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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΟΥΝΙΟ 
ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ ΣΤΟΥΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Μετατρέπεται για τη θερινή περίοδο 
η πόλη της Μάνδρας 

Πλήθος μουσικών 
και θεατρικών 

παραστάσεων με ελεύθερη
είσοδο για τους δημότες 

ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

Η αντιπλημμυρική θωράκιση, 
η πυροπροστασία και οι 

ελλείψεις σε σχολικές υποδομές
στο τραπέζι του διαλόγου 

με τους δημάρχους 
Γ. Κασσαβό και Χρ. Παππού  

Σελ: 3-13

Άμεση παράταση 
του ΕΣΠΑ για 

τουλάχιστον 1 χρόνο 
αιτήθηκαν οι Περιφερειαρχές σε

συνάντησή τους με την 
Επίτροπο Corina Creţu
Η οικονομική κρίση και δυστοκία Η οικονομική κρίση και δυστοκία 

τρέχουσας περιόδου, δεν επιτρέπει τηντρέχουσας περιόδου, δεν επιτρέπει την
ομαλή ολοκλήρωση των έργων ομαλή ολοκλήρωση των έργων 

Σελ: 8

Σελ: 8

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ίδρυση στάσης για τη λεωφορειακή 
γραμμή 861 στον Οικισμό Τιτάνα 

Στόχος η καλύτερη Στόχος η καλύτερη 
εξυπηρέτηση του εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού.επιβατικού κοινού.

ENAΡΞΗ ΤΗΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Δωρεάν 
Ιατρικές Εξετάσεις 

για τα παιδιά του
Ασπρόπυργου
Ειδικό Κλιμάκιο Ιατρών και 

Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας, 
στο εξοπλισμένο ιατρείο 

του Α΄ Κ.Α.Π.Η. 
Eπίσκεψη του δημάρχου Ν. Μελετίου 

Σελ: 7

Σελ: 5

ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ,
ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Κoνδύλια 171 εκατ. στην Ελλάδα 
για την απασχόληση των νέων

«KΛΕΙΔΩΣΕ» H ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Του πρώτου 

υπόγειου σταθμoύ 
του Προαστιακού 

στο ΖΕΦΥΡΙ
Θα χρηματοδοτηθεί απο το ΕΣΠΑ Σελ: 3-14

Σελ: 3

Σελ: 5

Σελ: 7

ΣΤΗ «ΦΑΚΑ» ΡΟΜΑ ΓΙΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ 

Μετά από σαρωτικές 
περιπολίες στα Άνω Λιόσια 

Σελ: 2-10 Σελ: 2



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
Μαγγίνα Πηγή  

Μάρκου 
Μπότσαρη  2, 

τηλέφωνο
2105573484

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
63 - 24ΩΡΟ
210 55 46 250

Φυλή -Άνω Λιόσια 
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγά-
λου Αλεξάνδρου 61,

2102484258
Μάνδρα

Συμπάρδης
Κωνσταντίνος 
Κοροπούλη &

Δήλου 2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις
840,22 μονάδες με πτώση 0,65%

και αξία συναλλαγών στα 71,24 εκ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 19 
έως 29 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας

κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρό-
μου, Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου,
Οσίου Ολβιανού
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
21, 25, 29

Στο πλή-
ρως εξο-
π λισμέ-

νο Ιατρείο, του
Α΄ Κ.Α.Π.Η.
Ασπροπύργου,
που βρίσκεται
στη συμβολή
των οδών Ειρή-
νης και Σωτήρη
Πέτρουλα, ξεκί-
νησαν την
Πέμπτη, 21
Μαΐου οι δωρε-
άν Ιατρικές Εξε-
τάσεις των παι-
διών της πόλης, που πρόκειται να εγγραφούν, και
να φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία και την Α΄ τάξη του
Δημοτικού, στα Σχολεία του Ασπρόπυργου, από
τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ειδικό Κλιμάκιο Ιατρών και Νοσηλευτών, του
Υπουργείου Υγείας, με ευθύνη της 2ης Διοίκησης
Υγειονομικής Περιφέρειας - Πειραιώς και Νήσων

(2η Δ.Υ.Π.Ε.), εξετάζει
δωρεάν τα παιδιά, και
εκδίδει τα απαιτούμε-
να Ατομικά Δελτία
Υγείας, που είναι
απαραίτητα για την
εγγραφή τους στα
Νηπιαγωγεία και
στους Παιδικούς
Σταθμούς.

Κοντά σε νοσηλευ-
τές και παιδιά βρέθη-
κε ο δήμαρχος   κ.
Νικόλαου Μελετίου, ο
οποίος τόνισε τη
σημασία της στοχευ-

μένης αυτής πρωτοβουλίας , η οποία εντάσσεται
στο πλαίσιο των πολύπλευρων κοινωνικών δράσε-
ων του Δήμου, με γνώμονα τη δεινή οικονομική
θέση, στην οποία περιέρχονται ολοένα και περισ-
σότερες οικογένειες του Ασπρόπυργου, εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης. 

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις 
για τα παιδιά του Ασπρόπυργου
Ειδικό Κλιμάκιο Ιατρών και Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας, 
στο εξοπλισμένο ιατρείο του Α΄ Κ.Α.Π.Η. 

Συνελή-
φ θ η -
σ α ν ,

π ρ ω ι ν έ ς
ώρες της
Τετάρτης, 20-
5-2015, στην
περιοχή των
Άνω Λιοσίων,
μετά από
συντονισμένη
επ ιχε ίρηση
αστυνομικών
της Υποδιεύ-
θ υ ν σ η ς
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και τη συνδρομή αστυ-
νομικών της Ο.Π.Κ.Ε και της Διεύθυνσης Αστυνομι-
κών Επιχειρήσεων και παρουσία Δικαστικού Λει-
τουργού, επτά (7) ημεδαποί ΡΟΜΑ, ηλικίας από
18 έως 54 ετών, για εμπόριο ναρκωτικών και
παράβαση του νόμου περί όπλων. 

Ειδικότερα, από την έρευνα που ενεργήθηκε στις
οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-341- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες συνολικά 
ποσότητες κάνναβης βάρους -1.158- γραμμ.
-Το χρηματικό ποσό των -8.110- ευρώ
-Δέκα (10) ναρκωτικά δισκία
-Ένα  περίστροφο -Ένα  πιστόλι ρεπλίκα
-Δεκαέξι φυσίγγια -Δύο συστήματα ενδοεπικοινω-

νίας -Δύο φορητοί υπολογιστές

-1.404-
ν ά ι λ ο ν
συσκευα-
σίες κενές
π εριεχο-
μένου.

Οι συλ-
λ η φ θ έ -
ντες, με
την σε
β ά ρ ο ς
τους σχη-
ματισθεί-
σα δικο-
γ ρ α φ ί α ,

οδηγήθηκαν την Πέμπτη στον κ. Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών.

