμπσον άνοιξαν πυρ
την Κυριακή το βράδυ έξω από μια έκθεση σκί-
τσων που απεικόνιζαν τον προφήτη Μωάμεθ.

Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν έπειτα από ανταλ-
λαγή πυρών με αστυνομικό που περιφρουρούσε
την εκδήλωση.

«Καμία μορφή έκφρασης δε δικαιολογεί μία
πράξη βίας» δήλωσε νωρίτερα ο Τζος Έρνεστ,
εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο
να υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των ενόπλων
και διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως
γνωστοποίησε σήμερα μία αμερικανική κυβερνητι-
κή πηγή.
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1ο. Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας
σε δάση και δασικές εκτάσεις. 

Τέτοια προγράμματα αφορούν στη βελτίωση συντήρησης δασικού οδικού
δικτύου, στον έλεγχο των δεξαμενών νερού και γέμισμά τους, στην προετοι-
μασία των πυροφυλακίων, στις αποψιλώσεις και σε άλλες φυτοτεχνικές
εργασίες ως διευκόλυνση του έργου της καταστολής. Να τονίσουμε πως οι
δασικοί δρόμοι της Δυτικής Αττικής είναι δύσβατοι έως απροσπέλαστοι από
τα πυροσβεστικά οχήματα, λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί από τις
βροχοπτώσεις, και λόγω της βλάστησης, και απαιτείται άμεσα η εκτέλεση
έργων βελτίωσης και συντήρησης  του δασικού οδικού δικτύου. Αλλά καλύ-
τερα να μας τα πουν αυτά η Δ/νση Δασών και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2ο. Απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υπο-
δομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας όπως αρχαιολογικούς χώρους, άλση,
πάρκα, κ.λ.π. 

3ο. Πρόληψη για την αποφυγή πρόκληση πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από
την λειτουργία  χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων που ανήκουν
στους ΟΤΑ και πρόληψη για την αποφυγή πυρκαγιάς από την εκτέλεση
γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο. 

4ο. Ενημέρωση του κοινού για την λήψη μέτρων πρόληψης και προστασία
από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.

Λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας με στοιχεία από τον
ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η υπηρεσία
πολιτικής προστασίας, όταν προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρ-
καγιάς, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για την αποφυγή πρόκλησης
πυρκαγιών από αμέλεια. 

5ο. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής
εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε
ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός. 

6ο. Συμμετοχή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δρά-
σεις επιτήρησης δασών κατά την διάρκεια αντιπυρικής περιόδου αλλά και
συνδρομή από τις Ένοπλες Δυνάμεις σε θέματα επιτήρησης, ιδιαίτερα σε
περιόδους υψηλού κινδύνου και με προσωπικό από τις μονάδες της ευτύτε-
ρης περιοχής του Θριασίου Πεδίου . 

Πιστώσεις συνολικού ύψους 18.400.000 ευρώ 
ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους για την κάλυ-

ψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Στο μεταξύ, πιστώσεις συνολικού ύψους 18.400.000 ευρώ ενέκρινε το
υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους για την κάλυψη δράσεων αντιμε-
τώπισης δασικών πυρκαγιών.

Με υπουργική απόφαση του Νίκου Βούτση, οι δήμοι και σύνδεσμοι
αυτών, με τους πόρους αυτούς μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες
όπως προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε άλση, πάρκα και κατασκη-
νώσεις), συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, προληπτικά
μέτρα αποφυγής πυρκαγιών σε ανεξέλεγκτες χωματερές, ενίσχυση εθελο-
ντικών δράσεων, αγορά εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι
κλπ), κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, υπερωρίες μη μόνιμου προ-
σωπικού κλπ) και κάλυψη δαπανών μίσθωσης σχετικών οχημάτων ή μηχα-
νημάτων.
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αθήνα, 5 Μαΐου 2015

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει
προς το επενδυτικό κοινό ότι: 

(α) το Ελληνικό Δημόσιο με την υπ’ αριθ. Πρωτ.
2765 από 4 Μαΐου 2015 επιστολή των συναρμο-
δίων Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κατα-
στατικού της Εταιρείας, τον  διορισμό, εκ μέρους του
Ελληνικού Δημοσίου,  των παρακάτω προσώπων
ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της:

•Ευστάθιο Τσοτσορό του Νικολάου
•Γρηγόριο Στεργιούλη του Σωτηρίου
•Ανδρέα Σιάμισιη του Νικολάου
•Γεώργιο Γρηγορίου του Κωνσταντίνου
•Στρατή Ζαφείρη του Χαραλάμπους 
•Σωτήρη Κοντονάσιο του Παναγιώτη
•Γεώργιο Μαλόγλου του Νικολάου

Τα ανωτέρω μέλη αντικαθιστούν τους συμβούλους
που είχαν διοριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνά-
μει της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2779 από 26.6.2013 επι-
στολής του. 

