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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

‘’Δεν ευθύνεται ο Δήμος 
για τις απλήρωτες 

Σχολικές Καθαρίστριες’’
Δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα

από το Υπουργείο Παιδείας, 
ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωσή της

η δημοτική αρχή Μεγαρέων 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά 
με το συμβάν στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου

Πρωτοβουλία συνάντησης 
με την Διοίκηση και το

σωματείο των εργαζομένων 
για τις δραστηριότητες που 

υπάγονται στην οδηγία SEVESO 

ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΚΚΕΕΡΡΑΑΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΠΠΛΛΑΑ
ΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ

ΚΚΑΑΙΙ   ΤΤΑΑ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 

Ο Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Εμμανουήλ Σφακιανάκης, μίλησε σε ημερίδα στις Αχαρνές Ο Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Εμμανουήλ Σφακιανάκης, μίλησε σε ημερίδα στις Αχαρνές 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Καθημερινοί κίνδυνοι η παιδοφιλία, ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός, οι χάκερς και το «φακέλωμα» 

ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ  
Εξέδωσαν ομόφωνο ψήφισμα με το

οποίο ζητούν από τον ΟΑΣΑ να άρει 
την αδικία που έχει διαχρονικά 

υποστεί η συνοικία από την έλλειψη
δρομολογίων 

Σελ: 8

Σελ: 3-13

Σελ: 7
Η Eleusis21 βάζει

μπροστά τις μηχανές
και σαν αφετηρία 

επιλέγει το 
σιδηροδρομικό σταθμό 

Ραντεβού στις 24 Μάη

Σελ: 6

Σελ: 6

Σελ: 6

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μισθώσεις ακινήτων για υπηρεσίες και 
επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού  

Θα απασχολήσει σήμερα τη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 

Η στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας
γυναικών θυμάτων βίας  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ

ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
Ελευσίνα, Χαϊδάρι και Θρακομακεδόνες

διεκδικούν μερίδιο από την ‘’πίτα’’ 
των νέων προϊοντικών δικτύων 

«ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ 
ΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ»

Τον κώδωνα της 
εγρήγορσης προς τους 

δημάρχους για αλλαγή της 
διαχείρισης των απορριμμάτων,

έκρουσε η περιφερειάρχης 
Αττικής Ρ. Δούρου

Σελ: 5

Σελ: 2-11

"Τσίμπησαν" πλοίο
με 4 τόνους αδήλωτα 

καύσιμα στην Ελευσίνα 
Σύλληψη Πλοιάρχου και Α' Μηχανικού

Σελ: 3

Σελ: 2-4

Σελ: 9

Σελ: 5



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

Σαβινίδου Κύρα
Γκορυτσά  
τηλέφωνο

210 5598618

Ελευσίνα
ΜΠΑΡΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6

210 55 46 633
24ΩΡΟ

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Αεράκης Νικόλαος

Λ. Αιγαίου 
Πελάγους 32, 

τηλέφωνο
2102470189

Μάνδρα
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου
12 & Κοροπούλη

2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή 
στις 811,98 μονάδες σημειώντας πτώση

2,57% και τζίρο 72,06 εκ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 19 
έως 30 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιουλία, Ιουλιανή, Γιούλα, Ιούλιος, Τζούλια 
Γαλάτεια, Γαλατία
Φαεινή, Φαεινός
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Πρωτοβουλία
συνάντησης
με την Διοί-

κηση των ΕΛ.ΠΕ. και
με το σωματείο των
εργαζομένων, ανα-
λαμβάνει άμεσα η
Περιφέρεια Αττικής,
στην οποία θα θίξει
ζητήματα  που υπά-
γονται στην οδηγία
SEVESO σύμφωνα
με την ισχύουσα
νομοθεσία, καθώς και
για την υλοποίηση του
σχεδίου αντιμετώπι-
σης εργατικών ατυχη-
μάτων (ΣΑΤΑΜΕ).

Αναλυτικά η απόφαση σχετικά με το συμβάν στο διυλιστήριο
των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο ΠΟΥ υιοθέτησε το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής, έχει ως εξής :

Το νέο περιστατικό που αυτή τη φορά εκδηλώθηκε στο διυλι-
στήριο Ασπροπύργου έρχεται να επιβεβαιώσει την ασύμμετρη
επικινδυνότητα που υπάρχει στο Θριάσιο Πεδίο, εξ' αιτίας της
συγκέντρωσης δεκάδων δραστηριοτήτων που υπάγονται στην
οδηγία SEVESO.

Τέτοια δυστυχήματα
οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι η κερδοφο-
ρία των Oμίλων κτίζε-
ται, όχι από τις επεν-
δύσεις, τον εκσυγ-
χρονισμό και την και-
νοτομία, αλλά από τη
συμπίεση του εργα-
σιακού κόστους σε
βάρος της υγιεινής
και ασφάλειας των
εργαζομένων. 

Οι μέχρι τώρα επι-
λογές των Διοικήσε-
ων των ΕΛ.ΠΕ. έδω-
σαν την συντήρηση
του εξοπλισμού σε

εργολάβους και τη λειτουργία των μονάδων με νέους, αριθμητι-
κά λιγότερους και άπειρους εργαζόμενους, καθώς τα ΕΛ.ΠΕ.
στερούνται του αναγκαίου έμπειρου προσωπικού, σύμφωνα με
όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. 

Με την ελπίδα πως δεν θα θρηνήσουμε και ανθρώπινες ζωές,
εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στους εργαζόμε-
νους που διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία για περίθαλψη. 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το συμβάν 
στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου

Πρωτοβουλία συνάντησης 
με την Διοίκηση και το σωματείο

των εργαζομένων 
για τις δραστηριότητες που υπάγονται

στην οδηγία SEVESO 

Τον κώδωνα της εγρήγορσης προς τους δημάρ-
χους για αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των
απορριμμάτων, έκρουσε η περιφερειάρχης

Αττικής και πρόεδρος του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέ-
σμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)Ρένα Δούρου κατά την
πρώτη συνεδρίαση για το 2015 του ΔΣ του Συνδέσμου.

Οι απαιτήσεις για το νέο μοντέλο τόνισε είναι υψηλές
και «οφείλουμε όλοι να ανταποκριθούμε το συντομότε-
ρο, επιφέροντας δομικές αλλαγές στην κατεύθυνση της
αποκεντρωμένης, βιώσιμης, δίκαιης και ορθολογικής
διαχείρισης, στη λογική της ανεστραμμένης πυραμίδας:
πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτη-
ση κομποστοποίηση».

Αναφερόμενη στην σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων
Διαχειρησης που καταρτίζουν ήδη δήμοι, η κ Δούρου
εξέφρασε την πεποίθηση ότι «γυρίζουμε σελίδα».
Σύντομα, πρόσθεσε, θα αφήσουμε πίσω το αδιανοήτου

κόστους, ξεπερασμένο και καταδικασμένο από την εθνι-
κή και ευρωπαϊκή νομοθεσίασυγκεντρωτικό μοντέλο της
Φυλής το οποίο έχει στοιχίσει εκατομμύρια στις τοπικές
κοινωνίες και έχει καταστήσει τη χώρα δακτυλοδεικτού-
μενη από τους ευρωπαίους εταίρους, να διατρέχει τον
κίνδυνο επιβολής προστίμων».

Ρ. Δούρου:  «Η συνέχιση λειτουργίας 
αυτού του μοντέλου που καταβροχθίζει 

εκατομμύρια και παράγει: περιβαλλοντική 
καταστροφή και οικονομικό αδιέξοδο».

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο
να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι καλούνται να πληρώ-
σουν εξωφρενικά ποσά τη στιγμή που η χώρα δια-
πραγματεύεται με όρους υποδούλωσης. 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
21, 25, 29

«ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ 
ΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ»
Τον κώδωνα της εγρήγορσης προς

τους δημάρχους για αλλαγή της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, 

έκρουσε η περιφερειάρχης Αττικής 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Στο αυτόφωρο οδηγήθηκαν την Παρασκευή
ο πλοίαρχος και ο α΄ μηχανικός του δεξαμε-
νόπλοιου "SKYLARK", σημαίας ΠΑΛΑΟΥ,

για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Συγκεκριμένα, ύστερα από έλεγχο που διενεργή-

θηκε διαπιστώθηκε να υπάρχει συνολική ποσότη-
τα 11,56 μετρικών τόνων m/t καυσίμου τύπου
Diesel oil στις δεξαμενές πετρελαίου καυσίμων,
ενώ στην Τελωνειακή Αρχή Ελευσίνας είχε δηλωθεί
ποσότητα 6,7 m/t Diesel Oil.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας που διε-
νεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδι-
κασία, κατασχέθηκαν το εν λόγω πλοίο που ήταν
στον προβλήτα φόρτωσης των εγκαταστάσεων
"ΧΑΛΥΨ" Ασπροπύργου, αλλά και η πλεονάζουσα
ποσότητα καύσιμου (4,86 m/t).

Παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοι-
κητικών κυρώσεων. 

ΦΩΝΑΖΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ
ΖΩΦΡΙΑΣ 

Εξέδωσαν ομόφωνο ψήφισμα
με το οποίο ζητούν από τον
ΟΑΣΑ να άρει την αδικία

που έχει διαχρονικά 
υποστεί η συνοικία από την

έλλειψη δρομολογίων 

"Τσίμπησαν" πλοίο με 4 τόνους 
αδήλωτα καύσιμα στην Ελευσίνα 
Σύλληψη Πλοιάρχου και Α' Μηχανικού

Στα γραφεία του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Ζωφριάς, που βρίσκονται επί της οδού
Ηρακλέους 90, πραγματοποιήθηκε τη

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 συγκέντρωση των
κατοίκων προκειμένου να συζητηθεί η προβλη-
ματική συγκοινωνία της περιοχής και η διαχρονι-
κή ταλαιπωρία των κατοίκων της συνοικίας. 

Επίσης, ο Σύλλογος εξέδωσε ομόφωνο ψήφι-
σμα με το οποίο ζητά ο ΟΑΣΑ να ικανοποιήσει,
άμεσα, τα αιτήματα της Ζωφριάς αίροντας την
αδικία που έχει διαχρονικά υποστεί από την
ανύπαρκτη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.  

Παρευρέθηκαν οι:
-Περιφέρεια Ατικής, εκπροσωπήθηκε από την

Περιφερειακή Σύμβουλο Αριστέα Βάβουλα
-Δήμος Φυλής , εκπροσωπήθηκε από το Γενι-

κό Γραμματέα Αργύρη Αργυρόπουλο, παρουσία
του Αντιδημάρχου Θανάση Σχίζα, του Αναπλ.
Δημάρχου Νίκου Χατζητρακόσια, του Προέδρου
των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτη
Καμαρινόπουλου, του Προέδρου του Τοπικού
Συμβουλίου Άνω Λιοσίων Χρήστου Καματερού
και της Τοπικής Συμβούλου Μαρίας Χριστοπού-
λου

-Σύλλογοι της Ζωφριάς (Εξωραϊστικός: Ευαγ-
γελία Κωβαίου)-(Γονέων 3ου Δημοτικού: Γεωργί-
ου Βαγγέλης)-( 4ου Γυμνασίου:Λιάπης Δημή-
τρης)-( Σκακιστικός Ομιλος "Τριαντάφυλλος Σια-
πέρας": Ζαχουλίτης Γιώργος)

-Πλήθος κατοίκων . 

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά 
το πρόγραμμα–στόχο για την 

ανάπτυξη του πρασίνου στην πόλη.

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά ο Δήμος
Φυλής το πρόγραμμα –στόχο για την
ανάπτυξη του πρασίνου στην πόλη.

Μετά από καίρια παρέμβαση του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα στο «Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ», ο
Δήμος εξασφάλισε 2721  καλλωπιστικά
φυτά(πικροδάφνες, μυρτιές κ.α.), ύψους άνω του
1,5 μέτρου, έτοιμα προς φύτευση.

Παράλληλα το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανέλαβε
τα έξοδα μεταφοράς  των φυτών στο Δήμο Φυλής
ενώ δώρισε στην πόλη ως πάγιο εξοπλισμό ένα
μεταλλικό κόσκινο για την διαλογή χώματος, και
ένα πτυσσόμενο φράχτη περίφραξης, μήκους 300
μέτρων, από βάσεις σκυροδέματος και μεταλλικά
φύλλα. 

«Ο Δήμος Φυλής και εγώ προσωπικά ευχαρι-
στούμε από καρδιάς τον Αναπληρωτή Διευθυντή
Έργου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος κ. Ελπιδοφόρο Παππά και τον συντοπί

τη μας και πρόεδρο του συλλόγου TAEKWON-
DO ΓΑΣ ΦΛΟΓΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Νίκο Κρεμύδα
για την καθοριστική συμβολή τους στην ευόδωση
της δωρεάς. 

Οι «ανάσες» οξυγόνου που δίνουν στο Δήμο
μας, μέσω των φυτών που προσφέρουν, μας
χρειάζονται και θα τις αξιοποιήσουμε με τον καλύ-
τερο τρόπο» υπογράμμισε κατά την παραλαβή
των δενδρυλλίων ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Θανάσης Σχίζας. 

Ανάσες οξυγόνου
με 2.721 δέντρα εξασφάλισε από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος ο δήμος Φυλής 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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Ο Θανάσης Σχίζας παραλαμβάνει το μικρό δάσος 
δενδρυλλίων που έφερε στα Άνω Λιόσια 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει και ζητάει:
Από τη νέα διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ. να ενημερώσει αναλυτικά και δημόσια τόσο τους

εργαζόμενους όσο και τους πολίτες για τις αιτίες και για τα πραγματικά περιστατικά
αυτής της τραγωδίας.

Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
που είναι η αδειοδοτούσα αρχή να πάρει ενεργά μέρος στη διερεύνηση των αιτιών του
ατυχήματος, στον έλεγχο των εγκαταστάσεων που έχει αδειοδοτήσει, καθώς και σε
τυχόν επιπλέον μέτρα προστασίας.

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
να ελέγξει το καθεστώς εργασίας των εργαζομένων στο διυλιστήριο, προκειμένου να
διαπιστωθούν τυχόν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα ωράρια εργασίας, η
τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων κ.α. είτε πρόκειται για μόνιμους εργαζόμενους
είτε για εποχικούς.

Η Περιφέρεια Αττικής μέσω της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της άμεσα θα πάρει πρωτοβουλία συνάντησης με την Διοίκηση των
ΕΛ.ΠΕ. και με το σωματείο των εργαζομένων, για τις δραστηριότητες που υπάγονται
στην οδηγία SEVESO σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την υλο-
ποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εργατικών ατυχημάτων (ΣΑΤΑΜΕ).

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό
Υγείας με θέμα: Διασφάλιση της
πρόσβασης των ανασφάλιστων
ελεύθερων επαγγελματιών στο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κατέθεσε
ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ
Βασίλης Οικονόμου και ο Κώστας
Κατσαφάδος. Σε αυτήν υπογραμμί-
ζονται τα εξής:  

Κύριε Υπουργέ, 
Σύμφωνα με το Σχέδιο της Κ.Υ.Α.,

με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλι-
ση της πρόσβασης των ανασφάλι-
στων στο Δημόσιο Σύστημα Υγεί-
ας», δικαίωμα υπαγωγής στην προ-
τεινόμενη ρύθμιση έχουν μόνο όσοι
ελεύθεροι επαγγελματίες διαθέτουν
δήλωση διακοπής της επαγγελματι-

κής τους δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
ή όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες
κατέχουν δήλωση αδράνειας από
τη Δ.Ο.Υ. Συνέπεια των ανωτέρω η
πλήρης απομόνωση και περιθω-
ριοποίηση των εν ενεργεία ελευθέ-
ρων επαγγελματιών- οφειλετών,
καθώς επίσης και των οικογενειών
τους  από το δικαίωμα συμμετοχής
αλλά και πρόσβασης σε ένα θεμε-
λιώδες αγαθό, όπως είναι η παροχή
υγείας. Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε: Σκοπεύετε   να εντάξε-
τε τους εν ενεργεία ελεύθερους
επαγγελματίες – οφειλέτες και τις
οικογένειες τους, στο Δημόσιο
Σύστημα Υγείας με αφορμή και την
Κ.Υ.Α. που φέρνετε;

Τη διασφάλιση της πρόσβασης των 
ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματιών

στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας 
Ζητούν οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου

και Κώστας Κατσαφάδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Μείωση τιμολογίων και «διευκολύνσεις» Μείωση τιμολογίων και «διευκολύνσεις» 
προανήγγειλε η ΔΕΗπροανήγγειλε η ΔΕΗ

Μείωση τιμολογίων -στο μέτρο του δυνατού- και περισσότερες ευκολίες προς
τους επαγγελματίες για την πληρωμή των λογαριασμών προανήγγειλε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμ. Παναγιωτάκης μιλώ-

ντας στο συνέδριο του Economist.
Ωστόσο, προειδοποίησε για ακόμη μια φορά όσους δεν πληρώνουν τους λογαρια-

σμούς ρεύματος, ενώ έχουν τη δυνατότητα, ότι η ΔΕΗ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και
ότι η σκόπιμη ασυνέπεια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δεν μπορεί να γίνεται ανε-
κτή.

Αναφερόμενος στο Δημόσιο είπε ότι τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί ένα πλέγμα
νομοθετικών ρυθμίσεων, που φθάνουν στα όρια της εχθρότητας, και προκαλούν
εύλογα ερωτήματα, και έφερε ως παράδειγμα την απαγόρευση των προσλήψεων
στην επιχείρηση. 

Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΡΑΕ ότι αντιμετωπίζει τη ΔΕΗ με προκατάληψη, απορ-
ρίπτει κάθε εύλογο αίτημά της και καλείται να αποφασίσει αν ο κεντρικός της στόχος
είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καταναλωτών της ηλεκτρικής ενέργειας
και της ανάπτυξης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αμφισβήτησε τη χρησιμότητα των δημοπρασιών λιγνιτι-
κής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ προκειμένου να αποκτήσουν οι ιδιώτες
πρόσβαση σε φθηνές πηγές παραγωγής, λέγοντας ότι πρόκειται για εμβαλωματική
λύση. Διερωτήθηκε, μάλιστα, για ποιο λόγο το θέμα αυτό συζητείται στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων με τους εταίρους.