Επίσης, Αστυνομικοί του Τ.Α. Άνω Λιοσίων, του
Τ.Α Ζεφυρίου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτι-
κής Αττικής, με την συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε και της
Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων συνέλα-
βαν το πρωί της Πέμπτης στα Άνω Λιόσια έναν
57χρονο για κατοχή και διακίνηση λαθραίων τσιγά-
ρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωνση της Αστυνο-
μίας σε έρευνα που πεαγματοποιήθηκε στο σπίτι
του 57χρονου, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγά-
ρα και 85 πακέτα καπνού, τα οποία δεν έφεραν την
προβλεπόμενη από το νόμο ταινία ειδικού φόρου
κατανάλωσης καπνού.

ΣΤΗ «ΦΑΚΑ» ΡΟΜΑ ΓΙΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ 

Μετά από σαρωτικές 
περιπολίες στα Άνω Λιόσια 
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Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η κατασκευή ενός νέου
Προαστιακού Σταθμού εντός του άξονα Κιάτο-
Αεροδρόμιο. Πρόκειται για τον σταθμό ΖΕΦΥΡΙ ο
οποίος κατασκευάζεται ήδη μέσω της εργολαβίας
της Β` φάσης ανάπτυξης του Θριάσιου Πεδίου.

Το έργο με αυτόν τον τρόπο "κλειδώνει" τη χρη-
ματοδότηση του που εκτιμήθηκε σε 7,818,979.83
ευρώ. 

Συνεχίζεται στη σελ. 14

Κονδύλια της τάξεως των 171 εκατ. ευρώ προ-
βλέπονται για την Ελλάδα μέσω της πρωτοβου-
λίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), ανα-

κοίνωσε xθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα ΠΑΝ αφορά την καταπο-

λέμηση της ανεργίας των νέων, κυρίως με «τη δημιουρ-
γία υψηλής ποιότητας ευκαιριών εκπαίδευσης, την ανα-
βάθμιση των δεξιοτήτων και τη βιώσιμη απασχόληση για
όλους», «με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνο-
χής».

Ένα σύνολο μέτρων που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ
επικεντρώνονται στους νέους ηλικίας από 15 έως 24
ετών, μέσω προγραμμάτων μαθητείας, πρακτικής άσκη-
σης, ενεργειών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,
υποστήριξης της σύστασης νέων επιχειρήσεων και των
ολοκληρωμένων δράσεων, με στόχο την επιλογή του
κατάλληλου μέτρου. Για τους νέους ηλικίας 24-29 ετών,
η ΠΑΝ στηρίζει ειδικά τις ενέργειες με σκοπό την από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας και ενέργειες υποστήριξης
της σύστασης νέων επιχειρήσεων.

Τα προτεινόμενα μέτρα της ΠΑΝ αναμένεται να προω-
θήσουν την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, να βελτιώσουν τις δεξιότητες και την
εργασιακή εμπειρία των νέων εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με σκοπό τη στήριξη της
ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη δημοσιευτεί τέσσερις προ-
σκλήσεις υποβολής προτάσεων από το 2014, και περί-
που 26.000 νέοι έχουν αρχίσει κατάρτιση πριν από την
απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων (ΠΑΝ) εγκρίθηκε, ύστερα από πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2013, για
την καταπολέμηση «της άνευ προηγουμένου ανεργίας
των νέων» σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να δια-
τεθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη
στήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών με
σκοπό την καταπολέμηση αυτής της τάσης. Προβλέ-
φθηκε ειδικός προϋπολογισμός για την ΠΑΝ ύψους 3,2
δισ. ευρώ, που δεν απαιτεί συγχρηματοδότηση σε εθνι-
κό επίπεδο. 

Για να καταστεί η πρόσθετη συγχρηματοδότηση από
τα κράτη-μέλη ακόμη πιο ελκυστική, όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση της Επιτροπής, η επένδυση σε έργα
συγχρηματοδοτούμενα από την πρωτοβουλία για την
απασχόληση των νέων σε ένα κράτος-μέλος θα είναι
επιλέξιμη για να ενταχθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, στη «ρήτρα επενδύσεων» στο πλαίσιο
του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου.
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ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ &

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κoνδύλια 171 εκατ.

στην Ελλάδα 
για την απασχόληση

των νέων

Δεν αρκέστηκε στη σύσκεψη "εντός των τειχών"
του γραφείου του ο υπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης και

την Πέμπτη 21 Μαϊου  το απόγευμα επισκέφθηκε τις
Αχαρνές για να αποκτήσει εικόνα "ιδίοις όμμασι". 

Είχε έτσι την ευκαιρία να συζητήσει εκτενώς με τον
δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό τα θέματα των υπο-
δομών του Δήμου, καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει
να ληφθούν για τη βελτίωσή τους και τη δημιουργία
νέων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της αντιπλημμυρι-
κής προστασίας των Αχαρνών, και της προόδου των
έργων ασφαλτόστρωσης για τη βελτίωση του οδικού
δικτύου του Δήμου.

Ενα ακόμα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που συζητήθηκε
εκτενώς ήταν αυτό των σχολικών κτιριακών εγκαταστά-
σεων, και συγκεκριμένα η δημιουργία νέων σχολικών
μονάδων για τη στέγαση των μαθητών του Δήμου Αχαρ-
νών και τις επισκευές στις ήδη υπάρχουσες. 

Ειδικά για το θέμα των σχολικών μονάδων είχε προη-
γηθεί σύσκεψη πριν λίγες ημέρες στο Υπουργείο Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων με εκπροσώπους του
Δήμου αναφορικά με το πρόβλημα στέγασης και ασφα-
λούς λειτουργίας του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.

Δήμαρχος Αχαρνών : "Η ποιότητα των υποδομών
και του οδικού δικτύου  βρίσκεται σε δραματικά
χαμηλό επίπεδο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί

στις αυξημένες ανάγκες μία μεγάλης πόλης’’

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ευχαρίστησε τον κ. Σπίρτζη για
την ευαισθησία του και την άμεση ανταπόκρισή του στο
πρόβλημα που προέκυψε με το 9ο Δημοτικό Σχολείο
Αχαρνών και δήλωσε: "Η ποιότητα των υποδομών και
του οδικού δικτύου στις Αχαρνές βρίσκεται σε δραματι-
κά χαμηλό επίπεδο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
αυξημένες ανάγκες μία σύγχρονης και μεγάλης πόλης.
Πρόκειται για υποδομές με σοβαρές ελλείψεις, απαρ-
χαιωμένες που δεν πληρούν τις σύγχρονες υψηλές
προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. 

Ειδικά σε ότι αφορά τις σχολικές μονάδες του Δήμου,
επιβάλλεται η λήψη άμεσων μέτρων που θα διασφαλί-
ζουν ένα ασφαλές και λειτουργικό σχολείο για τα παιδιά
μας. Προσβλέπουμε στη βοήθεια του Υπουργού κ.
Σπίρτζη για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών του
Δήμου μας, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του
οδικού μας δικτύου". 

