
Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε 
η εθελοντική αιμοδοσία που η εθελοντική αιμοδοσία που 

διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικήςδιοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής
Στόχος η δημιουργία 

τράπεζας αίματος που
θα καλύπτει τις ανάγκες 
σε αίμα των κατοίκων 
της Δυτικής Αττικής.
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κ.2239

Συνελήφθη
41χρονος 

για κατοχή και 
διακίνηση

ναρκωτικών 
στις Αχαρνές

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

Συνεχίζονται οι ημερίδες της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριασία 

– Νέες Γυναίκες της Επιστήμης 
στην Απασχόληση»

ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

Το ΚΕΠ της
Ζωφριάς στον
ανακαινισμένο

χώρο του αναψυκτηρίου 
στην πλατεία «Βορεινό»

Με θέματα μεταβίβασης απλής
χρήσης αιγιαλού σε τρίτους 

Καταπιάνεται στη αυριανή του συνεδρίαση 
το  Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Ανακοίνωση της δημάρχου
Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ι. Κριεκούκη, για
το ατύχημα στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 

‘’Απαιτούνται σύγχρονα μέτρα 
υγιεινής και ασφαλείας και τήρηση

των εργασιακών δικαιωμάτων,
προτού θρηνήσουμε θύματα’’

Σελ: 3

Σελ: 3Σελ: 2

Σελ: 3
Για 3η συνεχόμενη χρονιά 

υπό την αιγίδα της Δημοτικής
Αρχής Ασπροπύργου

ΟΡΓΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΚΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

«Η ανασφάλεια και ο φόβος 
δεν μπορεί να συνεχισθεί. 

Το επόμενο διάστημα θα 
δρομολογήσουμε ένα άλλο Μενίδι»

Σελ: 8

Σελ: 9

Επίσκεψη του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, 
Αθ. Σχίζα, στα γραφεία του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού 

Συλλόγου Πανοράματος Φυλής 
Το στοιχειωμένο έργο της

οδοποιίας, η συντήρηση των
γηπέδων στις εργατικές

κατοικίες και τα προβλήματα
από την ολοκλήρωση της

λεωφόρου Αιγάλεω,
στο τραπέζι του διαλόγου 

ΟΑΕΔ: 
Αυξήθηκαν τον 

Μάρτιο οι άνεργοι που
αναζητούν εργασία

ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η πρόοδος των 
συνδέσεων των 

ακινήτων με το δίκτυο 
αποχέτευσης λυμάτων

της ΕΥΔΑΠ 

Σελ: 7 Σελ: 8

Σελ: 5

Τόνισε κατά την 
συνάντησή του με

τον δήμαρχο 
Γ. Κασσαβό και
τοπικούς φορείς

ο υπουργός
Προστασίας 
του Πολίτη 

Γ. Πανούσης 
Σελ: 3Σελ: 2-4



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος

Γ. Λεωφόρος 
Δημοκρατίας 20, 

τηλέφωνο
2105573243

Ελευσίνα
Μηλιώσης Νικόλαος

Ι. Κοντούλη 79, 
τηλέφωνο

2105544250

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Παπαευσταθίου

Ελένη Χ. Μπουμπου-
λίνας 62 & Κρυστάλ-
λη Κώστα, Ζεφύρι,

2102470414
Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγό-
ριος Κ. Στρατηγού

Ρόκκα Νικολάου 114,
2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 12 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε 

στις 817,92 μοναδες με πτώση 2,51%
και τζίρο στα 72,77 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 13 
έως 22 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία
Θεόδωρος, Θοδωρής, Θεοδώρα, Δώρα,

Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα 
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Ηπρόοδος των έργων αποχέτευσης που αφορά
τις συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο απο-
χέτευσης λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στον Δήμο ανα-

μένεται να κυριαρχήσει στην αποψινή συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, η οποία θα αρχίσει
στις 8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτι

κού Μεγάρου . Αναλυτικότερα τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης είναι :

Συζήτηση – Ενημέρωση για την πρόοδο των έργων
αποχέτευσης που αφορά τις συνδέσεις των ακινήτων με
το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στον Δήμο
μας.

ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η πρόοδος των συνδέσεων 
των ακινήτων με το δίκτυο 
αποχέτευσης λυμάτων της ΕΥΔΑΠ 

Συνεχίζονται οι ημερίδες της Αναπτυξιακής  Σύμπραξης
«Θριασία – Νέες Γυναίκεςτης Επιστήμης στην Απασχόληση»

ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

Με ένα θεματικό Εργαστήρι που έχει τον τίτλο
«Πρωτογενής Τομέας ευκαιρίες συνεργασίας
και επιχειρηματικότητας», συνεχίζεται η

δράση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριασία – Νέες
Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση», που
στόχο έχει την προώθηση γυναικών επιστημόνων στο
Θριάσιο Πεδίο σε θέσεις ‘’κλειδιά’’ του πρωτογενούς
τομέα Δυτικής Αττικής. 

Το νέο Εργαστήρι έλαβε χώρα  στον Ασπρόπυργο
και σκοπός του ήταν η παρουσίαση των χαρακτηρικών
του πρωτογενούς τομέα της περιοχή του Θριασίου 

Πεδίου, καθώς και η
προβολή επιτυχημέ-
νων παραδειγμάτων
συνεργασίας και επι-
χειρηματικότητας του
πρωτογενούς τομέα. 

Ημερίδες για την 
εκπαίδευση του

αγροτικού 
πληθυσμού της

Περιφέρειας Αττικής

Μέγαρα:
05.06.2015

– Στρατουδάκειο 
Πολιτιστικό Κέντρο

Παράλληλα να
σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής
Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της
υποστήριξης και προώθησης της γεωργίας στην Περι-
φέρεια Αττικής, θα πραγματοποιήσει τον Ιούνιο ημερί-
δα ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού σε διάφο-
ρες περιοχές της Αττικής, με θέματα σχετικά με την
εκμηχάνιση της γεωργίας, τον αγροτικό εξηλεκτρισμό,
την προώθηση των αγροτικών προϊόντων μέσω της
πιστοποίησης, τις επιπτώσεις από την μη ορθολογική
χρήση των νιτρικών στο περιβάλλον και την ανθρώπι-
νη υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.
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Την περιοχή των Αχαρνών επισκέφθηκε εχθές ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης
Πανούσης, ο οποίος πρώτα μετέβη στο Αστυ-

νομικό Τμήμα της περιοχής, και κατόπιν συναντήθηκε
με τον δήμαρχο Γ. Κασσαβό και υπηρεσιακούς φορείς. 

Συνοδευόμενος  από τον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Δημήτρη Αναγνωστάκη και τον διευθυντή
του γραφείου του, Βασίλη Μαστρογιάννη, θελησε να
περάσει το μήνυμα της άμεσης εφαρμογής των σχε-
δίων που έχει εξαγγείλει προκειμένου να μπει φρένο
στο οξύ πρόβλημα της εγκληματικότητας και της διακί-
νησης των ναρκωτικών σε  καίρια σημεία του δήμου
αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής.
«Σκοπός μας είναι το επόμενο διάστημα να δρομολο-
γήσουμε ένα άλλο,καλύτερο Μενίδι», τόνισε ο 

κ. Πανούσης δίνοντας το στίγμα των προθέσεων του
υπουργείου που αποτυπώθηκαν στο επιχειρησιακό
σχέδιο που ανακοινώθηκε.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα καταθέ-
σει πρόταση στα υπουργεία για να τονωθεί η παρου-
σία του κράτους στις Αχαρνές. 

Όπως αναφέραμε και στο χθεσινό φύλλο θα εντα-
θούν οι πεζές περιπολίες ενώ θα υπάρξουν στρατηγι-
κές κινήσεις για τα  «μαγαζιά» εμπορίας ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι ο κ. Αναγνωστάκης είχε συναντηθεί
τις προηγούμενες ημέρες με τον δήμαρχο, στον οποίο 

είχε είπε ότι το υπουργείο θα προχωρήσει στην
εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου στην Δυτική
Αττική.

Συνελήφθη 41χρονος 
για κατοχή και 
διακίνηση ναρκωτικών 
στις Αχαρνές

Συνελήφθη, πρωινές
ώρες της 5-5-2015
στις Αχαρνές, από

αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Αχαρνών, ένας
41χρονος ημεδαπός για
κατοχή και διακίνηση ναρκω-
τικών ουσιών. Αναζητείται
ένας 34χρονος ημεδαπός,
συνεργός του.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο
έρευνας για υπόθεση διακί-
νησης ναρκωτικών στην
περιοχή των Αχαρνών και
μετά από αξιοποίηση πλη-
ροφοριών, εντοπίσθηκε ο
41χρονος και συνελήφθη. 

Όπως διαπιστώθηκε ο
ανωτέρω, μαζί με τον αναζητούμενο συνεργό του διακι-
νούσαν συστηματικά ναρκωτικά στην περιοχή των Αχαρ-
νών 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και
στο αυτοκίνητο που επέβαινε, βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν συνολικά: Ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους -
731- γραμμ. Ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -
349,2- γραμμ. Μία (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ένα (1) κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ανακοίνωση της δημάρχου
Μάνδρας- Ειδυλλίας Ι. Κριεκούκη για

το ατύχημα στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου 

‘’Απαιτούνται σύγχρονα
μέτρα υγιεινής 

και ασφαλείας και 
τήρηση των εργασιακών
δικαιωμάτων, προτού
θρηνήσουμε θύματα’’

Συνάντηση του Γ. Πανούση με τον δήμαρχο
Γ. Κασσαβό και τοπικούς φορείς

«Η ανασφάλεια και ο φόβος δεν
μπορεί να συνεχισθεί. 