Στο ίδιο συνέδριο, διαμετρικά αντίθετες απόψεις ως προς τη διάρθρωση της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας εξέφρασαν οι ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας διά
των εκπροσώπων τους.

Ο πρόεδρος της Elpedison Α. Τζούρος μίλησε για παιδικές ασθένειες της αγοράς
που επιτρέπουν στη ΔΕΗ να μεγιστοποιεί τα κέρδη της επηρεάζοντας προς τα κάτω
την τιμή χονδρικής, τάχθηκε υπέρ της πρόσβασης ιδιωτών στις φθηνές πηγές παρα-
γωγής της ΔΕΗ προκειμένου να υπάρξει ανταγωνισμός και προειδοποίησε για έλλει-
ψη ενέργειας από το 2018.

Τη βούληση της Edison να επενδύσει στην Ελλάδα, τόσο σε υποδομές για την ανά-
δειξή της σε ενεργειακό κόμβο όσο και στην εκμετάλλευση συμβατικών πηγών καυ-
σίμων, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του ομίλου Roberto Poti.

Tέλος, ο πρόεδρος του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) Νίκος Χατζηαργυρίου
παρουσίασε τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων που εκτός από τη
διανομή ενέργειας θα διαχειρίζονται τη διεσπαρμένη παραγωγή από ανανεώσιμες
πηγές και θα συμβάλουν στη διαχείριση των φορτίων. 

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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ΟΣύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγο-
ρών Αττικής (ΣΥ.Β.Α.Α.), κατέθε-
σε υπόμνημα με τις προτάσεις

του στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου, αναφορικά
με την νομοθέτηση των αγορών βιοκαλ-
λιεργητών. 

Σήμερα 18/05/2015 εκπρόσωποι του
Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, θα
συναντηθούν ξανά με τον Αναπληρωτή
Υπουργό, προκειμένου να συζητηθούν οι
προτάσεις και να καθοριστεί το μέλλον
των Αγορών.

Όπως επισημαίνουν οι αγορές των βιο-
καλλιεργητών λειτουργούν επί είκοσι χρό-
νια από τους Συλλόγους των Βιοκαλλιεργητών σε
συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους
καταναλωτές και τους αρμόδιους φορείς ελέγχου
για τη βιολογική γεωργία.

Σήμερα στην Αττική και υπό την εποπτεία του
ΣΥΒΑΑ λειτουργούν είκοσι πέντε μικρές αγορές
βιοκαλλιεργητών στους Δήμους Χαϊδαρίου, Κηφι-
σιάς, Περιστερίου, Ηρακλείου, Κορυδαλλού, 

Παλαιού Ψυχικού- Φιλοθέης, Ηλιούπολης, Γλυ-
φάδας, Χαλανδρίου, Γέρακα, Π. Φαλήρου, Θρακο-
μακεδόνες, Χολαργού, Καισαριανής, Βούλας, Πει-
ραιά, Νέας Σμύρνης, Ιλίου, Νέας Ιωνίας, Πετρού-
πολης, Μαρκοπούλου, Αγίας Βαρβάρας, Ελευσί-
νας.

Στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών που οργανώνει ο

ΣΥΒΑΑ συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο
αγρότες βιοκαλλιεργητές που διαθέτουν
προς τον τελικό καταναλωτή τα πιστοποιη-
μένα βιολογικά προϊόντα που οι ίδιοι παρά-
γουν.

Οι προτάσεις του Συλλόγου βασίζονται στο
προσχέδιο ΚΥΑ του ΥΠΑΑΤ με θέμα: «Λει-
τουργία των Αγορών Παραγωγών», η οποία
είχε προετοιμαστεί ως εφαρμοστική του ν.
4235/2014. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω νόμος για
πρώτη φορά έθεσε ζήτημα ιδρύσεως και
λειτουργίας αυτοτελών, αγορών παραγω-
γών υπό την αιγίδα και έλεγχο του ΥπΑΑΤ.

«Αφετηρία, συνεπώς, των προτάσεών μας
δεν είναι συλλήβδην η κατάργηση κάθε προγενέ-
στερης νομοθετικής πρωτοβουλίας, αλλά η βελτι-
στοποίηση αυτών επί σκοπώ τη νομική κατοχύ-
ρωση του θεσμού των αγορών βιοκαλλιεργητών
και τη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου που
εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξή
τους σε όλη την ελληνική επικράτεια ενιαία», τονί-
ζουν. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

- Ελευσίνα, Χαϊδάρι και Θρακομακεδόνες διεκδικούν μερίδιο από την
‘’πίτα’’ των νέων προϊοντικών δικτύων 

Την έντονη διαμαρτυρία της για κεραία
απέναντι από το 10ο Δημοτικό Σχολείο
εκράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων &

Κηδεμόνων Άνω Λιοσίων και με  ομόφωνη
απόφασή της δηλώνει την πλήρη αντίθεση
της με την τοποθέτηση κεραιών στην πόλη
και ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται κοντά στα
σχολεία των παιδιών μας .

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ

( Έδρα : Σχολικό κτίριο 1ου Δημ. Άνω Λιοσίων
τηλ.  6980983894 ,  6934617981)

Δήμος Φυλής, 06 Μαΐου   2015

Προς    Δήμαρχο Δήμου Φυλής
Υπεύθυνο Πρωτοβάθμιας Σχολικής  

Επιτροπής    
Υπεύθυνο Δευτεροβάθμιας Σχολικής  

Επιτροπής

ΚΑΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ
Το αγαθό της δημόσιας υγείας ιδίως των ευπα-

θών πληθυσμών όπως τα παιδιά είναι υπεράνω
των επιχειρηματιών και οικονομικών συμφερό-
ντων.

Αυτή την αυτονόητη αξία είναι αναγκαίο να υπε-
ρασπιστούμε όσοι διατηρούμε τον αυτοσεβασμό
μας και δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία των
συνανθρώπων μας και ιδιαιτέρως των παιδιών

μας και όχι του οικονομικού συμφέροντος.
Οι Κεραίες κινητής τηλεφωνίας παρότι εξυπηρε-

τούν το δικαίωμα της επικοινωνίας δεν
μπορεί να είναι εις βάρος της υγείας των πολι-

τών και ειδικότερα αναφερόμαστε για την κεραία
κινητής που βρίσκεται στην Δροσούπολη και σε
πολύ κοντινή απόσταση από το Δεύτερο Γυμνά-
σιο και το 10 Δημοτικό Σχολείο.

-Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων με ομόφωνη από-
φαση δηλώνει την πλήρη αντίθεση του με την
τοποθέτηση κεραιών στην πόλη μας και ιδιαίτερα

αυτές που βρίσκονται κοντά στα σχολεία των παι-
διών μας .

-Καλούμε επίσης αυτούς που έχουν οικονομικό
συμφέρον να σεβαστούν την υγεία των συμπολι-
τών τους και ιδιαιτέρως των παιδιών τους .

-Να απομακρυνθούν με [νόμιμο] η [παράνομο]
τρόπο οι κεραίες στην περιοχή μας .

Μπλέτσα Αντωνία      Παπανδρέου  Γεωργία
Πρόεδρος                 Γενική  Γραμματέας

ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΚΚΕΕΡΡΑΑΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
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Η9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αχαρνών θα πραγματο-

ποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 20:00.
Μερικά από τα θέματα που θα αναπτυ-
χθούν είναι: 

1 1η Τροποποιήση του Τεχνικου ́προ-
γραμ́ματος του Δημ́ου Αχαρνων́ ετ́ους
2015. 

2 2η Αναμορ́φωση Προυπ̈ολογισμού
του Δημ́ου Αχαρνων́ οικονομικου ́ετ́ους

2015.
3 Ληψ́η αποφ́ασης για την επιστροφή

του ποσου ́ των 67.304,39€ απο ́ την
Τραπ́εζα Ελλαδ́ος τα οποιά αφορουν́
δαπαν́ες του Προγραμ́ματος Αναπ́τυξη
Δομων́ & Υπηρεσιων́ της Τοπικης́ Αυτο-
διοικ́ησης προς οφ́ελος των Γυναικων́
και για την καταπολεμ́ηση της βιάς –
Αναπ́τυξη και Λειτουργιά Ξενων́ων
Φιλοξενιάς και πληρωθ́ηκαν από
πορ́ους του Δημ́ου μας στον τραπεζικό
λογαριασμο ́ που τηρειτ́αι στην Εθνική
Τραπ́εζα.

4 Ληψ́η αποφ́ασης σχετικα ́με τα εξ́οδα
παρασ́τασης Προεδ́ρου-Αντιπροεδ́ρου
και τις αποζημιωσ́εις μελων́ Δ.Σ. και
μελων́ εκτελεστικης́ επιτροπης́ του
Ν.Π.Δ.Δ. Κεν́τρο Ατομ́ων με ειδικες́
αναγ́κες Δημ́ου Αχαρνων́ «ΑΡΩΓΗ».