Παρών στη συνάντηση του Υπουργού Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίρτζη με τον
δήμαρχο Αχαρνών, ήταν και  ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου Θανάσης Κατσιγιάννης.

ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

Η αντιπλημμυρική θωράκιση, η πυροπροστασία 
και οι ελλείψεις σε σχολικές υποδομές

στο τραπέζι του διαλόγου με τους δημάρχους 
Γ. Κασσαβό και Χρ. Παππού  

«KΛΕΙΔΩΣΕ» H ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Του πρώτου υπόγειου σταθμoύ του

Προαστιακού στο ΖΕΦΥΡΙ
Θα χρηματοδοτηθεί απο το ΕΣΠΑ
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Κοντά στους μαθητές των
Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών
το Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης

Τα παιδιά διδάχθηκαν για την προστασία τουΤα παιδιά διδάχθηκαν για την προστασία του
περιβάλλοντος, μέσα από το παιγνίδιπεριβάλλοντος, μέσα από το παιγνίδι

ΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Γ΄ΗΛΙΚΙΑΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ενημερώνει τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. ότι  θα
πραγματοποιεί καθημερινά καλοκαιρινά μπάνια στους Αγίους Θεο-
δώρους από 11 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου 2015, πρωινές και απο-
γευματινές ώρες.

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

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

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

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Λούνα Παρκ Ανακύ-
κλωσης» από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία

Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ).
Στόχος της εκδήλωσης η ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών για την

προστασία του περιβάλλοντος και η εκπαίδευσή τους για το πώς να ανα-
κυκλώνουν σωστά τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες. 

Η εκπαίδευση περιλάμβανε μια σειρά από πρωτότυπα παιχνίδια και
δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση, που προσέλκυ-
σαν το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών που συμμετείχαν με ενθουσια-
σμό, ζητώντας να μάθουν περισσότερα.

ΔΗΛΩΣΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Έρχεται πρόγραμμα «εξοικονομώ 
κατ' οίκον» για τα φτωχότερα στρώματα

Τον προσανατολισμό του νέου
προγράμματος "Εξοικονομώ
κατ' οίκον" προς τα ασθενέστε-

ρα στρώματα της κοινωνίας, ανακοί-
νωσε ο υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ο υπουργός ΠΑΠΕΝ σημείωσε ότι
στο πλαίσιο των συνθηκών κρίσης
που βιώνει η χώρα, πληθαίνουν οι
άνθρωποι που δεν έχουν στέγη -άρα,
αναρωτήθηκε, τι να εξοικονομήσουν;-
και υπάρχουν νοικοκυριά ενεργειακά
εξαθλιωμένα.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούμε
το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ'
οίκον". Το πρόγραμμα θα αναθερμαν-
θεί και θα προσανατολιστεί προς τα
πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας»,
τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των βου

λευτών Δημήτρη Κωνσταντόπουλου
(ΠΑΣΟΚ) και Σπύρου Δανέλλη (Ποτά-
μι) σχετικά με τις καθυστερήσεις πλη-
ρωμών του προγράμματος, ο κ.
Λαφαζάνης επισήμανε ότι οι καθυστε-
ρήσεις σημειώνονται από καιρό και
για αυτές δεν ευθύνεται η σημερινή
κυβέρνηση, ενώ σημείωσε ότι είχαν
γίνει περισσότερες αιτήσεις από
αυτές που μπορούσε να καλύψει το
πρόγραμμα.

Πάντως, ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης,
από την πλευρά της κυβέρνησης
«γίνονται προσπάθειες να καταβάλ-
λονται και οι επιχορηγήσεις και οι
δανειακές δόσεις (που σχετίζονται με
το πρόγραμμα), τα παράπονα έχουν
μειωθεί, και θα κάνουμε ακόμα περισ-
σότερα για να αποκατασταθεί πλήρως
το πρόγραμμα».

Η Δ2΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΜΑΘΕ 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Συνεχίζονται οι επισκέψεις
μαθητών από σχολεία του
Ασπροπύργου στις εγκαταστά-

σεις της εφημερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ. Την
Πέμπτη βρέθηκαν στα γραφεία μας οι
μικροί μαθητές της Δ2 Τάξης του 1ου
Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι ενθου-
σιάσθηκαν βλέποντας από κοντά τη
διαδικασία εκτύπωσης μιας εφημερί-
δας. 

Tα παιδιά συνοδευόμενα από τον
δάσκαλό του Κώστα Μαγγόπουλο, εξέ-
φρασαν διάφορες απορίες για την ηλεκτρονική σχεδίαση μιας ημερήσιας εφημερίδας και συζήτη-
σαν με τον εκδότη την πιθανότητα να φτιάξουν στο μέλλον τη δική τους εφημερίδα. 

Η προσπάθεια της εφημερίδας να γίνει ευρύτερα γνωστό στους μαθητές της πόλης η σημασία
ενός τοπικού μέσου θα συνεχισθεί με νέες δράσεις. 
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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.

Πλήθος μουσικών και
θεατρικών παραστά-
σεων διοργανώνει

αυτό το καλοκαίρι το Εργα-
στήρι Πολιτισμού & Τεχνών
του Δημοτικού Οργανισμού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας δίνοντας την ευκαι-
ρία στους κατοίκους της
περιοχής να έρθουν σε
επαφή με διάφορες μορφές
τέχνης .

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015
8.30μμ
Δημοτικό Θέατρο « Μελίνα
Μερκούρη
Παράσταση Μουσικών Τμη-
μάτων

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015
8.30μμ
Θερινός Κινηματογράφος
«ΑΣΤΡΟΝ»  
Παράσταση Παραδοσιακών
Χορών

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015
8.30μμ
Κτίριο Μπουμπούση 
> Εγκαίνια Έκθεσης Αγιογρα-
φίας

Διάρκεια Έκθεσης έως 4 Ιου-
νίου 2015
Ώρες λειτουργίας 18.00-21.00

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015
8.30μμ
Δημοτικό Θέατρο « Μελίνα
Μερκούρη»
Παράσταση Κλασικού και
Μοντέρνου Χορού

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015
8.30μμ
Κτίριο Μπουμπούση
Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφι-
κής
Διάρκεια Έκθεσης έως 14
Ιουνίου 2015
Ώρες λειτουργίας 10.00-13.00
& 17.30-21.00

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015
8.30μμ

Δημοτικό Θέατρο 
« Μελίνα Μερκούρη»
Θεατρική Παράσταση
του τμήματος ανηλίκων
«Όρνιθες» του Αριστο-
φάνη

Σάββατο 20 Ιουνίου
2015 8.30μμ
Δημοτικό Θέατρο «
Μελίνα Μερκούρη»
Θεατρική Παράσταση
του τμήματος ενηλίκων
«Με δύναμη από την
Κηφισιά» του Δημήτρη
Κεχαΐδη

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015
7.00μμ
Πλατεία Εθνικής Αντίστα-
σης (πίσω από το Δημαρ-
χείο)
Καλοκαιρινή εκδήλωση του
Παιδικού Σταθμού Μάνδρας
Η είσοδος στις εκδηλώσεις
είναι ελεύθερη

Διευθύνσεις:
• Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα
Μερκούρη», Στρ. Νικ. Ρόκα-
τέρμα
• Θερινός Κινηματογράφος
«Άστρον», Β. Λάσκου 4
• Κτίριο Μπουμπούση, Πλα-
τεία Αγίων Κωνσταντίνου &
Ελένης

Πληροφορίες: 210.55.55.311
& 210.55.55.422

Ξεκίνησε την Πέμπτη 21 Μαΐου η ενημέρωση
των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση των
συσκευασιών. Συνεργεία της ΕΕΑΑ    θα επι-

σκεφθούν όλα τα νοικοκυριά (περίπου 10.000), προ-
κειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους για θέματα
ανακύκλωσης αλλά και να διανείμουν την ειδική τσά-
ντα ανακύκλωσης. 