Το επόμενο διάστημα θα 
δρομολογήσουμε ένα άλλο Μενίδι»

Για αύριο 13 Μαΐου 2015
και ώρα 20:30 είναι προ-
γραμματισμένη η τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Μεγαρέων , προκειμένου
να λάβει αποφάσεις για τα κάτω-
θι:  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτι-

κού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού
έτους 2015.

Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμά-
των εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου
Μεγαρέων  Δ΄ Τριμήνου 2014.

Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,

παραλίας, σε τρίτους  μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού, ως Προέδρου του Β/θμιου Σ/λιου Επι-

θεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων για το έτος 2015.
Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Ανακατασκευή οδού Σιθνίδων’’.

ΗΔήμαρχος Μάν-
δρας - Ειδυλλίας,
Ιωάννα Κριεκού-

κη, σε ανακοίνωσή της
εκφράζει την αμέριστη
συμπαράστασή της στα
θύματα του τρομερού
αυτού εργατικού ατυχή-
ματος που έγινε στα
ΕΛΠΕ και εύχεται όλοι οι
τραυματίες - εργαζόμενοι
να επιστρέψουν υγιείς
στις οικογένειές τους.

Επιπλέον, επισημαίνει
την επιτακτική ανάγκη
τήρησης όλων των κανό-
νων ασφαλούς λειτουργίας των μονάδων παραγωγής
του διυλιστηρίου. 

‘’Η Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εξε-
τάσουν εάν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφα-
λείας που ορίζει ο νόμος και φυσικά να αποδοθούν
ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν. Απαιτούνται σύγχρονα
μέτρα υγιεινής και ασφαλείας, ανθρώπινες συνθήκες
εργασίας και τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων,
προτού θρηνήσουμε θύματα’’, καταλήγει η ανακοίνωση
της δημοτικής αρχής Μάνδρας- Ειδυλλίας. 

Με θέματα μεταβίβασης χρήσης
αιγιαλού σε τρίτους 

Καταπιάνεται στη αυριανή του συνεδρίαση 
το  Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Η παραλία της Βαρέας 
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Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στην Κοινοπραξία Επιχειρηματικό
Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπο-
λογισμού ο.ε. 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας. 

Λήψη απόφασης για την κατανομή της Β’ Δόσης ο.ε. 2015 λειτουργικών δαπανών
στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκτέλεση εργασιών. 

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής για την Κατάρτιση Μητρώων
Αρρένων  γεννηθέντων το έτος 2014. 

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Ελευσίνας στο Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επι-
τροπών έργων.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών ανείσπρακτων δικαιωμάτων ταφής
Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. 

Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης για το Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Επί αιτήματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων .
Επί αιτήματος Ένωσης Κρητών Ελευσίνας – Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ-.

Με μεγάλη συναυλία στην Πλατεία
Δημαρχείου, στην οποία παρευρέθη-
κε πλήθος κόσμου, ολοκληρώθηκαν

στο Χαϊδάρι οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για
τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές. Στη
συναυλία παρευρέθηκαν επίσης, ο δήμαρχος
Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος και η αντιδήμαρ-
χος πολιτισμού Κανέλα Γεωργοπούλου.

Τις εκδηλώσεις άνοιξε η χορωδία του «Αμφίω-
να», παρουσιάζοντας αντάρτικα τραγούδια και
στη συνέχεια απεύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος
Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο οποίος τόνισε
την ανάγκη «η νέα γενιά να γνωρίσει την ιστο-
ρία, πως φτάσαμε ως εδώ και στις σημερινές
συνθήκες, να πάρει το μερίδιο ευθύνης που της
αναλογεί, να παλέψει, να αντισταθεί για να φτιά-
ξουμε ένα καλύτερο κόσμο. 

Τέλος είναι σημαντικό το γεγονός για την πόλη
μας, το ηρωικό Χαϊδάρι, που γίνεται εδώ η έκθε-
ση του ΚΚΕ και συμβολικό που γίνεται σε δύο
πόλεις, στο Χαϊδάρι και την Καισαριανή που

ενώνονται με την θυσία των 200 κομμουνιστών
της 1η Μάη του 1944». 

Σε χαιρετισμό του ο Η. Σταμέλος σημείωσε ότι
«τιμούμε μαζί με το Χαϊδάρι την 71η επέτειο
από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην
Καισαριανή. 

Όχι μουσειακά, αλλά βγάζοντας συμπεράσμα-
τα, τα οποία θα μας "φωτίζουν" στον δρόμο που
ακολουθούμε σήμερα. Μια υπόσχεση στους
αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους, ότι θα
συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξαν, ώστε να
μείνουν αθάνατοι όχι μόνο στην ιστορία, αλλά
και για τον δρόμο που θα "φωτίζει" τις επόμενες
γενιές».

Ακολούθησε η απονομή συμβολικών μεταλ-
λίων και επαίνων στους λαμπαδηδρόμους, που
συμμετείχαν στην λαμπαδηδρομία , ακολουθώ-
ντας τα χνάρια των διακοσίων από το μπλοκ 15
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου εκτε-
λέστηκαν.

Ως αργά το βράδυ συνεχίζονταν η συναυλία με
το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη».

Με συναυλία στην Πλατεία Δημαρχείου, 
ολοκληρώθηκαν στο Χαϊδάρι 

οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους
200 εκτελεσμένους κομμουνιστές

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 3

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για
την ύπαρξη κεραίας 

κινητής τηλεφωνίας κοντά στο
10ο Δημοτικό 

Πραγματοποίησε ο σύλλογος
Δροσούπολης στον δήμο Φυλής 

Την Κυριακή 26-4-14 ο σύλλογος Δροσούπολης στον
δήμο Φυλής διοργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για
την ύπαρξη κεραίας κινητής τηλεφωνίας κοντά στο 10ο
Δημοτικό. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δροσούπολης ενημέρωσε τα μέλη
του Εξωραίστικού Πανοράματος την Τετάρτη 22 Απριλίου
για την ανωτέρα δράση. 

Τους ζήτησε λόγω του σοβαρού θέματος που προκύπτει

αλλά και  στα πλαίσια αλληλεγγύης όσα από τα μέλη μπο-
ρούν να παραβρεθούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. 

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Πανοράματος εκπρο-
σώπησαν ο πρόεδρος Δημήτρης Κοψαχείλης , η γραμμα-
τέας   Μπλέτσα Αντωνία και ο αντιπρόεδρος Δάλλης Δημή-
τριος.
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Επίσκεψη του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, Αθ. Σχίζα, 
στα γραφεία του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος Φυλής 

Το στοιχειωμένο έργο της οδοποιίας, η συντήρηση των γηπέδων
στις εργατικές κατοικίες και τα προβλήματα από την ολοκλήρωση

της λεωφόρου Αιγάλεω, στο τραπέζι του διαλόγου 

Τα γραφεία του συλλόγου επισκέ-
φτηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής
Υπηρεσίας κύριος Σχίζας Αθανά-

σιος ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ.
Η συνάντηση είχε κανονιστεί για νωρίτε-

ρα αλλά το φορτωμένο πρόγραμμα του
αντιδημάρχου και οι γιορτές του Πάσχα
μετέφεραν την συνάντηση. Πολλά θέματα
συζητήθηκαν κατά την συνάντηση με
κυρίαρχο το μεγάλο πρόβλημα με το στοι-
χειωμένο έργο της οδοποιίας.

Ο αντιδήμαρχος μας ενημέρωσε για τις
ενέργειες που έχουν κάνει από την πλευ-
ρά του για το συγκεκριμένο έργο αλλά
όλες πέφτουν στο κενό λόγω της δικαστι-
κής διαμάχης μεταξύ δήμου και εργολά-
βου.   

Ενημερώθηκε από τον πρόεδρο Δημή-
τρη Κοψαχείλη για το πρόβλημα που
υπάρχει με το καταπατημένο οικόπεδο
καθώς και για την απόφαση  του Δ.Σ.
Φυλής   για αυτό.  

Ο πρόεδρος τον ξενάγησε στου
χώρους της πλατείας όπου και είδε με τα
μάτια του τα προβλήματα που έχουν απο

μείνει ανεκτέλεστα και όπως μας ενημέ
ρωσε είναι θέμα χρόνου για να δρομολο-

γηθεί μελέτη για την επίλυσή τους. 

Τέθηκαν επίσης  για ενημέρωσή του και
τυχόν λύσεις που μπορούν να βρεθούν σε
κάποια ζητήματα όπως:   

1.  Η συντήρηση που εκκρεμεί για τα
γήπεδα στις εργατικές κατοικίες.  

2. Η εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ.  

3. Το θέμα της ένταξης και της υπόλοι-
πης περιοχής στο σχέδιο πόλης με ταυτό-
χρονη πρόβλεψη για    σχολείο , παιδικό
σταθμό αλλά και εκκλησία της συνοικίας.

4. Τα προβλήματα που δημιουργούνται
από την  ύπαρξη των ρεμάτων  μπροστά
από το 5ο Δημοτικό,  στο ύψος λίγο πριν
από το κανάλι του Μόρνου  και στη λεω-
φόρο Φυλής στο ύψος της Παναγίας
Κανάλας. 