5 «Προγραμματισμος́ ανανεώσης
συμβασ́εων προσωπικου ́ με σχεσ́η
εργασιάς ιδιωτικου ́ δικαιόυ ορισμεν́ου
χρον́ου για τη στελεχ́ωση Ξενων́α Φιλο-
ξενιάς γυναικων́ θυματ́ων βιάς, στο
πλαισ́ιο υλοποιήσης του υποερ́γου με
τιτ́λο «Λειτουργιά Ξενων́α Φιλοξενιάς
στο Δημ́ο Αχαρνων́» με Α/Α 3 της
Πραξ́ης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08»
και κωδικο ́ΟΠΣ 375254 του Ε.Π. «Διοι-
κητικη ́Μεταρρυθ́μιση 2007-2013»

Θα απασχολήσει σήμερα τη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών 

Η στελέχωση του Ξενώνα 
Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  

Ηεπιτροπή διεκδίκησης της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης για το 2021,

σας προσκαλεί την Κυριακή 24
Μαΐου στις 19:00 το απόγευμα, στο
προαύλιο χώρο του παλιού σιδηρο-
δρομικού σταθμού της Ελευσίνας.

Η Eleusis21 βάζει μπροστά τις
μηχανές και σαν αφετηρία επιλέγει
το σιδηροδρομικό σταθμό ο οποίος
θα στεγάσει από εδώ και πέρα το
έργο και τις προσπάθειες της.

Ζωντανή μουσική, djs, χορός,
φαγητό, ποτό και μια απολαυστική
έκπληξη περιμένει όλους τους
παρευρισκόμενους.

Την Κυριακή 24 Μαΐου ανοίγουμε
και το γιορτάζουμε με μια Γιορτή πριν
τη Γιορτή του 2021.

Θα είμαστε όλοι εκεί…
Γραφείο τύπου Eleusis21.
Site: www.eleusis2021.eu email:

info@eleusis2021.eu
Tel: 210 5565613.

Η Eleusis21 βάζει μπροστά τις
μηχανές και σαν αφετηρία 

επιλέγει το σιδηροδρομικό σταθμό

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015  θα γίνουν οι παρουσιάσεις της χρήσης
φορητών απινιδωτών που θα εξοπλίσουν τα ιατρεία του Δημοτικού
Σταδίου "Μεγαρέων Ολυμπιονικών" και του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Περάμου "Γεώργιος Τσαλδάρης", μια χορηγία του εφοπλιστή

Αθανασίου Μαρτίνου. 
Πρόκειται για δύο παρουσιάσεις που θα γίνουν για μεν την πόλη των Μεγάρων στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο "Αλέκος Σάλτας" στις 15:00 για δε τη

Νέα Πέραμο στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Νέας Περάμου "Γεώργιος Τσαλδάρης" στις 16:00 και στις οποίες έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν παρά-
γοντες και προπονητές των αθλητικών συλλόγων των δύο πόλεων.

ΝΕΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΣΤΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΥ ‘’ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ’’

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
Κατόπιν χορηγίας του εφοπλιστή

Αθανασίου Μαρτίνου
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Οι εξετάσεις διοργανώθηκαν από τη Μονάδα Υγείας
και το Τοπικό Ιατρείο Ζεφυρίου

70 γυναίκες συμμετείχαν
στα δωρεάν  

ΤΕΣΤ ΠΑΠ του ΚΑΠΗ
του δήμου Φυλής

Δεν ευθύνεται ο Δήμος 
για τις απλήρωτες 
Σχολικές Καθαρίστριες
Δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα από το 
Υπουργείο Παιδείας, ξεκαθαρίζει σε ανακοί
νωσή της η δημοτική αρχή Μεγαρέων 

Ανακοίνωση σχετικά με την καθυστέρηση πληρω-
μής των σχολικών καθαριστριών εξέδωσε το
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου

Μεγαρέων αναφέροντας τα εξής: 
‘’Ο μισθός των Σχολικών Καθαριστριών καταβάλλεται

από το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από το “Εθνικό Ίδρυ-
μα Νεότητος” και τα χρήματα πάνε στους Δήμους σε εξει-
δικευμένη πίστωση,  που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για κανέναν άλλο σκοπό.

Μάλιστα τα χρήματα,  που αφορούν την μισθοδοσία
των Σχολικών Καθαριστριών  δεν “περνούν” καν από το
Ταμείο του κάθε Δήμου, αλλά πιστώνονται απευθείας σε
ειδικό λογαριασμό,  που διαθέτει κάθε Σχολική Επιτροπή
και μόνον για το σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα μέχρι στις 14 Μαΐου 2015 έχουν διατεθεί
χρήματα με τα οποία έχει πληρωθεί  η μισθοδοσία και
του μηνός Ιανουαρίου 2015 και πλην αυτών δεν έχει
καταβληθεί κανένα άλλο χρηματικό ποσό, οπότε προφα-
νώς δεν ευθύνεται ο Δήμος που οι Σχολικές Καθαρί-
στριες είναι απλήρωτες και προφανώς  ευθύνεται απο-
κλειστικά το Υπουργείο Παιδείας.’’

ΧΟΡΟΙ, ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣΧΟΡΟΙ, ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Γιορτάζουμε την Ανάληψη & τα λουλούδια του ΜάηΓιορτάζουμε την Ανάληψη & τα λουλούδια του Μάη

Μεγάλη υπήρξε η ανταπόκριση, στις δωρεάν
εξετάσεις ΤΕΣΤ – ΠΑΠ,  που πραγματοποιή-
θηκαν στα 1ο και 2ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων την

Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13
Μαΐου, καθώς σε αυτές συμμετεί-
χαν 70 συνδημότισσες. 

Η πρωτοβουλία που έτυχε μεγά-
λης ανταπόκρισης ανήκει στο
ΚΑΠΗ  του Δήμου Φυλής, που
απηύθυνε αίτημα προς τον διευ-
θυντή της Μονάδας Υγειάς Αγίων
Αναργύρων κ. Κονταρα  στο
πλαίσιο του προγράμματος πρό-
ληψης γυναικολογικού καρκίνου. 

Κατόπιν της θετικής απάντησης
του, οι εξετάσεις, διοργανώθηκαν
από τη Μονάδα Υγείας και το
Τοπικό Ιατρείο Ζεφυρίου, με
υπεύθυνη την μαία κ. Ελευθερία
Μπιθιζη.  Υπεύθυνη για το ιστορι-
κό των ασθενών είναι η κ.  Παυλί-
δη Αγγελική και  Γυναικολόγος ο
κ.  Κακολυρης Τιμολέων. 

Υπενθυμίζεται ότι θα ακολου-
θούσουν ανάλογες ιατρικές δράσεις τις επόμενες ημέ-
ρες στο Ζεφύρι, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επι-
χείρηση δήμου Φυλής.

Σας καλούμε στις εκδηλώ-
σεις που θα γίνουν στην
καντρική πλατεία Μαγούλας,
με την ευκαιρία της γιορτής της
Ανάληψης, από την Τετάρτη 20
έως την Κυριακή 24 Μαΐου
2015.

Ο Αντιδήμαρχος Δημ. 
Ενότητας Μαγούλας

Χαράλαμπος Ανδρώνης

Η Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ
Μαρία Βασιλείου

- 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.
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Το «φακέλωμα» διαρκεί για πάντα

Αναφορά έγινε επίσης στις απάτες
μέσω διαδικτύου με σκοπό να αποσπά-
σουν χρήματα από τραπεζικούς λογα-
ριασμούς και τους τρόπους που επιλέ-
γουν οι χάκερς για να κλέψουν προσω-
πικά δεδομένα από τους υπολογιστές
μας, ενώ συνέστησε την προσοχή όλων
όσοι ανεβάζουν προσωπικά τους στοι-
χεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
σημειώνοντας ενδεικτικά ότι το «φακέ-
λωμα» διαρκεί για πάντα.

Τέλος, ο Υποστράτηγος ενημέρωσε
τους παρευρισκόμενους για τις μεγάλες
επιτυχίες του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος και τις διεθνείς διακρί-
σεις από το FBI, ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και άλλες, που κατατάσσουν την
Ελληνική Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος ανάμεσα στις καλύτερες
του κόσμου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιδήμαρ-
χος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Θρακομακεδόνων, κ
Αναστάσιος Χίος, ο οποίος καλωσόρισε
τον Υποστράτηγο Σφακιανάκη στον
Δήμο Αχαρνών και του δώρισε ένα ανα-
μνηστικό αντίγραφο του Αρχαίου Θεά-
τρου Αχαρνών.

Ο κ Χίος αναφέρθηκε εκτενώς στις
προσπάθειες που κάνει η παρούσα
Δημοτική Αρχή μέσω του Δημάρχου της,
κ Γιάννη Κασσαβού, για την πάταξη της
Εγκληματικότητας στον Δήμο, κάνοντας
ειδική αναφορά στην υπογραφή του
Συμφώνου Συνεργασίας για καλύτερη
και αποτελεσματικότερη Αστυνόμευση
που υπέγραψε πρόσφατα ο Δήμαρχος
Αχαρνών με την ηγεσία της Ελληνικής

Αστυνομίας, και στην πρόσφατη εξαγγε-
λία του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την
πάταξη της Εγκληματικότητας από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ Γιάν-
νη Πανούση.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απέστειλε
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσα-
βός που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων, σημειώνοντας «Η εξέλι-
ξη της Τεχνολογίας, παρά τις αναμφίβο-
λα πολύ θετικές επιπτώσεις της στη ζωή
μας, επιβάλλει νέους τρόπους συμπερι-
φοράς, και αλλαγή κουλτούρας για
όλους μας. 