Ο Δήμος  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) θα εφαρμόσει
πρόγραμμα πρότυπης ανακύκλωσης με σκοπό την
αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών
που συλλέγονται στην Ελευσίνα και Μαγούλα και την
μείωση της ποσότητας του υπολείμματος στον μπλε
κάδο. Η επιτυχία του προγράμματος θα έχει σημαντι-
κά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η ενημερωτική εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι τις
26/5/2015.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
Μετατρέπεται για τη θερινή περίοδο 
η πόλης της Μάνδρας 
Πλήθος μουσικών και θεατρικών παραστάσεων 
με ελεύθερη είσοδο για τους δημότες 
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(5.1.15)

Το Σάββατο στις 23 Μαϊου στις οχτώ η ώρα το
βράδυ πραγματοποιήθηκε μικρή συναυλία από το
τμήμα της κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Φυλής,
στο κτίριο του Ωδείου και ειδικότερα του τμήματος
του κύριου Τρίβλου Ευστράτιου. Το αναλυτικό
πρόγραμμα της παρουσίασης των δυνατοτήτων
των μαθητών:

*Αφροδίτη Ζωίδη: ‘κοντούλα λεμονιά ‘ (δημοτι-
κό)                        

*Δημήτρης Μαρτάκος: ‘gypsy song’ (anonimos)
‘the house of the rising sun’ (παραδοσιακό)
*Γιάννης Δάλης: ‘greensleeves’ (anonimos)
‘σπουδή ’ (f.tarrega)
*Διονυσία Χαλκιοπούλου: ‘σπουδή’(giullianni)
‘πέρα στους πέρα κάμπους’ (παραδοσιακό) 
*Στράτος Μπιτζάς: ‘στα κύματα του δούναβη’

(josif ivanovici)
‘el condor pasa’ (παραδοσιακό νοτίου αμερικής)
‘παραλλαγές στο ισπανικό θέμα folias’

(Robert de vidal)
*Μάνος Βλαχάκης: ‘cansion y danza no1’ (ruiz

pipo)
*Ελένη Σιάκα: ‘un dia de noviembre (leo brower)
‘preludio en do menor’ (a.barrios)
‘melodia del andios (Pablo del cerro)

*Γιώτα Δημητριάδου: ‘el negrito’ (a.lauro)
*Aλέξανδρος Ανδριώτης:’gigue 2η σουίτα
για λαούτο’ (j.s.bach)
*Kώστας Τζάνος:’registro, danza negra,cansion
από suite venezolano’ (antonio lauro)
*Kώστας Τζάνος - Αλέξανδρος Ανδριώτης:
(j.s.bach) ‘invention 13 in A minor,bwv784’
*Κώστας Τζάνος – Κώστας Μπακαρόζος:
(nino rota) ‘love theme’

Συναυλία από το
τμήμα της κιθάρας 

του Δημοτικού
Ωδείου Φυλής

Αρβανίτικη παράδοση και λαμπρές τιμές στη Λιτάνευση 
των Πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης 

Με αρβανίτικη παράδοση που χάρισαν οι Γριζο-
φόρες και λαμπρές τιμές πραγματοποιήθηκε
ανήμερα του εορτασμού των Πολιούχων των

Άνω Λιοσίων η Ιερή λιτάνευση της εικόνας των Αγίων
Κωνσταντίνου κι Ελένης. 

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή
της γιορτής, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, με
τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, Χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ.
Αθηναγόρα. 

Ανήμερα της γιορτής, το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου,
τελέστηκε ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
Προεξάρχοντος του κ.κ. Αθηναγόρα. 

Ακολούθησε η Περιφορά της εικόνας, στην οποία επι-
κεφαλής τέθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής. Τη
μεγαλόπρεπη πομπή, ακολούθησαν πολλοί Ιερείς, οι
εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου Ιωάννης Δέδες και Βασί-
λης Οικονόμου, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,
ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, Αντιδήμαρχοι,
Πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου Φυλής,
Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι και των τριών Δημοτι-
κών Ενοτήτων Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς,
εκπρόσωποι Μαζικών και Πολιτιστικών Φορέων της
πόλης και πλήθος πιστών. 

«Ξεχείλισε» από κόσμο και κέφι η Πλατεία Ηρώων
υπό τη φωνή του Βαγγέλη Κονιτόπουλου 
Από ρυθμό, κέφι και νησιώτικη… αύρα πλημμύρισαν τα Άνω Λιόσια, όπου σε μια κατάμεστη από κόσμο

πλατεία, ο νησιώτης μουσικός Βαγγέλης Κονιτόπουλος
και τα χορευτικά τριών συλλόγων του Δήμου ξεσήκω-
σαν το πλήθος, ανοίγοντας με εντυπωσιακό τρόπο,
την Τετάρτη 20 Μαΐου, τις τριήμερες εορταστικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για τον εορτασμό
των Πολιούχων των Άνω Λιοσίων, Αγίων Κωνσταντίνου
κι Ελένης. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με το αφιέρωμα στην Γενο-
κτονία του Ποντιακού Ελληνισμού από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Ποντίων Άνω Λιοσίων «Η Τραπεζούντα». Στη
συνέχεια, ο καταξιωμένος και δημοφιλής μουσικός και
τραγουδιστής Βαγγέλης Κονιτόπουλος με το συγκρότη-
μά του και τη συμμετοχή του Μιχάλη Κονιτόπουλου, έδωσαν το… σήμα για ένα γλέντι μέχρι αργά τη νύχτα. Το
κέφι απογειώθηκε κατά την παρουσίαση των χορευτικών των Συλλόγων Χοροστάτης, Νέοι Φυλής και Αιγέας,
τα οποία πλημμύρισαν την Πλατεία Ηρώων με ρυθμό, χρώμα και ζωντάνια. Καθένα από τα χορευτικά προσέ-
φεραν μοναδικό θέαμα, ενώ η παρουσίασή τους ολοκληρώθηκε με κοινή παρουσία επί της σκηνής.