5. Τα προβλήματα που θα δημιουργη-
θούν  με την ολοκλήρωση της  λεωφόρου
Αιγάλεω. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με  την
πρότασή του την επίσκεψη μελών του Δ.Σ
στην Τεχνική Υπηρεσία για την ενημέρω-
σή του  από τους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες για τα θέματα που του τέθηκαν .

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

Τα ξημερώματα Τρίτης 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε
αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή του
Βλυχού Μεγάρων, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχε-
διασμού για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματι-
κότητας. 

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Α.Τ.
Μεγάρων, του Τμήματος Ασφάλειας Μεγάρων με τη
συνδρομή ανδρών των διευθύνσεων Αστυνομίας Δυτι-
κής Αττικής και Αστυνομικών Επιχειρήσεων παρουσία
Δικαστικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ελέγ-
χθηκαν 85 άτομα και 20 οχήματα, ενώ προσήχθησαν
15 άτομα από τους οποίους οι 11 συνελήφθησαν.
Οκτώ ημεδαποί Ρομά συνελήφθησαν με την κατηγορία
της ρευματοκλοπής, 2 αλλοδαποί για παράβαση του
Τελωνειακού Κώδικα (κατοχή λαθραίων τσιγάρων) και
ένας ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Από τους 11 συλληφθέντες κατασχέθηκαν όπλα, αντί-
γραφα πιστολιών, σφαίρες, μαχαίρια, λαθραία τσιγάρα
καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεοράσεις,

λάπτοπ, εκτυπωτές)  ενώ εξετάζεται η περαιτέρω συμ-
μετοχή τους και σε άλλες κακουργηματικού χαρακτήρα
πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη
περιοχή του Βλυχού Μεγάρων

Έντεκα συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ 
ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)

35η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
Κυριακή 17 Μάη 2015

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διε-
θνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
φέτος συμπληρώνει: 60 χρόνια

ζωής και δράσης. 60 χρόνια αντιιμπερια-
λιστικών αγώνων στη χώρα μας και διε-
θνώς μέσω του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ειρήνης (ΠΣΕ), για ένα ειρηνικό μέλλον,
χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, φτώ-
χεια κι εκμετάλλευση.

Η ΕΕΔΥΕ συνεχίζει και εντείνει την αντι-
ϊμπεριαλιστική-φιλειρηνική πάλη απευθύ-
νοντας πλατύ κάλεσμα συμμετοχής στην
35η Μαραθώνια Πορεία και στις υπόλοι-
πες πορείες που διοργανώνουν οι Επι-
τροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα.

Η 35η Μαραθώνια Πορεία γίνεται σε
συνθήκες που τα σημάδια της καπιταλι-
στικής κρίσης στο κορμί του λαού είναι
έντονα και το κεφάλαιο ενισχύει τις βάσεις
για αύξηση της κερδοφορίας του την επό-
μενη περίοδο. Τα εργατικά-λαϊκά προ-
βλήματα οξύνονται, συνεχίζεται η υψηλή
ανεργία και η φτώχια στην Ελλάδα και σε
όλο τον κόσμο. Στην περιοχή μας και
ευρύτερα, ξεδιπλώνονται οι ιμπεριαλιστι-
κές εκστρατείες, οι πόλεμοι για το μοίρα-
σμα των ενεργειακών πόρων, των δρό-
μων μεταφοράς τους και γενικότερα των
αγορών. «Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι
άφησε όρθιο η ειρήνη τους».

Στη χώρα μας οι ψεύτικες προσδοκίες
που καλλιέργησε η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ σχετικά με την ανακούφι-
ση των λαϊκών στρωμάτων αποκαλύφθη-
καν μέσα στο τρίμηνο που πέρασε από
τις εκλογές. Η κατάσταση της εργατικής
τάξης, των λαϊκών στρωμάτων χειροτε-
ρεύει.

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων,
συγκυβέρνησης, Ευρωζώνης, ΔΝΤ επι-
βεβαιώνει πως κοινή βάση των συνομι-
λιών αποτελεί η χρηματοδότηση και η ενί-
σχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομί-
λων.

Οι λίστες με τις αναδιαρθρώσεις μεγα-
λώνουν και ο λογαριασμός στέλνεται στο

λαό: ασφαλιστικό, εργασιακά, μείωση
συντάξεων, φοροαφαίμαξη των λαϊκών
στρωμάτων, νέα μέτρα μόνιμου χαρακτή-
ρα.

Είναι πλέον καθαρό σε όλους ότι οι
δεσμεύσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
–ΑΝΕΛ, ανεξάρτητα από το πως θα ονο-
μαστούν, οδηγούν σε μνημόνια διαρκείας
με νέα αντιλαϊκή συμφωνία, συνέχιση των
ελέγχων, της εποπτείας των μηχανισμών
της Ε.Ε και της Τρόικας, τις ΗΠΑ σε ρόλο
«τίμιου διαμεσολαβητή». Η αποκαλούμε-
νη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της
κυβέρνησης αποδεικνύεται επικίνδυνη,
εμπλέκει το λαό μας σε περιπέτειες.

Μετά τις πρώτες δηλώσεις του πρωθυ-
πουργού ότι θα συνεχιστεί ο προσανατο-
λισμός κι η συμμετοχή της χώρας στους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, ακολούθησαν τα περί «στρα-
τιωτικής διπλωματίας», «θρησκευτικής
διπλωματίας» και της «αξιοποίησης» της
γεωστρατηγικής θέσης της χώρας με το
βολικό πρόσχημα αντιμετώπισης του
«ισλαμικού κράτους» και της «προστα-
σίας των χριστιανικών πληθυσμών» που
χώνει τη χώρα μας ακόμα περισσότερο
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, σε
νέες επεμβάσεις και πολέμους με έπαθλο
την ισχυροποίηση των συμφερόντων των
μονοπωλίων από την εκμετάλλευση των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και των
δρόμων ενέργειας.

Στην πράξη έχει αποδειχθεί πόσο
παραπλανητική είναι η αντίληψη ότι μπο-
ρούν να συμβαδίζουν τα

συμφέροντα της πλουτοκρατίας με αυτά
των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό άλλωστε
αποτελεί ιστορικό δίδαγμα από την μεγά-
λη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια
στο φασισμό-ναζισμό. Είναι επίσης η
βασική αιτία που 70 χρόνια μετά συνεχί-
ζεται η συστηματική διαστρέβλωση της
ιστορικής αλήθειας από τους καπιταλι-
στές και τους πρόθυμους συνεργάτες-
απολογητές τους.

Το τελευταίο διάστημα μια σειρά αποφά-
σεων και μεθοδεύσεων της συγκυβέρνη-
σης ενέπλεξαν βαθύτερα τη χώρα στις
ενδοϊμπεριαλιστικές συγκρούσεις:

• Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλί-
ου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για
στρατιωτική δράση σε Συρία – Ιράκ και
Λιβύη υπήρξε ομόφωνη με την Ελλάδα
να συμμετέχει ενεργά στις πολεμικές
προετοιμασίες.

•Το ορμητήριο της Σούδας, το Νατοϊκό
στρατηγείο Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Λάρι-
σας, Ακτίου κι άλλες υποδομές διατηρού-
νται με αναβαθμισμένο ρόλο.

• Πυκνώνει η συμμετοχή στις Ευρωατ-
λαντικές στρατιωτικές ασκήσεις συνεκπαί-
δευσης, χειρισμού κρίσεων και στην υλο-
ποίηση του σχεδίου δράσης ετοιμότητας
του ΝΑΤΟ.

• Η συγκυβέρνηση παίρνει επίσης
μέρος στην προετοιμασία για ενδεχόμενη
Ευρωνατοϊκή σύγκρουση με τη Ρωσία με
αφορμή το ζήτημα της Ουκρανίας.

• Οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουρ-
γού Άμυνας για κοινή εκμετάλλευση των
ενεργειακών πόρων του Αιγαίου με τις
ΗΠΑ υπονομεύουν τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της χώρας.

Για τους παραπάνω λόγους, σήμερα, το
αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα
έχει πρόσθετα καθήκοντα. Στην ενημέρω-
ση και την προετοιμασία του λαού για την
ένταση της πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική, συντονισμένα με το εργατικό-
λαϊκό κίνημα για να συμβάλλουμε στην
αντιμετώπιση κάθε είδους συμμετοχής
της αστικής τάξης της χώρας σε ιμπερια-
λιστικό πόλεμο.

Ο αγώνας για τις σύγχρονες λαϊκές ανά-
γκες χρειάζεται να συνδεθεί και να συντο-
νιστεί με την πάλη ενάντια στους ιμπερια-
λιστικούς πολέμους και τις αιτίες που
τους γεννούν, να διεκδικήσει ο λαός τον
πλούτο που παράγει. Όσο υπάρχουν οι
αιτίες, όσο υπάρχει η καπιταλιστική
μήτρα που γεννά τους πολέμους, η από-
σταση ανάμεσα στην «ειρήνη με το πιστό-
λι στον κρόταφο» και στον πόλεμο δεν
είναι μεγάλη.