Μαζί με τα νέα παιδιά, θα πρέπει να
εκπαιδευτεί και ο γονιός ώστε να μάθει
να αναγνωρίζει τα σημάδια κινδύνου, και
να επεμβαίνει όπου χρειάζεται, για να

προστατεύει την ψυχική και σωματική
υγεία του παιδιού του».

Πολλοί εκπαιδευτικοί 
ενημερώθηκαν για τους τρόπους

προφύλαξης των παιδιών 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως κκ Αθηναγόρας, ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής κ Δέδες,
ο Βουλευτής Επικρατείας κ Οικονόμου,
οι Αντιδήμαρχοι κκ Αναστάσιος Χίος,
Ελένη Σαχσανίδη, και Θεόδωρος Συρινί-
δης, η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα
Μαρία Ναυροζίδου, οι Πρόεδροι των
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αχαρνών κκ Κώστας Καρυδάκης και

Γεωργία Ευθυμιάδου, η Πρόεδρος της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αχαρνών κα
Γιώτα Γιαννάκου, ο Πρόεδρος του
«Δέντρου Ζωής» κ Βασίλης Σκαραμά-
γκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Πανα-
γιώτης Αναγνωστόπουλος. Επίσης,
στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο κ. Δημή-
τρης Γκαρμπάρ από το διπλωματικό
σώμα της Ρωσικής Πρεσβείας στην
Αθήνα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας (Παράρτημα Αχαρ-
νών) κ Καζανάς συνοδευόμενος από τη
σύζυγό του, η Πρόεδρος της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας (Παράρτημα
Καπανδριτίου) και Δ/ντρια ΙΕΚ Αγίου Στε-
φάνου, κα Αγγελική Ταράτσα, ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου κατά της Εγκληματι-
κότητας και των Ναρκωτικών Δήμου
Αχαρνών, κ Γιώργος Κουλογιάννης, ο
Ταξίαρχος Παναγιώτης Κορδολαίμης,
Δ/ντης Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής
Αττικής, ο κ Χουζούρης Ιωάννης, Διοικη-
τής της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, ο κ Δόσκαρης, Υποδιοι-
κητής Στρατοπέδου Καποτά. 

Από τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαί-
δευσης (ΔΑΕ) στο Τατόι παρευρέθηκε ο
Επισμηναγός (ΔΑΕ) Χρήστου Ιορδάνης,
και οι Ανθυπασπιστές (ΔΑΕ) Παπαπο-
λυχρονίου Γεώργιος και Λαζαρίδης Μιχά-
λης. Επίσης, παρευρέθηκαν Εκπρόσω-
ποι του Κέντρου Πρόληψης Διέξοδος η
κα Ιωάννου και ο κ Τρανταφύλλου, ο κ
Χάρης Δαμάσκος, Αντιπρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ Σμέρος, και
ο Πολιτευτής με το Ποτάμι, κ Χατζηστρα-
κόσιας.

Στο τέλος της εκδήλωσης υπήρξε
μπουφές που ήταν ευγενική χορηγία
των ΛΙΚΑΚΗΣ Εργαστήριο Προϊόντων
Ζύμης & του Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενί-
της.

Ο  Διευθυντής ΔίωξηςΟ  Διευθυντής Δίωξης
Ηλεκτρονικού Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος, Εμμανουήλ Εγκλήματος, Εμμανουήλ 
Σφακιανάκης, μίλησε σεΣφακιανάκης, μίλησε σε
ημερίδα στις Αχαρνές ημερίδα στις Αχαρνές 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Καθημερινοί κίνδυνοι η παιδοφιλία, ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός, οι χάκερς και το «φακέλωμα» 

Με πολλές παρουσίες πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα «Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κιν-
δύνου» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015. Η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβού σε

συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Αχαρνών, το «Δέντρο Ζωής» (Τράπεζα Αίματος Γονέων
των Αχαρνών) και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κεντρικός Ομιλητής της Εκδήλωσης ήταν ο Υποστράτηγος Εμμανουήλ Σφακιανάκης Διευθυντής της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που σε συνεργασία με εξειδικευμένους Αξιωματικούς της
ΕΛ.ΑΣ. ανέλυσαν τους κινδύνους που παραμονεύουν όταν ένα παιδί χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης χωρίς την επίβλεψη των γονιών του, καθώς και τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι παιδό-
φιλοι για να προσεγγίσουν τα θύματά τους.
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Σήμερα  18 Mαίου 2015 και ώρα
09:00 π.μ συνεδριάζει η αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή Δήμου

Ασπροπύργου στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου , προ-
κειμένου να συζητήσει θέματα μίσθωσης
ακινήτων και επεκτάσεις του δημοτικού
φωτισμού. 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για «Αποδέσμευ-
ση πίστωσης προυπολογισμού οικονομικού
έτους 2015» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.
341/12-05-2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την «5η Ανα-
μόρφωση Προυπολογισμού Οικονομικού
έτους 2015» σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.
344/12-05-2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση πιστώσεως ποσού
73.800,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ », σύμφωνα με το υπό
ημερ. 04-05-2015 έγγραφο του Δ/ντή Πρ.,
Οργ., Ποιότ. & Αποδοτικότητας.
ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση πίστωσης ποσού
6.918,93 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμ-
φωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 309/04-05-2015
εισήγηση του Δ/ντή της Οικον. Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση πίστωσης ποσού
3.587,27 ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» σύμφωνα με
την υπ'αρ.πρωτ.330/11-05-2015εισήγηση
του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 6ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 982,00
ευρώ με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ &
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σύμφωνα με την υπ'
αρ. πρωτ. 326/07-05-2015
εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρε-
σίας.
ΘΕΜΑ 7ο: Διάθεση πίστωσης ποσού
5.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΔΑΦΟΥΣ» σύμφωνα με το υπό ημ. 13-05-

2015 έγγραφο του Δ/ντή Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
ΘΕΜΑ 8ο: Διάθεση πίστωσης ποσού
10.000,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με το υπό ημερ.
13-05-2015 έγγραφο του Δ/ντή Προγραμματι-
σμού, Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικό-
τητας.
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης επί της υπ'αρ.
10866/24-04-2015 αιτήσεως της κ. Τοχμα
ζίδη –Χατουτσίδη Ευδοκίας σύμφωνα με την
υπό ημερ. 04-05-2015 ει-σήγηση του Δ/ντή
της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγό-
ρου για την γνωμοδότηση σχετικά με τον συμ-
βιβαστικό τρόπο καθορισμού αποζημίωσης
επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Τσίκα
Γεωργίου του Δημοσθένη στην περιοχή
ΒΙΠΑ-
ΒΙΟΠΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ», σύμφωνα με την
υπό ημερ. 06-05-2015 εισήγηση του Δ/ντή
της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγό-
ρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρη-

νοδικείο Αθηνών για την Αγωγή της εταιρείας
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του
Δήμου Ασπροπύργου.
ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγό-
ρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικη-
τικό Εφετείο Αθηνών για την Αγωγή της Μ.
Τριβέλλα κατά του Δήμου Ασπροπύργου.
ΘΕΜΑ 13ο: Aπόδοση Λογαριασμού δαπα-
νών Χρημ. Εντάλμ. Προπληρωμής Χ.Ε. Νο
Α68/2015 ποσού 5.283,66 ευρώ με τίτλο
«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΕΞΟΔΑ ΔΕΔΔΗΕ)» (κατάστ. Α΄ 2015) επ'ο-
νόματι του δημ. υπαλλήλου ΑΛΕΞ.
ΜΑΥΡΑΚΗ, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.
342/12-05-2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 14ο: Απόδοση Λογαριασμού δαπα-
νών Χρημ. Εντάλμ. Προπληρωμής Χ.Ε. Νο
Β234/2015 ποσού 4.977,75 ευρώ με τίτλο
«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΕΞΟΔΑ ΔΕΔΔΗΕ)» (κατάστ. Β΄ 2015) επ'
ονόματι του δημ. υπαλλήλου ΑΛΕΞ.
ΜΑΥΡΑΚΗ, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.
343/12-05-2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικο-

νομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφα-
σης για τον Τρόπο εκτέλε-
σης και Κατάρτιση των
όρων της δημοπρασίας
για την «Απόσυρση εγκα-
ταλελειμμένου οχήματος»
σύμφωνα με την
υπ'αρ.πρωτ.12035/05-05-
2015 εισήγηση του Αν.
Δ/ντή της Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφα-
σης για τον Τρόπο εκτέλε-
σης και Κατάρτιση των
όρων της δημοπρασίας με
τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ Δ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 332/12-05-
2015 εισήγηση του Δ/ντή της Οικονομικής
Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για τον Τρόπο
εκτέλεσης και Κατάρτιση των όρων της δημο-
πρασίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» σύμφωνα με την υπ'αρ.
πρωτ. 333/12-05-2015 εισήγηση του Δ/ντή
της Οικονομικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 18ο: Διάθεση πιστώσεως ποσού
72.570,00 ευρώ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ» σύμφω-
να με το υπό ημερ. 13-05-2015 έγγραφο του
Δ/ντή Προγραμματισμού, Οργάνωσης,Ποιό-
τητας και Αποδοτικότητας.
ΘΕΜΑ 19ο: Διάθεση πιστώσεως ποσού
15.000,00 ευρώ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» σύμ-
φωνα με το υπό ημερ.13-05-2015 έγγραφο
του Δ/ντή Προγραμματισμού,
Οργάνωσης,Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
ΘΕΜΑ 20ο: Αιτήσεις -Έγγραφα - Ανακοινώ-
σεις.