Τα χορευτικά διαδέχθηκαν οι δημότες, αρκετοί εκ των οποίων χόρεψαν μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα
νησιώτικο γλέντι που κράτησε μέχρι αργά υπό τις φωνές των Βαγγέλη και Μιχάλη Κονιτόπουλου και τους
ήχους του συγκροτήματός τους. Επί σκηνής βρέθηκαν μάλιστα, υπό τις προτροπές των τραγουδιστών και
δημοτών, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής. 

Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Δέδες, τον οποίο
υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς. Δυναμική ήταν η παρουσία της Δημοτικής Αρχής, με
Αντιδημάρχους, Αναπληρωτές Δημάρχους, Δημοτικούς Σύμβουλους και Τοπικούς Σύμβουλους, ενώ παρέστη-
σαν και Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων του Δήμου.
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ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΛΥΒΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM

ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 26 
& ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 6 - Τ.Κ. 10672
ΤΗΛ: 210 7258813 FAX: 210 3635952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ/FAX: 210 5580729
Email: kalivalaw@hol.gr

Eνόψει της πρόσφατης ανάρτησης
των Κτηματολογικών Στοιχείων Ακινήτων και
υποβολής τυχόν ενστάσεων έως 26.6.2015, 

το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές
διαδικασίες διεκπεραίωσης

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω 
 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

Με την υπ΄ αριθμ. 54/18-05-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ανακοινώνουμε σε όλους τους ενδιαφερό-
μενους ότι οι αιτήσεις για τις εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών  στους

παιδικούς σταθμούς (για το έτος 2015-2016) θα έχουν έναρξη  την Παρασκευή 19 Ιουνί-
ου και λήξη την Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Η απόφαση ελήφθη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων εν όψει της ένταξης των
παιδικών σταθμών της πόλης μας στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο των παιδικών
σταθμών: Εθν. Αντιστάσεως 15 και στο τηλ: 2105546565 στην κα. Κολιοφώτη Κατερίνα.

Καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Π.Α.Κ.Π.Π.Α. - ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΟΥΝΙΟ 
ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Δωρεάν «Τεστ ΠΑΠ» για 
γυναίκες 35 ετών και άνω στη 
Ν. Πέραμο και στα Μέγαρα

ΟΔήμος Μεγαρέ-
ων στο πλαίσιο
της Κοινωνικής

Μέριμνας  διοργανώνει
δωρεάν εξετάσεις  (Τεστ
ΠΑΠ) για γυναίκες ηλι-
κίας από 35 ετών και

άνω, στη Νέα Πέραμο και στα Μέγαρα.
Οι εξετάσεις στη Νέα Πέραμο θα γίνουν στο

ΚΑΠΗ και ώρα 09:00 μέχρι 13:00 τις ημέρες Δευ-
τέρα 25 Μαΐου, Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Μαΐου
2015. 

Στα Μέγαρα θα γίνουν στο Κέντρο Υγείας
Μεγάρων την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29
Μαΐου 2015, τις ίδιες ώρες.

Πληροφορίες και Ραντεβού καθημερινώς τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τηλ: 22960
34876.

Υπεύθυνος του Προγράμματος αυτού είναι ο κ.
Κώστας Καράμπελας, Αντιδήμαρχος Μεγαρέων,
αρμόδιος και για θέματα Προαγωγής και Προστα-
σίας της Δημόσιας Υγείας

Την ίδρυση στάσης
για την λεωφορεια-
κή γραμμή 861 επί

της οδού Πεύκης προς τον
Οικισμό Τιτάνα στο δήμο
Μάνδρας - Ειδυλλίας απο-
φάσισε η ΓΕΝΙΚΗ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Ο Υ
ΕΡΓΟΥ.

Ειδικότερα στη σχετικό έγγραφο επισημαί-
νοται τα εξής :

ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Έχοντες υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν. 3920/2011.
β) Το αίτημα κατοίκων της περιοχής για την ίδρυση στάσης

για την λεωφ.
γραμμή 861, που αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση

του
επιβατικού κοινού.
γ) Την αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας.

2. Αποσκοπώντας στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ίδρυση στάσης για την λεωφο-

ρειακή γραμμή 861. Συγκεκριμένα:
Ιδρύεται η στάση με ονομασία

«ΛΕMΟΝΙΑΣ», Κ.Σ. 300086, στο
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Η νέα
στάση θα τοποθετηθεί επί της οδού
Πεύκης στην κατεύθυνση προς τον

Οικισμό Τιτάνα και συγκεκριμένα 20μ μετά την οδό Λεμονιάς,
πλησίον μάνδρας περιτοίχισης οικοπέδου. Προηγούμενη οδός
: Λεμονιάς, Επόμενη οδός: Ιτιάς. Οι συντεταγμένες του σημεί-
ου που θα τοποθετηθεί η νέα στάση σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 είναι
: Χ: 449339,122 & Υ:4218414,905.

Διερχόμενη λεωφ.γραμμή 861.
Η προηγούμενη στάση, για την λεωφ. γραμμή 861, είναι η

στάση με
ονομασία «ΠΕΥΚΗΣ», Κ.Σ. 300076 και απόσταση 225μ. από

την νέα στάση.
Η επόμενη στάση, για την λεωφ. γραμμή 861, είναι η στάση

με ονομασία «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» Κ.Σ. 300077 και απόσταση
230μ. από την νέα στάση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ίδρυση στάσης για τη λεωφορειακή 
γραμμή 861 στον Οικισμό Τιτάνα 
Στόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.Στόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.



Κ αι τρ ί τος  εργάτης  έχασε  τη
μάχη γ ια  τη ζωή μετά το τραγ ι -
κό δυστύχημα στα ΕΛΠΕ, στ ις

8 Μαΐου.  Το τρ ίτο θύμα ε ίνα ι  ο  27χρο-
νος Αντώνης Αβράμπ ου.  Τα συλλυπ η-
τήριά τους εξέφρασαν στην ο ικογένε ια
του εκλ ιπ όντος ο υπ ουργός Παραγω-
γ ι κής  Ανασυγκρότησης  Παναγ ιώτης
Λαφαζάνης κα ι  ο  γγ Ενέργε ιας Α.Αλε-
ξόπ ουλος.

Πριν από λίγες ημέρες εξέπνευσαν
δύο ακόμη εργάτες.

Στο μήνυμά τους ο ι  κ .κ .  Λαφαζάνης
κα ι  Αλεξόπ ουλος ,  συγκλον ισμένο ι
απ ό την αναγγελ ία του θανάτου κα ι
τρ ί του  εργαζόμενου ,  του  Αντώνη
Αβράμπ ου,  ηλ ικ ίας 27 ετών,  εξα ιτ ίας
του  τραγ ι κού  δυστυχήματος  π ου
συνέβη στ ις  8  Μαΐου 2015 στα ΕΛΠΕ,
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπ ητή-

ρ ια στην ο ικογένε ιά  του.