Σημαντικός σταθμός σε αυτή την προ-
σπάθεια είναι η συμμετοχή στην 35η
Μαραθώνια Πορεία που θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μάη
2015. Έτσι τιμάμε τον Γρηγόρη Λαμπρά-
κη και τους συνοδοιπόρους του, το Ν.
Νικηφορίδη και Γ. Τσαρουχά και όλους
τους μάρτυρες-ήρωες που οδήγησαν στα
βήματά τους γενιές και γενιές αγωνιστών
μέχρι σήμερα.

Συνεχίζουμε τον αντιιμπεριαλιστικό
αγώνα. Συμμετέχουμε όλοι στη Μαραθώ-
νια Πορεία, δυναμώνουμε την πάλη μας :
✔ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
✔ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ
✔ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΝΑΤΟ-ΕΕ ΜΕ

ΤΟ ΛΑΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΜΑΣ

ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΙΣ 4 ΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
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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.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ζητούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που δραστηριοποιούνται σε Μέγαρα - Ν. Πέραμο 

«Η ποιότητα της Δημοκρατίας
στην Ευρώπη σήμερα» είναι ο
τίτλος συζήτησης στρογγυλής
τραπέζης που πραγματοποιεί-
ται την Τετάρτη, 13 Μαΐου στις
20.30, στο πλαίσιο της έκθεσης
«Τέχνη και Πολιτική» που διορ-
γανώνει η Περιφέρεια Αττικής
στον εκθεσιακό χώρο LOFT.

Συγκεκριμένα, στο στρογγυλό
τραπέζι θα μετέχουν ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Πολιτισμού
Νίκος Ξυδάκης, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος, ο ομότιμος
καθηγητής  Φιλοσοφίας, Παύλος
Χριστοδουλίδης και η επιμελήτρια της έκθεσης και καθηγή-
τρια  Φιλοσοφίας της Τέχνης, Ρεγγίνα Αργυράκη ενώ τη
συζήτηση θα συντονίζει ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης,
Γιάννης Κολοκοτρώνης.

Παράλληλα το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 21.00, ο μαέ-

στρος και συνθέτης Ελευθέριος Καλκάνης θα παρουσιάσει
μέσα στον εκθεσιακό χώρο, το έργο Frames  και σε πρώτη
παρουσίαση το «Τραγούδι για μια Πατρίδα», σε στίχους του
ποιητή Ιάσονα Λειδινού.

Χώρος εκδηλώσεων: The Loft, Καπνικαρέας 3, είσοδος
από Collage.

Το ΚΕΠ της Ζωφριάς
στον ανακαινισμένο

χώρο του αναψυκτηρίου
στην πλατεία «Βορεινό» 

Ο Δήμος  Φυλής γνωστοποιεί τους συνδημότες ότι
από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, το ΚΕΠ της Ζωφριάς
θα λειτουργεί στον ανακαινισμένο και πλήρως εξοπλι-
σμένο χώρο του αναψυκτηρίου στην πλατεία «Βορει-
νό». 

Παράλληλα στο χώρο θα λειτουργεί Ταμείο για την
πληρωμή των λογαριασμών και Γραφείο για την κατα-
γραφή αιτημάτων των κατοίκων της Ζωφριάς. 

Δημήτρης Καμπόλης 
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Εσόδων 

Πρωτοβουλία  να συναντηθούν με τον
Δήμαρχο Μεγαρέων Γρ. Σταμούλη
και την Αντιδήμαρχο κ. Μαυροειδή

την Παρασκευή 3/4 στο δημαρχείο Μεγάρων,
με θέμα την αναγκαιότητα ύπαρξης δομής
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο Δήμο μας,
ανέλαβαν  κοινωνικοί επιστήμονες που δρα-
στηριοποιούνται στα Μέγαρα και στη Νέα
Πέραμο, ενώ παρέδωσαν και φάκελο με συνο-
δευτικά έγγραφα που ενισχύουν τα επιχειρή-
ματά τους περί αναγκαιότητας ύπαρξης δομής
ψυχοκοινωνικής στήριξης εντός των ορίων του
δήμου. 

Μεταξύ άλλων σε επιστολή τους αναφέρουν:  
Αξιότιμε κ. Σταμούλη,
Λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα ερευνητι-

κά δεδομένα των κοινωνικών επιστημών, την
ιδιάζουσα κοινωνικοπολιτισμική κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα
τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και τις ανά-
γκες των πολιτών του Δήμου μας, τις οποίες
αντιμετωπίζουμε καθημερινά ως κοινωνικοί
επιστήμονες που ζούμε και δρούμε στα Μέγα-
ρα και στη Ν. Πέραμο, αναλαμβάνουμε την

πρωτοβουλία να σας γνωστοποιήσουμε ότι
είναι επιτακτική η αναγκαιότητα σύστασης και
λειτουργίας δομής ψυχοκοινωνικής υποστήρι-
ξης από το Δήμο μας δωρεάν προς όλους
τους πολίτες.

Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο του 2014
συστάθηκε και λειτούργησε μέσω του προ-
γράμματος κοινωφελούς εργασίας το Κέντρο
Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στελεχωμένο
από 4 ψυχολόγους, 2 κοινωνικούς λειτουρ-
γούς και 1 κοινωνιολόγο εξυπηρετώντας 81
δημότες της πόλης μας σε Μέγαρα και
Ν.Πέραμο παρέχοντας πρωτοβάθμια φροντί-

δα σε οικογένειες με παιδιά, σε μονογο-
νεϊκές οικογένειες, σε άνεργους, σε
άπορους , σε ευάλωτους πολίτες λόγω
κρίσης (ακόμα και με άμεση αντιμετώπι-
ση πρόθεσης αυτοκτονιών), σε
Α.Μ.Ε.Α., σε οικονομικούς μετανάστες,
σε σοβαρά ψυχιατρικά περιστατικά, σε
χρόνιους ψυχικά ασθενείς κ.α.

Το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
λειτούργησε το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης ήταν εξαρχής ανεπαρκές
για να παραχθεί ουσιαστικό κοινωνικό

έργο και απέκλειε τη συνέχεια και τη συνέπεια
στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Η λειτουργία μιας δομής ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης οφείλει να είναι πάγια μέριμνα
της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα σε μια
περιοχή όπως η δική μας που είναι απομα-
κρυσμένη από το αστικό κέντρο.

Η πόλη μας δεν είχε ποτέ οργανωμένες
υπηρεσίες για την ψυχική και κοινωνική ανα-
κούφιση των δημοτών, με αποτέλεσμα οι
ενδιαφερόμενοι να αναγκάζονται να μετακι-
νούνται για τις πιο προσιτές δημόσιες δομές

ψυχικής υγείας  στην Ελευσίνα, το Χαϊδάρι και
το Περιστέρι, όπου συνήθως υπάρχουν μεγά-
λες λίστες αναμονής. 

Θεωρούμε ότι η παρούσα τοπική αυτοδιοί-
κηση και εσείς προσωπικά θα αντιμετωπίσετε
με ευαισθησία αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα
και θα θέσετε ως προτεραιότητα την ψυχική
και κοινωνική υποστήριξη των πολιτών των
Μεγάρων και της Ν. Περάμου.

Εμείς, οι κοινωνικοί επιστήμονες , ψυχολόγοι
και κοινωνικοί λειτουργοί, που ζούμε, εργαζό-
μαστε ή ασκούμε κοινωνικό έργο μέσα στο
πλαίσιο του Δήμου μας, θα είμαστε αρωγοί σε
οποιαδήποτε ενέργειά σας προς την σύσταση
και λειτουργία μιας μόνιμης δομής ψυχοκοινω-
νικής υποστήριξης.

Με εκτίμηση
Φωτεινή Δρομπόνη ψυχολόγος
Σοφία Θεοδοσίου κοινωνική λειτουργός
Έλενα Κώνστα κοινωνική λειτουργός
Έλενα Μπισταράκη ψυχολόγος
Χριστίνα Πετρίδη ψυχολόγος
Ισιδώρα Τρύπου κοινωνιολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δύο εκδηλώσεις στο πλαίσιο Δύο εκδηλώσεις στο πλαίσιο 
της έκθεσης «Τέχνη και Πολιτική»της έκθεσης «Τέχνη και Πολιτική»
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Με μεγάλη
συμμετο-
χή ολο-

κληρώθηκε η εθε-
λοντική αιμοδοσία
που διοργάνωσε η
ΟΝΝΕΔ Δυτικής
Αττικής την Παρα-
σκευή, 8 Μαΐου
2015.

Η αιμοδοσία απο-
τέλεσε την πρώτη
από μια σειρά αιμο-
δοσιών που θα
δ ι ο ρ γ α ν ώ σ ε ι
ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής με
στόχο τη δημιουργία τράπεζας
αίματος που θα καλύπτει τις
ανάγκες σε αίμα των κατοίκων
της Δυτικής Αττικής.

Στην πρώτη αυτή ενέργεια,
που πραγματοποιήθηκε στο
«Θριάσιο» Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας, το παρών έδωσε
πλήθος εθελοντών αιμοδοτών.
Μεταξύ αυτών, παρευρέθηκε ο
δικηγόρος και πολιτευτής της

Νέας Δημοκρατίας στην Περι-
φέρεια Αττικής, Γιώργος
Κώτσηρας.   