(β) Η PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL
HOLDINGS S.A, με την από 4 Μαΐου 2015 επιστο-
λή της  διορίζει τον κο. Γεώργιο Αλεξόπουλο του
Δημητρίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου. Ο κ. Θεόδωρος Βάρδας, επίσης διορισθείς από
την PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL
HOLDINGS S.A παραμένει μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.». 

Εντός των αμέσως προσεχών ημερών  θα γίνει η
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
και αναμένεται να  εκλέξει τον  κ. Ευστάθιο Τσοτσο-
ρό ως Πρόεδρο του ΔΣ, τον κ. Γρηγόρη Στεργιούλη
ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Ανδρέα Σιάμι-
σιη ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤIA
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι 4/5/2015
Αριθ. Πρωτ οικ.: 10867

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου επα-
ναπροκηρύσσει  Διεθνή Ανοι-
κτό διαγωνισμό,  για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-
2016»,

με κριτήριο κατακύρωσης:
α)Με ποσοστό έκπτωσης επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης,
μέσης λιανικής τιμής πώλησης
έκαστου είδους, όπως αυτή
πιστοποιείται από το Παρατηρη-
τήριο Τιμών Υγρών καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα του είδους (πετρέ-
λαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη
και πετρέλαιο θέρμανσης). Το
ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης
μπορεί να είναι και αρνητικό
χωρίς να υπερβαίνει το 5%.  β)
για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη
τιμή.

Όλες οι αναλυτικές πληροφο-
ρίες, καθώς ο χρόνος και ο
τόπος παράδοσης των ειδών

περιλαμβάνονται στην
10791/30.04.2015 διακήρυξη του
Διαγωνισμού.

1)Αναθέτουσα Αρχή :    Δήμος
Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138
& Επαύλεως Τ.κ. : 12461)

2)Φορείς υλοποίησης: Δήμος
Χαϊδαρίου , «Σχολική Επιτροπή
Α’θμιας Εκπ/σης», «Σχολική Επι-
τροπή Β’θμιας Εκπ/σης»

3) Υπό προμήθεια Είδη
Ποσότητες όπως αναφέρονται
στην αριθμ. 1/2015 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών :

α) Πετρέλαιο Κίνησης
:144.001,45 λίτρα , β) Βενζίνη
Αμόλυβδη  : 24.760 λίτρα, γ)
Λιπαντικά  : 10.200 λίτρα

δ)Πετρέλαιο Θέρμανσης:
118.419,91 λίτρα                       

4) Η ανωτέρω προμήθεια θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους,
έχει συνολικό προϋπολογισμό
444.200,00€ με Φ.Π.Α. εκ των
οποίων  300.000,00€ θα βαρύ-
νουν τον Κ.Α:20.6643.0001,
65.000,00€  θα βαρύνουν τον
Κ.Α.:20.6641.0001 του προϋπο-
λογισμού έτους 2015 του Δήμου,
και το ποσό των 79.200,00€ θα
προέλθει από τις πιστώσεις των
σχολικών επιτροπών Α βάθμιας
και Β βάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου Χαϊδαρίου.

5)Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. 

Ημερομηνία έναρξης υποβο-
λής των προσφορών
:18/5/2015 . 

Καταληκτική ημερομηνία και

ώρα υποβολής προσφορών:
10/06/2015 (ώρα 15:00). 

Η ηλεκτρονική αποσφράγι-
ση των προσφορών γίνεται
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφο-
ρών, ήτοι 16/06/2015 (ώρα
10:30).