Παράλληλα,  δηλώνουν τη βούληση
του υπ ουργε ίου κα ι  της κυβέρνησης
να στηρίξουν την ο ικογένε ιά  του με
όλα τα δυνατά μέσα π ου δ ιαθέτουν,
όπ ως άλλωστε έχε ι  δηλώσει  ότ ι  θα
κάνε ι  κα ι  η  νέα Διο ίκηση των ΕΛΠΕ.

Ο Π.  Λαφαζάνης κα ι  ο  Α.  Αλεξόπ ου-
λος τον ίζουν ότ ι  η  νέα τραγ ική εξέλ ιξη
με το θάνατο κα ι  τρ ί του εργαζόμενου,
του Αντώνη Αβράμπ ου,  υπ ογραμμίζε ι
την ανάγκη να υπ άρξε ι  σε  βάθος κα ι
χωρίς  κανένα συμβιβασμό κα ι  συγκά-
λυψη,  η  δ ιαλεύκανση των α ιτ ιών του
τραγικού δυστυχήματος κα ι  να απ ο-
δοθε ί  με  π αραδε ιγματ ικό τρόπ ο και
χωρ ί ς  ε ξ ισορροπ ήσε ι ς ,  η  τ ι μωρ ία
όσων έχουν άμεση ή έμμεση ευθύνη
γ ια την τραγωδία.
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Άμεση παράταση του ΕΣΠΑ για τουλάχιστον έναν χρόνο 
αιτήθηκαν οι Περιφερειαρχές σε συνάντησή τους με  την Επίτροπο Corina Creţu
Η οικονομική κρίση και δυστοκία τρέχουσας περιόδου, δεν επιτρέπει την ομαλή Η οικονομική κρίση και δυστοκία τρέχουσας περιόδου, δεν επιτρέπει την ομαλή 
ολοκλήρωση των έργων όπως αρχικά προβλέφθηκε, δηλαδή έως τέλος 2015. ολοκλήρωση των έργων όπως αρχικά προβλέφθηκε, δηλαδή έως τέλος 2015. 

Συνάντηση των Περι-
φερειαρχών με την
Επίτροπο Corina

Creţu, αρμόδια για την Περι-
φερειακή Πολιτική της Ε.Ε.,
έγινε στα γραφεία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην
Αθήνα, χθες. 

Αντικείμενο της συνάντη-
σης ήταν το τρέχον ΕΣΠΑ και
ο προγραμματισμός για την
περίοδο 2014-2020. 

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν
το σύνολο των ζητημάτων
που σχετίζονται με την επί-
σπευση της υλοποίησης των
έργων της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου, αλλά
και την επιτάχυνση του προ-
γραμματισμού της νέας προ-
γραμματικής περιόδου (ΣΕΣ
2014-2020).

Ως προς την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι θέσεις
της ΕΝ.Π.Ε. όπως τις διατύπωσε ο Πρό-
εδρός της, Κώστας Αγοραστός, είναι: 

- Η άμεση παράταση του ΕΣΠΑ για
τουλάχιστον έναν χρόνο. Η οικονομική
κρίση και δυστοκία τρέχουσας περιό-
δου, δεν επιτρέπει την ομαλή ολοκλή-
ρωση των έργων όπως αρχικά προβλέ-
φθηκε, δηλαδή έως τέλος 2015, δεδομέ-
νου ότι πλέον δεν γίνονται τροποποιή-

σεις στα Προγράμματα και δεν είναι
εύκολο να αναληφθούν νέες υποχρεώ-
σεις. 

- Να προχωρήσουν άμεσα οι αναθεω-
ρήσεις των Προγραμμάτων σύμφωνα με
τον Κανονισμό έως τον Σεπτέμβριο
2015, ώστε να προλάβουν να εγκριθούν
εντός 2015. 

Ως προς τη νέα προγραμματική περίο-
δο του ΣΕΣ 2014-2020, οι θέσεις της
ΕΝ.Π.Ε. είναι: 

- Η κατανομή των πόρων έγινε με τα
στοιχεία της ανάπτυξης των ετών 2007,
2008 και 2009. Αυτό αδικεί και κατά τη
δική μας άποψη τη χώρα. 

- Το σύστημα διαχείρισης και οι όλες
διαδικασίες απαιτούν περαιτέρω απλού-
στευση. Στη λογική της ορθής και σύμ-
φωνης με τους κανονισμούς δημοσιονο-
μικής διαχείρισης, δεν θα πρέπει να επι-
βάλλονται πρόσθετες επιβαρύνσεις που
λειτουργούν δυσβάσταχτα για τις υπηρε

σίες και αποτρεπτικά πολλές φορές για
τις επιχειρήσεις, και στο σημείο αυτό
ζητούμε τη στήριξη εκ μέρους της Ε.Ε. 

- Οι πρώτες συνεδριάσεις των Επιτρο-
πών Παρακολούθησης των Προγραμμά-
των του 2014-2020 τον Ιούνιο, είμαστε
σίγουροι ότι θα αποτελέσουν ένα σημα-
ντικό σταθμό στην ενεργοποίηση των
Προγραμμάτων. 

Βεβαίως θέματα ρυθμίσεων σε εθνικό
επίπεδο υπάρχουν σε εκκρεμότητα,
αλλά συνεργαζόμαστε και είμαστε βέβαι-
οι ότι έγκαιρα θα επιλυθούν. 

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η συμ-
μετοχή της ΕΝ.Π.Ε. στις τεχνικές επιτρο-
πές που θα συγκροτηθούν μεταξύ του
Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, με στόχο τη απλούστευση των
διαδικασιών υλοποίησης των έργων
κατά τη νέα προγραμματική περίοδο και
την εξέταση του συνόλου των προβλη-
μάτων που δυσχεραίνουν την ταχεία
απορρόφηση των πόρων. 

Στη συνάντηση η Επίτροπος εκδήλωσε
την επιθυμία να ενταθεί η συνεργασία
των Υπηρεσιών της Επιτροπής με τις
Περιφέρειες, ώστε να επιλύονται έγκαι-
ρα όλα τα προβλήματα. 

Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, μετά από διαβούλευση με φορείς 
και πολίτες για το πενταετές πρόγραμμα της περιοχής, η οποία 
συνεχίζεται, σας καλεί την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7:30' στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου στην παρουσίαση του: 
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2020+

Νεκρός και τρίτος εργάτης από το δυστύχημα στα ΕΛΠΕ
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Για την Ημέρα Μνήμης και Τιμής των θυμάτων
της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου 

Ψήφισμα εξέδωσε το δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου κατά τη συνεδρίαση στις
21 /5/15, μετά από εισήγηση του Δημάρ-

χου, Νικόλαου Μελετίου, για την Ημέρα Μνήμης
και Τιμής των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ελλη-
νισμού του Πόντου (19 Μαΐου), απευθύνοντας
πολλαπλή έκκληση, προς τους Συνταγματικούς
Θεσμούς της να αποκαταστήσουν, στις πρέπου-
σες, αληθινές διαστάσεις του το έγκλημα αυτό.