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μισθώσεις ακινήτων για υπηρεσίες 
και επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού  

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Πωλείται μαγαζί -
καφενείο στο κέντρο 

του Ασπροπύργου
με εξασφαλισμένη

πελατεία. 
Τηλέφωνο

6934840172.

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

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

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

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

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

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

210 5545507, 210 7227483

ΓΑΜΟΣ

O  DUHANXIU OLGERT TOY PLLUMB KAI THΣ
REMZIE ΤΟ ΓΕΝΟΣ AGOLLI, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΙ Η

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΚΑΛΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΛΑΧΟΒΑ,

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.

Σύλλογος της Αγίας Τριάδας Μεγάρων
Εθελοντικός καθαρισμός στον υγροβιότοπο Βουρκάρι 

και το ιστορικό Τείχος

Την τακτική ετήσια δράση του για καθαρισμό
της παραλίας του υγροβιοτόπου Βουρκάρι και του

παρακειμένου ιστορικού τείχους διοργανώνει ο Σύλ-
λογος της Αγίας Τριάδας Μεγάρων, 

την Κυριακή 24 Μαΐου, ώρα 09:30
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ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων
25 εκατ. ευρώ εντός Μαΐου

Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ θα πληρώσει ο ΕΛΓΑ εντός
του Μαΐου σε αγρότες που είχαν υποστεί ζημιές το 2014, αλλά και στο
πρώτο δίμηνο του 2015, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του οργανισμού
στον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Απο-
στόλου.
Ο κ. Αποστόλου επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού, όπου

είχε συνεργασία με τη διοίκηση, τους διευθυντές των περιφερειακών και
κεντρικών υπηρεσιών και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρε-
σιών
Τμήμα: Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταχ. Δ./νση: Στρ. Νικ. Ρόκα 45
Ταχ.Κωδ      196 00 

Τηλέφωνο:   213 20 14 926
Fax:              210 5555 880                                                                                           
e-mail: grprosopikou@mandras-
eidyllias.gr

Μάνδρα, 15/05/2015
Αριθμ. Πρωτ.:  8705

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας  έχοντας υπόψη: 

•Τις  διατάξεις  της παρ.4
άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

•Τις  διατάξεις του άρθρου 58
Ν. 3852/2010.

•Την 55/74802/2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

Τον ΟΕΥ του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.

Προβαίνει  σε  γνωστοποίηση
για  την  κάλυψη  µιας (1)  θέσης
ειδικού  συνεργάτη  ειδικότητας
Πολιτικού Μηχανικού εγγεγραμ-
μένου στο ΤΕΕ και εμπειρία σε
θέματα Πολεοδομίας, Χωροτα-
ξίας, Τεχνικών Έργων σε ΟΤΑ και
καλεί τους/τις  ενδιαφερόµε-
νους/νες  να  υποβάλλουν  σχετι-
κή  αίτηση  µε  σύντοµο  βιογρα-
φικό  σηµείωµα και αποδεικτικά
των προσόντων τους. 

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει

να έχουν τα εξής προσόντα: 
Α)  Τα  γενικά  προσόντα  διο-

ρισµού  που  προβλέπονται  για
τους  υπαλλήλους  του  πρώτου
µέρους του  ν. 3584/07 (άρθρα11
έως  και 17).  Για  τα  γενικά  προ-
σόντα  διορισµού  απαιτείται
χωριστή  από την αίτηση, υπεύ-
θυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώ-
νεται ότι πληρούνται. 

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπι-
στημίου της ημεδαπής ή ισότιµο
πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδα-
πής.

Γ) Να  έχουν  εμπειρία σε
θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προ-
σώπων των ΟΤΑ ή στα θέματα
που περιγράφονται παραπάνω.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως
εξής: 

Χωριστή από την αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση, κατά το
άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για
το είδος και τη χρονική διάρκεια
της εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Οι  αιτήσεις  των  ενδιαφε-
ροµένων  µε  βιογραφικό  σηµεί-
ωµα  και  τα  σχετικά  δικαιολογη-
τικά θα  κατατίθενται  στο  Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας (οδός
Στρ. Νικ. Ρόκα 45, Τ.Κ: 196 00,
αρμ. κα Παγώνη Γαρυφαλλιά,
τηλ: 213 20 14 926) εντός  προ-
θεσµίας  δέκα (10)  ηµερών  που
αρχίζει  από  την εποµένη της
δηµοσίευσης της παρούσης στις
Εφηµερίδες και κατά τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΑ  ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τώρα που η οικονομία και η χώρα δοκιμάζεται
σκληρά, συνιστά πρόκληση η συνέχιση λειτουργίας
αυτού του μοντέλου που καταβροχθίζει εκατομμύρια
και παράγει: περιβαλλοντική καταστροφή, και οικονο-
μικό αδιέξοδο ενώ παράλληλα συνιστά μια υγειονομι-
κή βραδυφλεγή βόμβα».

Για τους λόγους αυτούς, η Περιφερειάρχης υπο-
γράμμισε την «ανάγκη θεμελίωσης τώρα» του νέου
μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων.Νωρίτερα
ανοίγοντας τη συνεδρίαση, η Ρ. Δούρου είχε τονίσει ότι
αποτελεί υποχρέωση του φορέα να δίνει λογαριασμό
στους πολίτες για τα πεπραγμένα του και για την χρη-
στή διαχείριση των εσόδων του. 

Παράλληλα έθεσε το θέμα της τακτικής περιοδικό-
τητας των συνεδριάσεων του οργάνου.
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Πως θα αποκτούν ιθαγένεια 
τα παιδιά των μεταναστών

Προς διαβούλευση δόθηκε την Πέμπτη  το νομοσχέδιο
που προβλέπει τους όρους για την απόκτηση Ιθαγέ-
νειας και αλλάζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδει-

ας παραμονής σε μετανάστες.
Πρόκειται για το νομοσχέδιο που αναμενόταν εδώ και περί-

που 2,5 χρόνια, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας να κρίνει αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις.
Ήδη εδώ και εβδομάδες η αναπληρώτρια υπουργός Τασία
Χριστοδουλοπούλου ασχολείται με τη σύνταξη του σχεδίου
νόμου, ενώ έχει παράλληλα έρθει σε επαφή με εκπροσώπους
κομμάτων προκειμένου να τους ενημερώσει για το περιεχόμε-
νό του.

Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο ρυθμίζει τις προϋποθέσεις
κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεν-
νιούνται στην Ελλάδα και από αλλοδαπούς που έχουν απο-
φοιτήσει από Ελληνικά σχολεία ή σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της
χώρας. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τέκνο αλλοδαπών που
γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η πρώτη προϋ-
πόθεση είναι « η θεμελίωση του δικαιώματος τελεί υπό τον
όρο της εγγραφής του στην πρώτη δημοτικού ελληνικού σχο-
λείου και της συνέχισης παρακολούθησης του σχολείου κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης».

Επιπλέον  δεύτερη προϋπόθεση είναι οι γονείς του παιδιού
να διαμένουν προηγούμενα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε
χρόνια πριν από τη γέννησή του. Επ’ αυτού διευκρινίζεται ότι
«αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της άνω πεντα-
ετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
θεμελιώνεται με την συμπλήρωση δεκαετούς μόνιμης και νόμι-
μης διαμονής του γονέα».

Στο νομοσχέδιο που είχε επεξεργαστεί η προηγούμενη
κυβέρνηση προβλέπονταν και δύο άλλες προϋποθέσεις, οι
οποίες επίσης έχουν ενταχθεί σε αυτό: οι ενδιαφερόμενοι να
έχουν απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν
ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση ή, να
έχουν περάσει από Γυμνάσιο – Λύκειο. 

Πέραν των παιδιών μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα υπάρχει πρόβλεψη και για τη λεγόμενη «μιάμιση
γενιά», δηλαδή «τα παιδιά μεταναστών που ναι μεν δεν γεν-
νήθηκαν στην Ελλάδα, έχουν όμως διανύσει ένα ικανό διά-
στημα παραμονής στη χώρα διερχόμενα επιτυχώς του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού συστήματος».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο «ο ανήλικος αλλο-
δαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώ-
νει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης
σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα εφόσον έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων ελληνικού
σχολείου είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου».

Σε αυτήν την κατηγορία περιπτώσεων η «θεμελίωση δικαι-
ώματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας επεκτείνεται και στον
αλλοδαπό που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και
είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με
την προϋπόθεση ότι αυτός είναι και κάτοχος απολυτηρίου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα».

Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση άδειας παραμονής για εξαιρε-
τικούς λόγους τροποποιείται η σχετική διάταξη και με την
ψήφιση του νομοσχεδίου θα μειώνονται από 10 σε 7 έτη τα
συνεχούς διαμονής στη χώρα που απαιτούνται προκειμένου
να θεμελιωθεί το δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης όταν ο
ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας δε διαθέτει προηγού-
μενη θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής που έχει λήξει.

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ TAXISNET
Τι αλλάζει φέτος 

στις φορολογικές δηλώσεις

Aνοιξε, η ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXISnet για
την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδή-
ματος. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν μέσω αυτής
να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ώς και τις 30 Ιου-
νίου, που λήγει η σχετική προθεσμία.

Τι αλλάζει φέτος στις φορολογικές δηλώσεις
Με την είσοδο του φορολογούμενου στην ειδική

εφαρμογή, τού ζητείται η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ,
καθώς και η επιβεβαίωση των λοιπών προσωπι-
κών στοιχείων που είναι προσυμπληρωμένα. Προ-
συμπληρωμένα είναι, επίσης, τα ποσά των μισθών
και των συντάξεων που εισπράχθηκαν το 2014, οι
τόκοι καταθέσεων που ζητούν εππιβεβαίωση ότι
είναι σωστοί, όπως και τα ποσά των δόσεων που
έχουν καταβληθεί για εξόφληση δανείων στις τρά-
πεζες.

Ο φορολογούμενος μπορεί να ελέγξει, επίσης,
την ορθότητα των στοιχείων των ακινήτων και των
αυτοκινήτων που έχει στην κατοχή του και εμφανί-
ζονται στο έντυπο Ε1.

Οι επιτηδευματίες πριν συμπληρώσουν το Ε1 θα
πρέπει να επιλέξουν και να συμπληρώσουν το Ε3 ή
το Ε2, εάν εισπράττουν ενοίκια.

Στο μενού επιλογής της δήλωσης εμφανίζεται και
το επίδομα τέκνων για τους φορολογούμενους που
το έλαβαν από τον ΟΓΑ το 2014 με βάση το έντυπο
Α21. Μετά τη συμπλήρωση και υποβολή του Ε1, οι
φορογούμενοι αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν τη
σχετική αίτηση για να λάβουν το επίδομα και το
2015.

Τι αλλάζει 
Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εφέ-
τος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με ανασχεδια-
σμένο και δομημένο έντυπο Ε1.

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσα από τη σχετική
εφαρμογή στο TAXISnet.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των
φορολογουμένων, της απλούστευσης των διαδικα-
σιών καθώς και της μείωσης της γραφειοκρατίας,
έχουν επέλθει αλλαγές, όπως:

Με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 (εισοδήματα
από ακίνητα) τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα
στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, λαμ-
βάνοντας υπόψη και την πιθανή εκχώρηση μισθώ-
ματος στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..

Τα στοιχεία όλων των εισοδημάτων από μισθωτή
εργασία, συντάξεις και οι φόροι που έχουν παρα-
κρατηθεί, εμφανίζονται και φέτος προσυμπληρωμέ-
να. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία αυτοκινήτων και
κατοικιών στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης.

Σε πληροφοριακό πίνακα, έχουν αναρτηθεί οι
τόκοι καταθέσεων και στις επόμενες ημέρες, οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες θα ενημερωθούν κατ΄ αντί-
στοιχο τρόπο και για τα ποσά που κατέβαλαν μέσα
στο 2014 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Σημειώνεται ότι, οι φορολογούμενοι μπορούν να
πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ με έκπτωση 2% επί
του συνολικού ποσού είτε σε τρεις διμηνιαίες
δόσεις. Η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης
δόσης, εκπνέει την 31η Ιουλίου.

Παράλληλα με την εφαρμογή υποβολής των
δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων ξεκίνησε και η λειτουργία της εφαρμο-
γής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικογε-
νειακών επιδομάτων (έντυπο Α21).

Έρευνα για παράνομες Έρευνα για παράνομες 
υιοθεσίες στη Λάρισαυιοθεσίες στη Λάρισα

Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιο-
χή της Λάρισας, για περιπτώσεις αναγνώρισης πατρό-
τητας ανηλίκων παιδιών, που κρίθηκαν ύποπτες.

Η αστυνομία άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι μετά τη
σύλληψη τριών ατόμων (ενός 59χρονου, μιας 19χρονης
και ενός 28χρονου αλλοδαπού, υπήκοου Πακιστάν)
που εμπλέκονται σε παρόμοια περίπτωση υιοθεσίας. Οι
συλληφθέντες καταδικάστηκαν την Τετάρτη σε ποινή
φυλάκισης 10 μηνών ο καθένας, με αναστολή. Προσκο-
μίζοντας συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης εξώ-
γαμου τέκνου, είχαν επιχειρήσει να εξαπατήσουν υπάλ-
ληλο του Ληξιαρχείου του Δήμου Λαρισαίων, ώστε να
βεβαιωθεί η αναγνώριση του ανήλικου παιδιού από τον 

28χρονο αλλοδαπό. Αυτή η διαδικασία είχε ως σκοπό
τη νομιμοποίηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα.

Επίσης, από τη Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας
που ερευνά την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία και
σε βάρος τεσσάρων ακόμη Ελλήνων (δύο 67χρονες, μια
51χρονη και ένας 22χρονος). Περιλαμβάνει δε τα, κατά
περίπτωση, «αδικήματα της απόπειρας υφαρπαγής
ψευδούς βεβαίωσης, της ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης
και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών».

Όπως προέκυψε, από τις αρχές του χρόνου υπάλλη-
λοι του Δήμου Λαρισαίων έκριναν ως ύποπτες άλλες
τρεις παρόμοιες περιπτώσεις και ενημέρωσαν τις διω-
κτικές αρχές. Διατάχτηκε προκαταρκτική εξέταση από
την Εισαγγελία Λάρισας, που βρίσκεται σε εξέλιξη,
οπότε και η νέα περίπτωση που προέκυψε, εξετάστηκε
με ιδιαίτερη προσοχή.

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΜΕΧΡΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΒΙΖΕΣ
Ζητούν τα διαθέσιμα των πρεσβειών
Να επιστρέψουν άμεσα, μέσω της εφορίας, τυχόν αδιάθετες

δαπάνες τους κάλεσε με έγγραφό της η κυβέρνηση τις πρε-
σβείες και τα προξενεία της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου εξωτερικών, οι
διπλωματικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό καλούνται να
επιστρέψουν στον ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλά-
δας, αδιάθετες δαπάνες και εισπράξεις από προξενικές πρά-
ξεις (όπως έκδοση βίζας, πληρεξούσια κ.α.), κρατώντας ωστό-
σο το κεφάλαιο που χρειάζεται για να καλύψουν τις ανάγκες
τους για το επόμενο τρίμηνο.

Επίσης, καλούνται να επιστρέψουν, άμεσα μέσω ΔΟΥ, τυχόν
αδιάθετες δαπάνες, που αφορούν έξοδα για γραφική ύλη,
καθαριστικά κ.λπ. του τρέχοντος διμήνου.

Μείωση ασφαλιστικών τιμών στα περισσότερα φάρμακα 
Ισχύουν από σήμερα μειωμένες ασφαλιστικές τιμές σε πολλά φαρ-

μακευτικά σκευάσματα, καθώς η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), εφαρμόζοντας την εναρμόνιση ασφαλι-
στικών τιμών σύμφωνα με τη νέα θετική λίστα φαρμάκων, προχώ-
ρησε σε αλλαγές.

Ειδικότερα, μειώνεται η ασφαλιστική τιμή σε 1.877 σκευάσματα, εκ
των οποίων σε 697 η μειώση υπολογίζεται πάνω από 2%, ενώ
αυξάνεται η τιμή σε 876 φαρμακευτικά σκευάσματα από τα οποία σε
141 η αυξηση κυμαίνεται πάνων από 2%.

Από τις αλλαγές αυτές μεσοσταθμικά προκύπτει μια αρκετά σημα-
ντική μείωση, κάτι που σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα κληθούν για μια ακόμα φορά να πληρώσουν την μεγαλύτε-
ρη διαφορά ασφαλιστικής από λιανική τιμή, όπως αναφέρουν πηγές των φαρμακοποιών.

Ο ασφαλισμένος πληρώνει το 25 % επί της ασφαλιστικής τιμής, καθώς και τη διαφορά με την λιανική, δηλαδή για
ένα σκευασμα με λιανική τιμή 10 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 8 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει 4 ευρώ.



Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 13      ΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ---    ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝ   

Είμαστε καθ' οδόν να
αποδεκατίσουμε το
ένα στα έξη βιολογικά

είδη στον πλανήτη; Ναι, απα-
ντά μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο τελευταίο τεύχος της επι-
θεώρησης «Science».