Μετά την ολοκλήρωση της
αιμοδοσίας, ο πρόεδρος
ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής, Νίκος
Παπασωτηρίου, δήλωσε:

«Με το σύνθημα “Δώσε και
Εσύ αίμα … Μοιράσου τη Ζωή!”
ολοκληρώθηκε σήμερα η
πρώτη από μια σειρά εθελοντι-
κών αιμοδοσιών που στοχεύ-
ουν να βοηθήσουν στην κάλυ-

ψη των αναγκών σε αίμα των
κατοίκων της Δυτικής Αττικής.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους
όσους έδωσαν σήμερα το
παρών και το… αίμα τους για
αυτό το σκοπό. Η ΟΝΝΕΔ Δυτι-
κής Αττικής παραμένει μια
οργάνωση ζωντανή, δραστήρια
που βρίσκεται πάντα στο πλευ-
ρό της τοπικής κοινωνίας, μέσα
από παρεμβάσεις και ενέργειες
που έχουν ουσιαστικό περιεχό-
μενο».

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εθελοντική Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εθελοντική 
αιμοδοσία που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικήςαιμοδοσία που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής
Στόχος η δημιουργία τράπεζας αίματος που θα καλύπτει τις ανάγκες 

σε αίμα των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αντιδήμαρχος  Παιδείας

Δήμου  Ελευσίνας  
ΜΗΝΥΜΑ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αγαπητές μαθήτριες , αγα-
πητοί  μαθητές 

Σε λίγες μέρες  ξεκινούν οι
Πανελλαδικές   εξετάσεις.

Ύστερα από δώδεκα χρό-
νια φοίτησης  στα σχολεία
της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης
καλείστε να αξιοποιήσετε όλα όσα   μάθατε  όλα
αυτά τα χρόνια . 

Η μάχη των εξετάσεων  είναι δύσκολη. Είναι μια
μάχη από τις  πολλές που θα δώσετε στην ζωή σας
. Οπλιστείτε με αυτοπεποίθηση ,εμπιστοσύνη  στις
δυνάμεις  σας  , υπομονή   και ψυχραιμία  και  είμαι
βέβαιη  ότι θα τα καταφέρετε.

Καλή  Δύναμη και Καλή Επιτυχία  σε  όλους!

19η Μαΐου ημέρα Εθνικής
μνήμης για την Γενοκτονία

των Ποντίων!

Επιμνημόσυνη δέηση 
& κατάθεση στεφάνων στην

προτομή του Καπετάν Ευκλείδη

Την 19η Μαΐου, Ημέρα Εθνικής Μνήμης για την
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου τιμά η Εύξεινος
Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης».
Την Δευτέρα 18 Μαϊου και ώρα 19:00 θα πραγματο-
ποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων
στην προτομή του Καπετάν Ευκλείδη, καθώς και ομι-
λία του Πρεσβύτερου Μιχαήλ Κωνσταντινίδη στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης. Θα ακολουθήσει
ολονυκτία στον προαύλιο χώρο.

Την Τρίτη 19 Μαϊου στις 17:30 θα αναχωρήσει
πούλμαν από τα γραφεία της Λέσχης για το Σύνταγ-
μα.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης
χαρακτηρίζει το Μήνα Μάιο ως μήνα ιστορικής Μνή-
μης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και γι’
αυτό τον λόγο θα πραγματοποιεί συμβολική αιμοδο-
σία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος «Καπε-
τάν Ευκλείδης» καθημερινά από τις 08:30 – 13:30
στο Αμαλία Φλέμινγκ, και από τις 16:00 – 19:00 &
Αργίες 09:00-13:00 στο Σισμανόγλειο. (Πληροφορίες:
2132003248).

Μάνδρα:Νεκρός ο οδηγός 
φορτηγού που ανετράπη 

Στη Μάνδρα, στις 04:30 το πρωί της Κυρια-
κής, το Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο (επικαθήμενο),
που οδηγούσε 59χρονος, εξετράπη της

πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος,
με αποτέλεσμα, τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ενεργείται προανάκριση για τα αίτια του δυστυ-
χήματος .

ΟΑΕΔ: Αυξήθηκαν τον Μάρτιο οι άνεργοι 
που αναζητούν εργασία

Περισσότεροι κατά 3.343 ήταν το Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουά-
ριο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι, αναζητού-
ντες εργασία. Συνολικά ανήλθαν σε 867.855, έναντι 864.512 το

Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στα μητρώα του
Οργανισμού, ανεξαρτήτως από το εάν αναζητούν ή όχι εργασία, ανήλθαν
το Μάρτιο στα 1.057.350 άτομα, έναντι 1.061.221 το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα ο Οργανι-
σμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από τους 867.855 εγγεγραμμέ-
νους ανέργους που αναζητούν εργασία, οι 465.539 ή ποσοστό 53,64%
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και
περισσότερο των 12 μηνών και οι 402.316 ή ποσοστό 46,36% είναι εγγε-
γραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12
μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται στους 347.971 ή σε ποσοστό στο 40,10%
του συνόλου και οι γυναίκες ανέρχονται σε 519.884 ή σε ποσοστό 59,90%.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για
τον Μάρτιο 2015, ανήλθε σε 189.495 άτομα. Από αυτά 72.354 (ποσοστό
38,18%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα

ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 117.141 (ποσοστό 61,82%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 73.571 (38,82%) και οι γυναίκες σε 115.924 (61,18%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για το Μάρτιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 107.623 άτομα, από τα οποία οι 88.237 (ποσοστό 81,99%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες
επιδοτουμένων και οι 19.386 (ποσοστό 18,01%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 54.179
(ποσοστό 50,34%) και οι γυναίκες σε 53.444 (ποσοστό 49,66%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 77.820 (ποσοστό 72,31%) είναι κοινοί, 4.470 (ποσοστό 4,15%) είναι οικοδόμοι,
19.386 (ποσοστό 18,01%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 5.659 (ποσοστό 5,26%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά),
182 (ποσοστό 0,17%) είναι εκπαιδευτικοί, και 106 (ποσοστό 0,10%) είναι λοιποί.



Με ιδιαίτερη επιτυ-
χία στέφθηκε για
3η συνεχόμενη
χρονιά ο καθαρι-

σμός της παραλίας Ασπρο-
πύργου εν' όψη της επερχόμε-
νης καλοκαιρινής περιόδου.

Ο καθαρισμός διεξήχθη υπό
την αιγίδα της Δημ. Αρχής
Ασπροπύργου.

Φέτος κι ύστερα από πρό-
σκληση του Δημ. Συμβούλου κ.
Γ. Φίλη, προσήλθε και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ, όπου τα μέλη του όργωσαν στην
κυριολεξία το βυθό της παραλίας συλλέγοντας λογής
λογής απόβλητα.

Στην όλη προσπάθεια συμμετείχαν πολλοί φορείς και
Σύλλογοι. Από μέρους της Δημ. Αρχής συμμετείχαν : 

α) ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ασπροπύργου κος Γ. Φίλης.

β) ο Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημ.
Σύμβουλος κος Α. Κοναξής.

γ) Η Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας και Δημ. Σύμβου-

λος κα Σ. Πεχλιβανίδου.
δ) Το μέλος του Δ.Σ. ΚΕΔΑ κος Κων/νος Καλλιέρης.
Από τη μεριά των Φορέων- Συλλόγων :
α) Ο Πρόεδρος Δέδες Βασίλης κι ο Γεν. Γραμματεας

Γιάννης Πίνης και τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδος
ΘΡΙΑ.

β) Απο το Σωματείο Ελληνορουμανικής Φιλίας, η πρό-
εδρος κα Μαριάννα Κουντουράρου και πολλά μέλη του
Συλλόγου.

γ)Από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ ο Πρόεδρος κος Παλατιανός

καθώς και 15μελή ομάδα Βατρα-
χανθρώπων.

Ο Δημ. Συμβουλος Γ. Φίλης
έκανε το ακόλουθο σχόλιο : " Οι
πολίτες του Ασπροπύργου μας
ψήφισαν, όχι για να διαχειρι-
στούμε την παρακμή, αλλά για
να καθοδηγήσουμε την πόλη και
τη Νεολαία μας στον 21ο αιώνα
με ΕΡΓΑ και ΠΡΑΞΕΙΣ κι όχι με
ΛΟΓΙΑ. Ένας από τους βασι-
κούς πυλώνες της πολιτικής μας
είναι η προστασία του Περιβάλ-

λοντος κι η ανάπτυξη του πνεύματος Εθελοντισμού.
Ευχαριστούμε Θερμά το Σ.Ε.Β και όλους τους φορείς

της πόλης μας που βοήθησαν για μία καθαρότερη
παραλία"

Το σχόλιο του κ. Α. Κοναξή :  Η Δημ. Αρχή έχοντας
πάντα στο πλευρό της τη βοήθεια ενεργών φορέων και
πολιτών πράττει για άλλη μια χρονιά το καθήκον της,
δίνοντας δυναμικό παρόν στο αίτημα όλων για ένα
καθαρότερο περιβάλλον.Ευχαριστούμε όλους όσους
συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτη !
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Για 3η συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα της Δημοτικής Αρχής Ασπροπύργου

ΟΡΓΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

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.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΓΟΗΤΕΥΣΕ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 
ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

Το Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου,
μέσω της Δημοτικής του Βιβλιοθήκης,
φιλοξένησε την Παρασκευή 8 Μαίου, τον
ποιητή και συγγραφέα ΜΑΝΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ...Στην βραδια ́ ποιήσης
που ήταν αφοερωμένη στον ίδιο ο πολυ-
γραφοτ́ατος συγγραφεάς γοήτευσε τα
μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης που τον
γνώρισαν από κοντά και θέλησαν να
μάθουν πολλά για το έργο του!! 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο 

του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΕΣΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΕΣ
11:00 -13:00 ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΑ11:00 -13:00 ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 220τμ σε
κεντρικό σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων Πολυτεχνείου
πλησίον πιάτσας Ταξι). Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της Εθνικής Αντιστάσεως
πλησίον ΙΝ Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου (δε διό-
ροφη πολυκατοικία). 105 τμ. WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδω-
μάτια. Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκο-
βαμμένο. Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.
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Πρόσκληση - Εκδρομή 
στην Ιερά Μονή 

του Όσιου Ιωάννη του Ρώσου
από το ΔΟΚΑΠ 

Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης & Πολιτισμού του Δήμου Μάνδρας –

Ειδυλλίας σας προσκαλεί στην ημερήσια
εκδρομή που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου
2015 στο Προκόπι στη Βόρεια Εύβοια, όπου

και θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του
Όσιου Ιωάννη του Ρώσου. 
Επίσκεψη-προσκύνημα. 