Παραθέτουμε το σχετικό ψήφισμα: 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ασπρόπυργου, στην

τακτική συνεδρίασή του, την 21η/5/2015, μετά από
εισήγηση του Δημάρχου της πόλης και μέλους του
Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε, κ. Νικόλαου Μελετίου, και εξ αφορ-
μής της Ημέρας Μνήμης και Τιμής των θυμάτων της
Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου (19 Μαΐου),
από τους Νεότουρκους, με επικεφαλής τον Μουστα-
φά Κεμάλ, εμπνευστή και δάσκαλο του Αδόλφου Χίτ-
λερ, εκφράζοντας την πάνδημη απαίτηση του Λαού
του Ασπρόπυργου, απευθύνει πολλαπλή έκκληση,
προς τους Συνταγματικούς Θεσμούς της Ελλάδας: 

1ον: Να ορίσουν, την 19η Μαΐου, Ημέρα Εθνικής
Μνήμης του μαζικού τουρκικού  εγκλήματος της Γενο-

κτονίας, σε βάρος όλων των Ελλήνων της Ανατολής,
στον Πόντο, στη Μικρασία και στη Θράκη. Ενισχύο-
ντας έτσι, τις εθνικές και διεθνείς, ιστορικές, πολιτικές
και διπλωματικές διαστάσεις μιας συστηματικής εθνο-
κάθαρσης, που οδήγησε στην εξαφάνιση, απ΄ την
επικράτεια της Τουρκίας, τριών αυτόχθονων λαών:
Των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων.   

2ον: Να εκπονήσουν, και να εκδηλώσουν συντονι-
σμένα, πρωτοβουλία για τη διεθνοποίηση και τη διε-
θνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, που διαπράχθηκε
σε βάρος του Ελληνισμού της Ανατολής συνολικά.
Στο πλαίσιο αυτό, να καλούν την Τουρκία, διαρκώς,
σταθερά και ανυποχώρητα, να ομολογήσει το έγκλη-
μα της Γενοκτονίας, και να υποβάλλει αίτηση συγ-
γνώμης, προς όλη την Ανθρωπότητα, και ειδικά προς
τους Λαούς που εξόντωσε. Ξεκαθαρίζοντας παράλ-
ληλα, και σε όλους τους τόνους, πως μόνον έτσι μπο-
ρεί να υπάρξει αληθινή φιλία και συνεργασία με την
Ελλάδα και προοπτική συνεργασίας της Τουρκίας με
την Ευρώπη.  

3ον: Να απαιτήσουν, από την Τουρκία, να σεβαστεί
τα σύμβολα και τα τεκμήρια της τρισχιλιόχρονης
παρουσίας του Ελληνισμού στην Ανατολή. Να πάψει
να μετατρέπει ιστορικούς Ναούς, σε τζαμιά, και
εμβληματικές, Ορθόδοξες Μονές, σε μουσουλμανικά
κέντρα. Να πάψει, επίσης, να αλλοιώνει πανάρχαια
ελληνικά μνημεία, προσπαθώντας να τα παρουσιά-
σει ως τουρκικά, παραχαράσσοντας την Ιστορία.

4ον: Να αποκαταστήσουν, στις πρέπουσες, αληθι-
νές διαστάσεις του, το έγκλημα της Γενοκτονίας, στα
σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της Γλώσσας, σε όλες
τις βαθμίδες της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Ώστε να
αποδίδεται όντως, η οφειλόμενη τιμή προς τα θύματα
της εθνοκάθαρσης, και ταυτόχρονα να αναδεικνύεται
η ιστορική διδαχή, τόσο προς τους Νεοέλληνες όσο
και προς όλη την Ανθρωπότητα.

5ον: Να αποφεύγουν, με πλήρη συναίσθηση του
χρέους τους, έναντι των θυμάτων της εθνοκάθαρσης,
αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, ενέργειες που

αλλοιώνουν, και ουσιαστικά καταργούν την Ημέρας
Μνήμης της Γενοκτονίας. Με πιο χαρακτηριστική, την
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Μουσταφά
Κεμάλ, που ευθύνεται προσωπικά, για πολλαπλά και
κατ΄ εξακολούθηση εγκλήματα κατά της ανθρωπότη-
τας.   

Στο βαθμό που μας αναλογεί, με πλήρη συναίσθη-
ση του δικού μας χρέους, δηλώνουμε ότι, η Δημοτική
Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Λαός του Ασπρό-
πυργου, είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε
ανυποχώρητα, υπεύθυνα και μεθοδικά, μέχρι την
τελική δικαίωση, σε αγαστή συνεργασία με τους
Συνταγματικούς Θεσμούς της Ελλάδας, μαζί με όλες
τις οργανώσεις των προσφύγων απ΄ τον Πόντο, τη
Μικρασία και τη Θράκη και τους λοιπούς, συλλογι-
κούς φορείς των απανταχού της γης Συμπατριωτών
μας. 

Τέλος, καλούμε την Κυβέρνηση, να αναθεωρήσει,
χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή, μια απόφαση που
συνιστά εθνική ντροπή: Την κατάπτυστη διάταξη δια-
κοπής του πενιχρού βοηθήματος του Ο.Γ.Α, προς
τους ανασφάλιστους, υπερήλικες νεο-πρόσφυγες,
ομογενείς ποντιακής καταγωγής, από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Διότι, η εξαίρεσή τους, αυτών και των Βορειοηπει-
ρωτών, από ένα βοήθημα που λαμβάνουν όλοι οι
υπόλοιποι ανασφάλιστοι, υπερήλικες Έλληνες, συνι-
στά     -ειδικά στις παρούσες συνθήκες ανθρωπιστι-
κής κρίσης- πράξη Γενοκτονίας! Αισχρή διάκριση, με
δράστη την ίδια την Ελληνική Πολιτεία, που ήδη οδή-
γησε γέροντες, σε έσχατη ένδεια, εξαθλίωση, ακόμη
και στο θάνατο. 

Παράλληλα, καλούμε την Κυβέρνηση, τηρώντας το
πνεύμα και το γράμμα των γραπτών δεσμεύσεων
που ανέλαβε η Ελλάδα, έναντι των νεοπροσφύγων
από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ειδικά για τη στε-
γαστική τους αποκατάσταση, να μηδενίσει το πρόστι-
μο τακτοποίησης των αυθαίρετων κατοικιών, των
ιδίων και των παιδιών τους, και να πάψει να απαιτεί
από αυτούς -μέσω του Ι.Κ.Α- ένσημα, για τα σπίτια
τους, που τα έχτισαν με αλληλοβοήθεια και ομαδική
εργασία, όταν το ίδιο το Ελληνικό Κράτος τους παρά-
τησε στην τύχη τους!   