Δικαίωμα συμμετοχής :Έλλη-
νες και αλλοδαποί αναγνωρισμέ-
νοι προμηθευτές των δημοπρα-
τούμενων αντικειμένων, Ημεδα-
πά και αλλοδαπά Νομικά Πρό-
σωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr

6) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν
την δυνατότητα να υποβάλλουν
προσφορά για μια ή περισσότε-
ρες ομάδες των υπό προμήθεια
ειδών. Οι προσφορές ισχύουν
και δεσμεύουν τους προμηθευ-
τές εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη διενέργειας του
διαγωνισμού. Αντιπροσφορές
δεν γίνονται δεκτές. 

7) Η διάρκεια της Σύμβασης
θα είναι ένα (1) έτος από την
ημέρα υπογραφής των επιμέ-
ρους συμβάσεων με τους φορείς
υλοποίησης της προμήθειας. Η
σύμβαση δύναται να τροποποιη-
θεί όταν αυτό προβλέπεται από
συμβατικό όρο ή όταν συμφωνή-
σουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλ-
λόμενα μέρη , μέχρι την διενέρ-
γεια του επόμενου διαγωνισμού ,

στο μέτρο που δεν θα υπάρξει,
κατά το χρόνο της παράτασης,
περαιτέρω οικονομική επιβάρυν-
ση του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων.

8) Ως  εγγύηση  συμμετοχής
ορίζεται το ποσό των € 7.222,77
που αντιστοιχεί στο 2% του
συνολικού προϋπολογισμού. Ο
προμηθευτής στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση, υποχρεού-
ται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 3%
της συμβατικής αξίας με τον κάθε
φορέα χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία αποστολής στην
εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοι-
νοτήτων: 30/04/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης στον Ελληνικό
τύπο:5-7/05/2015 

Τα  σχετικά τεύχη τεχνικών
προδιαγραφών και προϋπολογι-
σμού των υπό προμήθεια καυσί-
μων και λιπαντικών, μαζί με το
πλήρες κείμενο  διακήρυξης,
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
προμηθεύονται από το  γραφείο
προμηθειών του Δήμου Χαϊδαρί-
ου που βρίσκεται στον 2ο όροφο
του Δημοτικού Καταστήματος,
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλε-
ως, από τον ιστότοπο του
Δήμου: www.haidari.gr καθώς
και από το  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Τηλέφωνο: 2132047317,-318,-
330 ,FΑΧ:  210 – 5323635, e-
mail: prom@haidari.gr. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΙΒΙΤΣΚΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΤΕΡΖΙΔΗ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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3ήμερο Οδικής 
Ασφάλειας από τον

«Κούρο»

Η Εθελοντική
Ομάδα Μεγά-
ρων ΚΟΥΡΟΣ
με την υποστή-
ριξη φορέων
κρατικών ,
ιδιωτικών και
φίλων του ποδηλάτου αλλά και με τους μαχητές
στο μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας και ιδιαίτε-
ρα με στόχο τον  μηδενισμό των ανήλικων θυμά-
των στο δρόμο από τροχαία ατυχήματα, διοργα-
νώνουν για ακόμη μια φορά τριήμερες εκδηλώ-
σεις στη Πόλη των Μεγάρων στις 8,9 & 10 Μαΐου
2015.Σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε μικροί
και μεγάλοι, γονείς και παιδιά. Γιατί η Οδική
Ασφάλεια Μας Αφορά  Όλους.

Πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου.
Επιμέλεια εκδηλώσεων: Σωτήρης Γιαννόπουλος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του

Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη 
πελατεία. Τηλέφωνο 6934840172.

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

(5.1.15)
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

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

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

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα

Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλι-
κιωμένων καθώς και τις
οικιακές εργασίες σε όλη
την περιοχή της Δυτικής
Αττική. Διαθέτει σχετική
προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό σημείο
(μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων Πολυτε-
χνείου πλησίον πιάτσας Ταξι). Τηλέφω-
νο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 65τμ. με πατάρι 25τμ. Άνω
Ελευσίνα, επι της Εθνικής Αντιστάσεως
(πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου). Τηλέ-
φωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ Αγ.
Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου
(δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ. WC,
Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια. Αυτό-
νομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα,
φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο επικοιω-
νίας 6972 649610.

Πρόγραμμα δράσης των εργαζομένων 
της «Χαλυβουργικής»

Σε Γενική Συνέλευση που έγινε τη Δευτέρα, οι εργαζόμενοι της «Χαλυβουργικής» κατέληξαν σε πρόγραμμα κινη-
τοποιήσεων για τις επόμενες μέρες.