Στη συνέχεια θα γευματίσουμε (προαιρετικό)
σε ταβέρνα της περιοχής.

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-555.1314 
Ώρα Αναχώρησης: 8.00 π.μ (από το

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κύριοι και
νομείς των ακινήτων της
περιοχής «Παράδεισος»
στα Ο.Τ. 347, 350, 351,
353, 354, 355, 358 και σε
τμήμα του Ο.Τ. 277 του
Δήμου Ελευσίνας όπως
προσέλθουν στο Δημοτι-
κό κατάστημα τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες,
προκειμένου να λάβουν
γνώση των διαγραμμά-

των και πινάκων της
μεμονωμένης πράξης
εφαρμογής της πολεοδο-
μικής μελέτης της περιο-
χής «Παράδεισος», (ΦΕΚ
5 3 2 / Δ / 1 9 8 8 ,
1286/Δ/1996) που ολο-
κληρώθηκε και αναρτάται
για 1η φορά και να υπο-
βάλλουν τυχόν ενστάσεις
μέσα σε προθεσμία δεκα-
πέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
11/05/2015                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Το ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης Ιλίου (http://kifil-
iou.blogspot.gr/) ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία τη λει-
τουργία του και αποτελεί ένα χώρο συνάντησης για τους
συνανθρώπους μας που έχουν άμεση ιατρική, ψυχολο-
γική αλλά και κοινωνική υποστήριξη.

Οι κάτωθι ιατροί είναι κατόπιν ραντεβού, το οποίο
μπορείτε να κλείσετε καλώντας στο 6987 906 622.
Εναλλακτικά, υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος, διαθέσι-
μος ιατρός για επείγοντα περιστατικά τις ώρες λειτουρ

γίας του ιατρείου, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 18.00-
20.00.¨

Τετάρτη 13-5-2015 Παθολόγος Παιδίατρος 
Νοσηλεύτρια 12:00 – 13:00 16:00 – 17:00
Παρασκευή 15-5-2015
Παιδοψυχίατρος 18:00 – 20:00
Δευτέρα 18-5-2015 Πνευμονολόγος                      
Ψυχίατρος 18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Τρίτη 19-5-2015 Ορθοπεδικός
18:00 – 19:00
Τετάρτη 20-5-2015 Γαστρεντερολόγος Ορθοπεδικός

Νοσηλεύτρια 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00
Δευτέρα 25-5-2015 Χειρούργος Ψυχίατρος Καρδιολό-

γος 16:30 – 17:30 18:00 – 19:30
19:30 – 20:30

Τετάρτη 27-5-2015 Ουρολόγος Φυσικοθεραπευτής
Νοσηλεύτρια 13:00 – 14:00 18:00 – 19:00

Πρόγραμμα Μαΐου ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης Ιλίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΕΔΕ: Στήριξη των δήμων που 
έχουν πληγεί από τις πλημμύρες

Έργα αποκατάστασης των ζημιών και έκτακτη
οικονομική ενίσχυση των Δήμων που έχουν πλη-
γεί από πλημμύρες , ζητεί η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με ψήφισμα που ενέκρι-
νε το Ετήσιο Συνέδριό της, που πραγματοποιή-
θηκε στη Χαλκιδική και οι εργασίες του ολοκλη-
ρώθηκαν το Σάββατο.

Η ΚΕΔΕ χαρακτηρίζει «επιτακτική ανάγκη» την
στήριξη αυτών των Δήμων για τους οποίους ζητεί
επίσης να εξαιρεθούν από τη μεταφορά των
ταμειακών διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της
Ελλάδος, όπως προβλέπεται στην Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου.
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Στάση εργασίας σε τρόλεϊ, μετρό,
HΣΑΠ και τραμ

Χωρίς τρόλεϊ θα μείνει σήμερα  το λεκανοπέδιο, από
τις 11:00 έως τις 15:00, λόγω της στάσης εργασίας που
αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Τα αιτήματα των εργαζομένων μεταξύ άλλων είναι:
προσλήψεις προσωπικού, επιστροφή των εσωτερικών
μετατάξεων και αποσπάσεων, χρηματοδότηση του
οργανισμού, αγορά ανταλλακτικών και ελαστικών,
δωρεάν μετακίνηση ανέργων, μείωση του εισιτηρίου,
φθηνές ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες, όχι στην
συρρίκνωση και απαξίωση του συγκοινωνιακού έργου
και συνεργασία με όλους τους φορείς, Τροχαία και
ΟΑΣΑ για την καλύτερη εκτέλεση του συγκοινωνιακού
έργου.

Μέσα σταθερής τροχιάς

Υπενθυμίζεται ότι ακινητοποιημένα θα είναι επίσης
από την έναρξη της βάρδιας έως και τις 8 το πρωί ο
ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, μετρό και τραμ, λόγω της
νέας προειδοποιητικής στάσης εργασίας που αποφά-
σισαν οι εργαζόμενοι.

Τα σωματεία εργαζομένων στα τρία μέσα σταθερής
τροχιάς με κοινή ανακοίνωσή τους ζητούν, όσον αφορά
τη ΣΤΑΣΥ, να «σταματήσει η διαχείριση "του τίποτα", να
στελεχωθεί ο φορέας από τακτικό προσωπικό, να
πάψουν οι τοποθετήσεις επίλεκτων και να οργανωθεί
η κοινωνική πολιτική για τη μετακίνηση των αδύναμων
και ευπαθών ομάδων».

Έρχεται νέο σύμφωνο συμβίωσης για 
τα ζευγάρια με αυξημένες υποχρεώσεις

Περισσότερα δικαιώματα αλλά και μεγαλύτερες δεσμεύσεις
φέρνει το νέο σύμφωνο συμβίωσης, που θα είναι πραγματι-
κότητα τον Ιούλιο. 

Σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, η «συμφωνία δυο ενή-
λικων προσώπων» όχι μόνον θα αφορά πλέον και τα ομόφυ-
λα ζευγάρια, αλλά και αναμένεται να θίξει ζητήματα συνταξιο-
δοτικά, φορολογικά και ασφαλιστικά, ενώ δεν θα υπάρχει
δυνατότητα μονομερούς λύσης του.

«Θα είναι ορθολογικό και συμπαγές, δεν θα εμπεριέχει δια-
κρίσεις, λόγω φύλου, θα κατοχυρώνει ουσιαστικά τις δύο
πλευρές, αλλά θα είναι και σαφώς περισσότερο δεσμευτικό
από το Σύμφωνο του 2008» δηλώνει στην εφημερίδα ο γγ
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου
Δικαιοσύνης, Κώστας Παπαϊωάννου.

Στην παρούσα φάση δεν αγγίζεται καθόλου το ζήτημα των
παιδιών στην κοινή ζωή ενός συμφώνου, αλλά δίνεται μεγάλη
έμφαση στην ίση μεταχείριση στον τομέα της εργασίας.