Ο υφηγητής οικολογίας στο
πανεπιστήμιο του Κονέκτι-
κατ, Μαρκ Έρμπαν έκανε κάτι
πρωτότυπο: 

Υπέβαλε σε προσομοίωση
131 διαφορετικές μελέτες για
εξαφάνιση βιολογικών ειδών
- κάθε μία από αυτές χρησι-
μοποιούσε διαφορετικά
μοντέλα και τα συμπεράσμα-
τά τους ήταν αναλόγως,
παρηγορητικά ή απογοητευ-
τικά -, εφήρμοσε καινούργιες
μεθόδους στατιστικής ανάλυ-
σης και παρουσίασε μία
«μετα- μελέτη».

Τα συμπεράσματα;

Ο σημερινός κίνδυνος εξαφά-
νισης των βιολογικών ειδών του
πλανήτη είναι 2,8%, υπενθυμί-
ζει ο Μαρκ Έρμπαν.

Εάν οι χώρες του πλανήτη
επιμείνουν στον επιθυμητό
στόχο να διατηρήσουν την
άνοδο της θερμοκρασίας της
Γης κατά μόνον 2 βαθμούς Κελ-
σίου σε σχέση με τα επίπεδα
της προ-βιομηχανικής εποχής,
περιορίζοντας τις εκπομπές
ρύπων, ο κίνδυνος εξαφάνισης
βιολογικών ειδών, παγκοσμίως,
θα ανέλθει στο 5,2%.

Σε ένα πιο ρεαλιστικό σενά-
ριο, στο οποίο η θερμοκρασία
θα αυξηθεί κατά 3 βαθμούς
Κελσίου, αναμένεται να εξαφα-
νιστεί το 8,5% των ειδών του
πλανήτη.

Και αν τα πράγματα παραμεί-
νουν όπως έχουν σήμερα, ο
κίνδυνος εξαφάνισης θα διπλα-
σιαστεί σχεδόν, στο 16%, κατα-
λήγει ο Έρμπαν. Αυτό σημαίνει
«αντίο» στο ένα από κάθε έξι
βιολογικά είδη της Γης.

Οι εκτιμήσεις για την εξαφάνι-
ση ειδών λόγω κλιματικής αλλα-
γής διαφέρουν από περιοχή σε
περιοχή. Οι υψηλότεροι κίνδυ-
νοι εκτιμώνται σε Νότια Αμερική
(23%) και Αυστραλία- Ν. Ζηλαν-
δία (14%) και οι χαμηλότεροι σε
Βόρεια Αμερική (5%) και Ευρώ-
πη (6%). Οι διαφορετικοί χρω-
ματισμοί δηλώνουν τις διαφο-
ροποιήσεις του κινδύνου και ο
αριθμός στο (n) δηλώνει τον
αριθμό των μελετών που περιέ-
λαβε στη μετα- ανάλυσή του ο
Μαρκ Έρμπαν. 

«Τα σημάδια της
κλιματογενούς εξαφάνισης
θα γίνονται όλο και πιο

φανερά, αν δεν αναλάβουμε
σήμερα δράση για να

περιορίσουμε τη μελλοντική
κλιματική αλλαγή» 

«Οι κίνδυνοι εξαφάνισης λόγω
της αλλαγής του κλίματος ανα-
μένεται όχι μόνον να αυξηθούν
αλλά και να επιταχύνονται με
κάθε βαθμό Κελσίου που ανέρ-
χεται η θερμοκρασία του πλα-
νήτη» γράφει ο Αμερικανός
πανεπιστημιακός. «Τα σημάδια
της κλιματογενούς εξαφάνισης
θα γίνονται όλο και πιο φανερά,
αν δεν αναλάβουμε σήμερα
δράση για να περιορίσουμε τη
μελλοντική κλιματική αλλαγή»
προειδοποιεί.

Ωστόσο, ο Δυτικός κόσμος
μπορεί να εφησυχάζει, αν επι-
λέξει κάτι τέτοιο, καθώς ο κίνδυ-
νος εξαφάνισης ειδών στη
Βόρεια Αμερική είναι ο χαμηλό-
τερος (5%) και στην Ευρώπη, ο
δεύτερος χαμηλότερος (6%).

Στο άλλο άκρο της λίστας επι-
κινδυνότητας είναι η Νότια Αμε-
ρική, η οποία ενδέχεται να χάσει
το 23% των βιολογικών ειδών
της. Στην Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία ενδέχεται να χαθεί
έως και το 14% των ειδών.

Ο Μαρκ Έρμπαν αναγνωρίζει
ελλείψεις στη μελέτη του: Λίγα
στοιχεία για την εξαφάνιση των
ειδών σε μεγάλες περιοχές της
Ασίας. Μη συνυπολογισμός
των περίπλοκων τρόπων αλλα-
γής των φυσικών συστημάτων
λόγω της αλλαγής του κλίματος,
συνδυάζοντας τα προβλήματα
που δημιουργεί η ρύπανση ή η
υπερβολική ανάπτυξη. Επιπλέ-
ον, η μελέτη δεν λαμβάνει
υπόψη το πώς η κλιματική
αλλαγή επηρεάζει τις σχέσεις
θηρευτών- θηραμάτων ή το
πόσο γρήγορα ή αργά, φυτά και
ζώα μπορούν να μετακινηθούν
σε νέα οικοσυστήματα. Αυτοί οι
παράγοντες θα μπορούσαν να
δώσουν μια πιο αισιόδοξη ή
πιο αρνητική συνολική εικόνα,
ομολογεί. «Το μόνο που μπορώ
να πω είναι ότι είναι η καλύτερη
πληροφόρηση που έχουμε
σήμερα» καταλήγει.

Ένα είναι προφανές: Σε σχό-
λιό της, που συνοδεύει τη μελέ-
τη του Μαρκ Έρμπαν, η βιολό-
γος του πανεπιστημίου της
Ουάσινγκτον, Τζάνεκε Χίλε Ρις
Λάμπερς επισημαίνει ότι παρά
τις εγγενείς αβεβαιότητες σε
αυτές τις μελέτες, «δεν πρέπει
να περιμένουμε... πριν αναλά-
βουμε δράση, κατά προτίμηση
μειώνοντας τις εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα».

Είμαστε καθ' οδόν να αποδεκατίσουμε 
το ένα στα έξη βιολογικά είδη στον πλανήτη; 

Ναι, απαντά μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο
τεύχος της επιθεώρησης «Science».

Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μαχητικά τα δίκαια αιτήματά τους δηλώνουν οι κάτοικοι    

Το ψήφισμα

Η συνοικία της Ζωφριάς, που αριθμεί περί τις 10 χιλ.
κατοίκων, έχει διαχρονικά αδικηθεί από πλευράς
Συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, τόσο σε σχέση με τη
σύνδεσή της με το κέντρο της Αθήνας, όσο και με το
μητροπολιτικό κέντρο του Δήμου Φυλής.

Για την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Φυλής, τους
Συλλόγους και τους κατοίκους της Ζωφριάς αποτελεί
αδιαπραγμάτευτο όρο η διατήρηση κι ενίσχυση της
λεωφορειακής γραμμής 711, με τουλάχιστον 3 δρομο-
λόγια ανά ώρα και αφετηρία την οδό Μάρνη, στο
Κέντρο της Αθήνας.

Αδιαπραγμάτευτη είναι και η αλλαγή της διαδρομής
της γραμμής 878 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ, ώστε να διέρ-
χεται, όπως και πριν, από τον κορμό των Λεωφορεί-
ων των Άνω Λιοσίων. Με τον τρόπο αυτό θα διασφα-
λισθεί η πρόσβαση των κατοίκων της Ζωφριάς στο
ΙΚΑ και στο διοικητικό κέντρο του Δήμου (Δημαρχείο-
Κοινωνική Υπηρεσία-εμπορικό κέντρο), αλλά και η
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Δροσούπολης και
του ιστορικού κέντρου των Άνω Λιοσίων. 

Καλούμε τον ΟΑΣΑ να ικανοποιήσει, άμεσα, τα αιτή-
ματα της Ζωφριάς αίροντας την αδικία που έχει δια-
χρονικά υποστεί από την ανύπαρκτη συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση η μεγαλύτερη συνοικία του Δήμου
Φυλής και δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε μαχητικά
τα δίκαια αιτήματα όλων των κατοίκων της.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3



14 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

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

Από τα 1700 δενδρύλλια που
παρελήφθησαν έχει προγραμματι-
στεί να φυτευτούν άμεσα  500 έως
700 πικροδάφνες στη στέγη
Ποντίων προκειμένου να αποτελέ-
σουν το φυσικό φράχτη του κτιρίου,
ενώ τα υπόλοιπα θα αξιοποιηθούν
στο νέο κοιμητήριο Άνω Λιοσίων με
στόχο την περιβαλλοντική του ανα-
βάθμιση. 

Τα υπόλοιπα 1000 φυτά καθώς
και ο εξοπλισμός αναμένεται να
παραληφθούν εντός των επόμενων
ημερών.  

Ο Μιχάλης Οικονομάκης και ο Θανάσης Σχίζας απολύτως συγχρονισμένοι στις
ενέργειές τους, έχουν ήδη αποφασίσει και προγραμματίσει τα σημεία φύτευσης 

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΙΝΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ Η ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Μεγάλο μέρος των φυτών θα αξιοποιηθεί στο νέο κοιμητήριο 
Άνω Λιοσίων με στόχο την περιβαλλοντική του αναβάθμιση. 
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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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