Σήμερα  Τετάρτη σε 24ωρη απεργία.
Την Πέμπτη σε στάσεις εργασίας (11 π.μ. - 1 μ.μ. και 3 μ.μ. - 5 μ.μ.).
Την Παρασκευή σε 24ωρη απεργία, νέα Γενική Συνέλευση και συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, παρά την πρόταση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, η πλειοψηφία του σωματείου

απέφυγε να αποφασίσει συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο, πράγμα που θα βοηθούσε να γίνει το πρόβλη-
μα γνωστό, να δυναμώσουν οι κινητοποιήσεις και η αλληλεγγύη.

Το παράρτημα Θριασίου του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας επισημαίνει
πως θα στηρίξει με τις δυνάμεις του το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων. Τις επόμενες μέρες σχεδιάζει να συγκα-
λέσει πλατιά σύσκεψη, για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

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

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

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

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

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

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

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

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

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

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

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

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

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

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

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

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15
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Από τον Ιούνιο το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις
Για 3.600 ανέργους νέους έως 24 ετών

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το
πρόγραμμα για δράσεις Συμβου-
λευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίη-

σης και Πρακτικής Άσκησης σε ειδικότη-
τες της εξωστρεφούς επιχειρηματικότη-
τας, που στόχο έχει την ενδυνάμωση
των δεξιοτήτων 3.600 νέων ανέργων,
ηλικίας 18 έως 24 ετών, όπως αναφέρει
σημερινή ανακοίνωση του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΠΣΕ,
Χριστίνα Σακελλαρίδη: «Στην εξωστρεφή
επιχειρηματικότητα στηρίζονται εκατο-
ντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και από
τις εξαγωγές προσδοκούμε τη δημιουρ-
γία προϋποθέσεων οικονομικής ανάκαμ-
ψης και ανάπτυξης. Είναι λοιπόν εξαιρε-
τικά σημαντική η επιτυχία του προγράμ-
ματος, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα
τεχνογνωσίας που συχνά καταγράφεται
ως προς την εξαγωγική στρατηγική, ειδι-
κά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της
χώρας και να αυξηθεί η εξαγωγική της
βάση».

Μέσω του προγράμματος του υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα παρα-
σχεθούν εξειδικευμένες και εξατομικευ-

μένες συμβουλευτικέςυπηρεσίες, καθώς
και κατάρτιση και πιστοποίηση στους
νέους ανέργους, με στόχο την ενίσχυση
των προσόντων τους, ώστε να αποτελέ-
σουν σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου
δυναμικού με ειδικές γνώσεις και τεχνι-
κές σε θέματα εξωστρέφειας, κομβικής
σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Το πρόγραμμα προσφέρει οφέλη για
τις επιχειρήσεις σε δύο επίπεδα:

-Βραχυπρόθεσμο: Με πλήρη επιδότη-
ση απασχόλησης νέων 18-24 ετών για
περίπου 2,5 μήνες

-Μακροπρόθεσμο: Βελτίωση της προ-
σφοράς εργασίας από ανθρώπινο δυνα-
μικό που εισέρχεται στην αγορά εργα-
σίας

Συγκεκριμένα, για τους συμμετέχοντες
νέους και νέες, ανέργους, προβλέπονται
120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και
260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στις 13
περιφέρειες της χώρας.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιείται
από 4 έως 8 ώρες καθημερινά, ενώ οι 

συμμετέχοντες θα λάβουν και πιστο-
ποίηση επαγγελματικών προσόντων
προσώπων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προ-
βλέπονται τα παρακάτω στάδια:

-Ιούνιος 2015: Εκκίνηση του Portal για
την υποδοχή αιτήσεων εταιρειών και
ανέργων και τη δημιουργία αντίστοιχου
μητρώου επιχειρήσεων και μητρώου
ανέργων

-Σεπτέμβριος 2015: Εκκίνηση θεωρητι-
κής κατάρτισης

-Οκτώβριος 2015: Εκκίνηση πρακτικής
άσκησης

Κατά την έναρξη των δράσεων, οι επι-
χειρήσεις θα κληθούν να υποβάλουν
αιτήσεις συµµετοχής στην Πράξη, προ-
κειµένου να κατανεµηθούν ορθολογικό-
τερα οι προσφερόµενες θέσεις των ωφε-
λούµενων ανά ειδικότητα.