Προβλέπεται, για παράδειγμα, συνυπηρέτηση γεωγραφικά:
δεν επιτρέπεται κάποιος να υπηρετεί στη Λαμία και ο/η
σύντροφός του στην Κρήτη, καθώς στόχος είναι η προστασία
της κοινής ζωής.  Το νέο σύμφωνο γίνεται σημαία για τη γενι-
κότερη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, αναγκαία
κατά γενική ομολογία, καθώς έχουν περάσει 31 χρόνια από
τη ρύθμιση του 1983.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ CHANGE.ORG
Συλλογή υπογραφών από Γερμανούς υπέρ 
της καταβολής αποζημιώσεων στην Ελλάδα

Πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για την εξόφλη-
ση των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα από τον
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσω της οργάνωσης
«change.org», έχει αναλάβει η Κοινωνία για το Πολιτι-
κό Τόλμημα "Peira" του Βερολίνου και ο Πρόεδρός της,
οικονομολόγος και ειδικός του μάρκετινγκ Ράινερ Τιμ, ο
οποίος, με ανοιχτή επιστολή του προς την καγκελάριο
Άγγελα Μέρκελ, τονίζει ότι το θέμα των επανορθώσεων
δεν έχει κλείσει.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Cosco φέρνουν στην
Ελλάδα μεγάλες πολυεθνικές

Ισχυρό παρά την πολιτική αβεβαιότητα παραμένει το
ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων που θέλουν να χρησιμο-
ποιήσουν την Ελλάδα ως διαμετακομιστικό κόμβο για

τη διακίνηση προϊόντων από τις αγορές της Ασίας στην
Ευρώπη. Η γεωγραφική θέση της χώρας σε συνδυασμό με
την αναβάθμιση των υποδομών στο λιμάνι του Πειραιά και
τη βούληση για καλύτερη αξιοποίηση του σιδηροδρομικού
δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προσελκύουν σταθερά τα τελευταία
χρόνια εταιρείες-κολοσσούς από τους χώρους των ηλε-
κτρονικών συσκευών, της πληροφορικής, των τροφίμων
αλλά και της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς μέσα από την
Ελλάδα μπορούν να διοχετεύσουν τα εμπορεύματά τους
στις ευρωπαϊκές αγορές σε λιγότερο χρόνο και με φθηνό-
τερο κόστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ημερησίας, η Dell αναμέ-
νεται να είναι η επόμενη μεγάλη συμφωνία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για τη μεταφορά προϊόντων μέσω σιδηροδρομικού δικτύ-
ου από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ την ίδια στιγμή δεκάδες
είναι τα αιτήματα που κατατίθενται στα γραφεία του Οργα-
νισμού για παρόμοιες συμφωνίες. Εταιρείες ένδυσης και
αυτοκινητοβιομηχανίες ζητούν με γραπτές τους αιτήσεις
διευκρινίσεις για τη μεταφορά των προϊόντων τους μέσω
του ελληνικού σιδηρόδρομου, ωστόσο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ βλέπει
διστακτικά την επέκταση των δραστηριοτήτων της λόγω
έλλειψης προσωπικού αλλά και λόγω επιβάρυνσης του
δικτύου, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να παρουσιάζει βλάβες
που δημιουργούν καθυστερήσεις. Το «πάγωμα» της προ-
σπάθειας ιδιωτικοποίησης έχει προκαλέσει σημαντικές
καθυστερήσεις σε πολλούς τομείς, με τις διοικήσεις του
ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να μην μπορούν να προχωρήσουν
σε προσλήψεις μηχανοδηγών ή κλειδούχων που θα ανα-
λάβουν τη διακίνηση των νέων τρένων που θα προκύψουν

από τη συμ-
φ ω ν ί α .
« Μ ε λ α ν ό
σημείο» και
η συντήρη-
ση του
δικτύου, το
οποίο, λόγω
της αυξημέ-
νης χρήσης,
παρουσιάζει
βλάβες οι

οποίες παίρνουν αρκετές ημέρες για να επιδιορθωθούν,
προκαλώντας καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊό-
ντων.

«Tον προβλήτα της Cosco στον Πειραιά ως σταθμό μετα-
φόρτωσης για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και
της Μαύρης Θάλασσας θα χρησιμοποιεί η εταιρεία θαλάσ-
σιων μεταφορών Yang Ming, με έδρα την Ταϊβάν»

«Tον προβλήτα της Cosco στον Πειραιά ως σταθμό μετα-
φόρτωσης για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και
της Μαύρης Θάλασσας θα χρησιμοποιεί η εταιρεία θαλάσ-
σιων μεταφορών Yang Ming, με έδρα την Ταϊβάν»

Μέχρι στιγμής η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει υπογράψει στρατηγικές
συμμαχίες με τις εταιρείες HUAWEI, SONY, HP και Cisco,
μεταφέροντας 26 τρένα κάθε μήνα. Τα 16 τρένα είναι της
Sony, τα 8 της HP και τα υπόλοιπα 2 της Huawei και της
Cisco. Όπως αναφέρουν στελέχη του Οργανισμού, το
τελευταίο επτάμηνο έχουν μετακινηθεί συνολικά 170 εμπο-
ρευματικά τρένα προς Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία με
μέσο όρο 31 containers ανά αμαξοστοιχία, ενώ μέχρι τον
Μαΐου του 2016 αναμένεται να έχουν διακινηθεί συνολικά
500 τρένα πάνω στις ελληνικές ράγες. Από την αύξηση
των εμπορευματικών μεταφορών αναμένεται να υπάρξει
και αύξηση του τζίρου, από 16 εκατ. ευρώ το 2014 σε 20
εκατ. ευρώ το 2015 και σε 30 εκατ. ευρώ το 2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πότε ένας δημόσιος υπάλληλος 
τίθεται σε αργία

Το νέο θεσμικό πλαίσιο περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης
σε αργία και περί επιβολής τής ποινής τής οριστικής παύσης
σε δημόσιους υπαλλήλους, ορίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε
ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και
άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την εφαρμογή του νέου νόμου, τίθενται σε
αργία:

1. Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του
ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή
δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση.

2. Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστι-
κής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πει-
θαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθε-
σμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας ή την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή.

3. Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο,
σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήπο-
τε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο
υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του εάν
εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. Η διαπι-
στωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται από το
αρμόδιο για τον διορισμό όργανο.

Επιπλέον, αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος
μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:

1. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί
να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκει-
μένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλλη-
λος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο

ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.
2. Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα το οποίο

μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
3. Υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι

οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή
αρμόδιου επιθεωρητή.

Όσον αφορά στο μέτρο της αναστολής άσκησης των καθη-
κόντων, αυτό μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο σε κατεπεί-
γουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος με
πράξη του ανώτατου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του
φορέα όπου υπηρετεί. Με την ίδια απόφαση η υπόθεση
παραπέμπεται στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο
μέσα σε τριάντα ημέρες συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση
του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκό-
ντων αίρεται αυτοδικαίως εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν
γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προ-
θεσμίας.

Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχι-
κό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση
ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η
αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο διετίας από την
έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία.

Επίσης, σημειώνεται ότι υπάλληλος που τελεί σε καθεστώς
αργίας λαμβάνει το ήμισυ των αποδοχών του, με εξαίρεση την
περίπτωση που στον υπάλληλο έχει επιβληθεί η πειθαρχική
ποινή της οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιο-
λόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων, κατά την
οποία δεν καταβάλλονται αποδοχές αργίας.

Προβλέπεται πλέον η επιβολή της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσης μόνο στα περιοριστικώς αναφερόμενα
σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, καταργώντας τη δυνατό-
τητα, υπό το προϊσχύον καθεστώς, επιβολής τής εν λόγω
βαρύτατης ποινής για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα.

Τέλος, επανακαθορίζεται η σύνθεση των πειθαρχικών συμ-
βουλίων με την προσθήκη μελών σε αυτά προς ενίσχυση της
αντιπροσωπευτικότητας των υπαλλήλων στις διαδικασίες
ενώπιόν τους. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια καθί-
στανται πενταμελή με προσθήκη, ως μελών τους, αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων, με τους αναπληρωτές τους. 

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΦΕΣΙΑ»
Στα 4,4 δισ. ευρώ τα συνολικά 

ληξιπρόθεσμα χρέη τον Μάρτιο
Αυξήθηκαν κατά 400 εκατ. περίπου τα ληξιπρό-

θεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Συγκεκρι-
μένα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν σε 3,741
δισ. ευρώ έναντι 3,383 δισ. ευρώ στα τέλη
Φεβρουάριου. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου
έφθασαν τα ήταν 688 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτί-
ου, έναντι 628 εκατ. ευρώ τον περασμένο Φεβρου-
άριο.

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου
προς τρίτους έφθασαν τα 4,429 δισ. το Μάρτιο,
έναντι 4,011 δισ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουά-
ριο, καταγράφοντας αύξηση κατά 418 εκατ. ευρώ
σε ένα μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το
Γενικό Λογιστήριο του κράτους, ποσό 2 δισ. οφεί-
λουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, εκ των
οποίων τα 1,387 δισ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ και 382 εκατ.
ευρώ το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Τα νοσοκομεία οφείλουν 903 εκατ. ευρώ και η
τοπική αυτοδιοίκηση 319 εκατ. ευρώ.
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Η ψυχολόγος - παιδοψυχολόγος Αλε-
ξάνδρα Καππάτου μιλώντας στο Αθηναϊ-
κό Πρακτορείο διευκρινίζει ότι «η περίο-
δος των εξετάσεων είναι κάτι δύσκολο
για τα παιδιά, καθώς είναι κάτι άγνωστο
γι αυτά, ενώ τους δημιουργεί ανησυχία
και σημαντικό προβληματισμό».

«Ακόμα και τα παιδιά που είναι καλά
προετοιμασμένα έχουν ιδιαίτερο άγχος
εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να φοβούνται
μήπως δεν γράψουν καλά, μήπως δεν
περάσουν, κάνοντας «μαύρα» σενάρια»,
προσθέτει.

«Οι γονείς είναι οι πρώτοι που αντιλαμ-
βάνονται πως αισθάνονται τα παιδιά
τους…» εξηγεί η κ. Καππάτου. «Ο ρόλος
του γονιού είναι εξαιρετικά σημαντικός.
Πολλές φορές έχουν τις καλύτερες των
προθέσεων, αλλά δυστυχώς με τη στάση
τους δεν λειτουργούν καθησυχαστικά
στα παιδιά. 

Πρέπει οι ίδιοι να καταλάβουν ότι όσο
και να πιέζουν τώρα τα παιδιά -τις παρα-
μονές ειδικά των εξετάσεων- δεν έχει
κανένα νόημα. Γι' αυτό πρέπει να απο-
φεύγονται οι φασαρίες, οι εντάσεις, οι
διαρκείς υποδείξεις. Όταν βλέπουν ότι το
παιδί τους είναι πιεσμένο ή αγχωμένο,
να καθίσουν να το ακούσουν με προσο-
χή, αποφεύγοντας τα κηρύγματα. Να το
προτρέψουν να σκεφτεί θετικά, ακόμη
και να βάλει στη σκέψη του ότι σε λίγες
μέρες οι εξετάσεις θα τελειώσουν και να
κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί εκείνη τη στιγ-
μή».

Να μην μεταφέρουν οι γονείς στα παι-
διά το δικό τους άγχος και τη δική τους
αγωνία, συμβουλεύει η γνωστή ψυχολό-
γος καθώς «οι γονεϊκές προσδοκίες είναι
που αυξάνουν το άγχος των παιδιών.
Πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους
και την ηρεμία τους και να μη δείχνουν, 

ούτε την ημέρα που δίνει το παιδί εξε-
τάσεις, αγχωμένοι. Τα παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να «διαβάζουν» τους γονείς,
ακόμα κι αν δεν τους πουν τίποτα, το
βλέπουν στα μάτια και το αισθάνονται
ακόμα και από τις κινήσεις που κάνουν».

«Είναι βασικό» λέει η γνωστή παιδοψυ-
χολόγος «να διασφαλίσουμε στα παιδιά
ένα ήρεμο περιβάλλον, χωρίς κριτικές ή
απαγορεύσεις. Τα παιδιά θέλουν στη
συγκεκριμένη φάση συμπαράσταση,
υποστήριξη και μερικές φορές καθοδή-
γηση. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί
να έχει παραιτηθεί και να μη θέλει να
κάνει επανάληψη, επειδή φοβάται, γιατί
νιώθει ότι εκείνη τη στιγμή δεν θυμάται
τίποτα. Τότε οι γονείς πρέπει να λειτουρ-
γήσουν με θετική ενίσχυση και χωρίς
υπερβολές, χωρίς υπερπροστασία».

Ποια είναι όμως εκείνα τα σημάδια που
«μιλούν» από μόνα τους για μια ιδιαίτερα
πιεσμένη ψυχολογική κατάσταση ενός
εφήβου; Η ψυχολόγος εξηγεί: «Μπορεί
το ίδιο το παιδί να μιλήσει για το άγχος
του, μπορεί να κάνει κακές σκέψεις ότι
δεν θα πετύχει και δεν θα γράψει τίποτε,
ότι του χρόνου πρέπει να ξαναδώσει εξε-
τάσεις… Μπορεί να δυσκολεύεται στον
ύπνο, τελευταία στιγμή να μην έχει όρεξη
να διαβάσει, να υπάρχουν ξεσπάσματα
κλάματος, να βρίσκεται σε υπερένταση
και να δημιουργεί καυγά με το παραμι-
κρό, να μη θέλει να του φωνάξει κανένας.
Όλα αυτά είναι σημαντικές ενδείξεις ότι
το παιδί μας έχει άγχος και εκεί ο ρόλος
του γονιού πρέπει να είναι καθησυχαστι-
κός».

Όσο για το εάν υπάρχουν διέξοδοι
χαλάρωσης, ικανές να μειώσουν το
άγχος και την κούραση, η κ. Καππάτου
απαντά: «Βεβαίως και υπάρχουν. Η
ήπια άθληση, η μουσική, ο χορός, η
συζήτηση με φίλους, αποτελούν μαγικές
ενασχολήσεις για τα παιδιά την περίοδο
των εξετάσεων που μπορούν να λειτουρ-
γήσουν χαλαρωτικά. Επίσης, το να είναι
οι γονείς ένα μεγάλο «αυτί» για να τα
ακούσει, δημιουργώντας θετικές προϋ-
ποθέσεις, είναι μια εξαιρετική διέξοδος».

Σε στιγμές, όμως, που ο οργανισμός
πρέπει να αντέξει στη δοκιμασία του
έντονου άγχους και να ανταποκριθεί στις
υψηλές απαιτήσεις για συγκέντρωση,
ετοιμότητα και διαύγεια, είναι επίσης
απαραίτητη μια ισορροπημένη διατρο-
φή.

«Οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς κρί-
νονται σε λίγες στιγμές. Γι' αυτό όσο
απαραίτητο είναι το μεθοδικό διάβασμα,
άλλο τόσο απαραίτητη είναι την περίοδο
αυτή η σωστά οργανωμένη διατροφή»,
τονίζει η σύμβουλος διατροφής Δήμητρα
Τσερδανέλη.

Τι πρέπει όμως να τρώνε τα παιδιά
ώστε να αποδίδουν πνευματικά καλύτε-
ρα; Ψάρια, ξηροί καρποί, ζυμαρικά,
γαλακτοκομικά (ειδικά τα τυριά), φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, είναι ορισμένα από
τα τρόφιμα που δεν θα πρέπει να λεί-
πουν ποτέ από το καθημερινό διαιτολό-
γιο.

Η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων
φαγητού σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, περίπου κάθε 3-4 ώρες,
κυρίως υγιεινών σνάκ όπως φρέσκα

φρούτα, φυσικοί χυμοί, 
σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης,
σπιτικές πίτες και ανάλατοι ξηροί

καρποί είναι επιτακτική.

Δίνοντας μερικές συμβουλές για την
περίοδο εξετάσεων, η σύμβουλος δια-
τροφής μιλά για το μυστικό της επιτυχίας
που δεν είναι άλλο από το πρωινό. Απο-
τελεί το σημαντικότερο γεύμα για την
πνευματική απόδοση. Επίσης, αν οι
υποψήφιοι κάνουν δίαιτα, θα πρέπει να
την διακόψουν, αφού μπορεί να προκα-
λέσει εκνευρισμό, ευερεθιστότητα, αυξη-
μένη κόπωση, μείωση της συγκέντρω-
σης, δυσκολίες απομνημόνευσης και
γενικότερα μπορεί να αυξήσει το άγχος
και να περιορίσει την πνευματική από-
δοση.

Η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων
φαγητού σε τακτά χρονικά διαστήματα,
περίπου κάθε 3-4 ώρες, κυρίως υγιεινών
σνάκ όπως φρέσκα φρούτα, φυσικοί
χυμοί, σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης,
σπιτικές πίτες και ανάλατοι ξηροί καρποί
είναι επιτακτική.

«Δυστυχώς» για τα παιδιά, θα πρέπει
να αποφεύγονται τα γλυκά, εκτός από
λίγη σοκολάτα η οποία περιέχει συστατι-
κά που σχετίζονται με την τόνωση, τη
μείωση του άγχους και τη βελτίωση της
διάθεσης. 

Τέλος, προσοχή στους καφέδες, αφού
η υπερκατανάλωση καφεΐνης επιτείνει
την νευρικότητα και βλάπτει σοβαρά την
πνευματική απόδοση.

ΤΙ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
Ηρεμία και σωστή διατροφή για 
καλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές
Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη των φετινών πανελλα-

δικών εξετάσεων, μια περίοδο ιδιαίτερα φορτισμένη για τους
μαθητές, καθώς από τη μία κυριαρχεί το άγχος των επιδόσεων

και από την άλλη, η σκέψη για τις στιγμές χαλάρωσης που θα ακο-
λουθήσουν μόλις αυτές ολοκληρωθούν.
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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

ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ 
ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Οικονόμου-Βρούτσης: 
Ισχύουν οι ισχυρισμοί Ρωμανιά Ισχύουν οι ισχυρισμοί Ρωμανιά 
για κύριες συντάξεις 300 ευρώγια κύριες συντάξεις 300 ευρώ;

Τα έγγραφα που πιστοποιούν ότι όντως ισχύουν οι ισχυρισμού του γ.γ. του υπ.
Εργασίας Γιώργου Ρωμανιά, σύμφωνα με τον οποίο οι δανειστές ζητούν ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος για τις κύριες συντάξεις, ζητούν από την κυβέρνηση οι βου-

λευτές της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου και Γιάννης Βρούτσης.
Με ερώτηση προς τον κ. Πάνο Σκουρλέτη, οι βουλευτές τονίζουν ότι άκουσαν «με έκπληξη» τους σχετικούς ισχυρισμούς Ρωμανιά «στις διάφορες τηλεοπτικές του εμφα-

νίσεις» ο οποίος μάλιστα υποστήριξε ότι με αυτό τον τρόπο «ζητούν οι δανειστές συντάξεις των 200 και 300 ευρώ!»
Οι κ.κ. Οικονόμου και Βρούτσης ρωτούν τον υπ. Εργασίας αν είναι ενήμερος αυτών των ισχυρισμών του Γενικού του Γραμματέα, αν ισχύουν όντως αυτοί οι ισχυρισμοί

ενώ ζητούν «την κατάθεση των εγγράφων που πιστοποιούν μια τέτοια εξέλιξη στην διαπραγμάτευση, καθώς αποτελεί μια εντελώς διαφοροποιημένη κατάσταση για το ασφα-
λιστικό μας σύστημα». 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

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

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

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

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

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

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

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

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

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

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

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

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

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

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

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

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη

ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι, μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προε-
λεύσεων.

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

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

5.12.14

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

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

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

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

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

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

8.10.14