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

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππ ύύρργγοουυ  
ΝΝ..   ΜΜεελλεεττίίοουυ,,   κκααττααθθέέττεειι   σσττεεφφάάννιι

σσττοο  μμννηημμεείίοο  ΓΓεεννοοκκττοοννίίααςς..
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Τριήμερο εκδηλώσεων για τη
γιορτή του Αγίου Πνεύματος στην

Αγία Τριάδα Μεγάρων
Ο πολιτιστικός σύλλογος Νέου Μελιού, Μεγάρων «Αγία

Τριάδα» σας προσκαλεί σε τριήμερο εκδηλώσεων για τη
γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 30 Μαΐου
ώρα 18:30: Ομιλίες με θέμα την ιστορία του τόπου μας

και των ανθρώπων του 
Στέφανος Χρήστου: Το χρονικό του ξεριζωμού των

Μελιωτών από τα πάτρια εδάφη και η εγκατάστασή τους
στα Μέγαρα.

Ρίτσα Καλαϊτζή: 40 χρόνια πολιτιστικός σύλλογος «Άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος»

Καργόπουλος Θάνος: Η Αγία Τριάδα στο χρόνο & τα
μνημεία της Τσαρακλέας Στέργιος: Ο υδροβιότοπος του
Βουρκαρίου

Αντώνης Βόγκλης: Η ιστορία της Μονής Φανερωμένης

Κυριακή 31 Μαΐου
ώρα 19:00: Μέγας πανηγυρικός εσπερινός, μετά αρτο-

κλασίας και περιφορά της Ιεράς Εικόνας
ώρα 21:30: Μουσικοχορευτική βραδιά με ζωντανή μου-

σική και παραδοσιακοί χοροί από τη χορευτική ομάδα του
συλλόγου

Δευτέρα 1 Ιουνίου
ώρα 07:30: Όρθρος
ώρα 09:00: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Ορχήστρα:
Σεμίνα Μανέτα: τραγούδι
Κώστας Χατζόπουλος: βιολί
Στέργιος Οικονόμου: κανονάκι
Γιάννης Καλλιάς: ούτι
Μπάμπης Χατζόπουλος: λαούτο
Σπύρος Στρατούρης: κρουστά
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην εκκλησία

της Αγίας Τριάδας (μετά το τείχος) και είναι αφιερωμένες
στους κατοίκους του Μελιού, Μεγάρων.

Όλες τις ημέρες θα λειτουργεί στο χώρο έκθεση φωτο-
γραφίας με θέμα τον υδροβιότοπο του Βουρκαρίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973 359408
www.agiatriadamegara.gr
Στο χώρο θα λειτουργεί καντίνα με φαγητό.

Ηέβδομη πιο φτωχή χώρα
στην Ε.Ε. είναι η Ελλάδα,
σύμφωνα με νέα στοιχεία. 

Το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη
χώρα μας διαμορφώθηκε στο 73%
του μέσου κοινοτικού με τη Σλοβα-
κία (75%), τη Σλοβενία (82%), την
Λιθουανία (73%), την Εσθονία
(73%) και την Τσεχία (82%) να
έχουν φτάσει ή και να έχουν ξεπε-
ράσει την Ελλάδα, παρόλο που
ήταν μακράν φτωχότερες χώρες.

Σταθερά κάτω από το 73% βρί-
σκονται μόνο η Ουγγαρία, η Βουλ-
γαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, η
Λετονία και η Πολωνία.

Κάτω από το 75% του μέσου κοι
νοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρί-

σκονταν το 2013 έντεκα ελληνικές
περιφέρειες, σύμφωνα με στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας που δόθηκαν την Παρα-
σκευή στη δημοσιότητα.

Στα κράτη - μέλη της ΕΕ, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ το 2013 κυμάνθηκε
από 30% σε περιφέρεια της Βουλ-
γαρίας ως 325% στο κέντρο του
Λονδίνου, σύμφωνα με τα στοιχεία .

Όσον αφορά την Ελλάδα, το 2013,
το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (εκπεφρασμένο
σεόρους αγοραστικής δύναμης) δια

μορφώθηκε στο 73% του μέσου
κοινοτικού. Μόνο η Αττική (98% του
κοινοτικού ΑΕΠ) και το Νότιο Αιγαίο
(76%) κατέγραψαν κατά κεφαλήν
ΑΕΠ άνω του 75% του κοινοτικού.

Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
στην Ελλάδα το 2013 σημειώθηκε
στην περιφέρεια της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (52%).
Ακολουθούν η Ήπειρος (55%), η
Θεσσαλία (56%), η Κεντρική Μακε-
δονία, η Δυτική Ελλάδα και το
Βόρειο Αιγαίο (57%), η Πελοπόννη-
σος (60%), η Δυτική Μακεδονία και
η Στερεά Ελλάδα (62%), η Κρήτη
(63%) και τα Ιόνια Νησιά (68%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
Οι Γιατροί του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι, σε περίπτωση που απαιτείται, συνταγογραφούν και

φάρμακα ή θα εκδίδουν δωρεάν παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων, δέχτηκαν προσωπικά
τις ευχαριστίες του Δημάρχου Ασπροπύργου, για τη συμμετοχή τους στην πρωτοποριακή πρωτο-
βουλία του Δήμου και της 2ης Δ.Υ.ΠΕ, στο ξεκίνημα της δράσης.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, σε επόμενο στάδιο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το
Υπουργείο Υγείας, θα υπάρξουν ανάλογες δράσεις υγείας, και για τους ενήλικες κατοίκους του
Ασπρόπυργου, άνδρες και γυναίκες.

Την έβδομη θέση από το τέλος 
για το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταλαμβάνει η 
Ελλάδα μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

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

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

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



ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ
Προς νέες κινητοποιήσεις οι φαρμακοποιοί
Ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αφήνει ο Πανελήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), σημειώνοντας ότι

τα φαρμακεία οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία από τη συνεχιζόμενη μη πληρωμή των τρεχουσών οφειλών από
τον ΕΟΠΥΥ.

Επισημαίνει ότι οι προσπάθειές του να διαμοιραστεί το βάρος της καθυστέρησης εξόφλησης και στους άλλους
φορείς που εμπλέκονται στο Φάρμακο , απέβησαν άκαρπες και κάνει λόγο για αδιέξοδο. «Οι φαρμακοποιοί αδυ-
νατούν πλέον να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, με συνέπεια να μην μπορούν να αγοράσουν φάρμακα για
τους ασφαλισμένους. Τα χρονικά περιθώρια αντοχής των φαρμακείων εξαντλήθηκαν».

Το ΔΣ του ΠΦΣ συνεδριάζει της Τρίτη (25 Μαϊου) για όλα τα θέματα του κλάδου που μένουν σε εκκρεμότητα, ενώ
προγραμματίζεται άμεσα και η Γενική Συνέλευση με τους αντιπροσώπους από ολόκληρη την χώρα για να ληφθούν
οριστικές αποφάσεις με στόχο τις κινητοποιήσεις.
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Ρύθμιση οφειλών για πωλητές
λαϊκών αγορών

Τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των
οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26 Μαΐου 2015
και οι οποίες προέκυψαν λόγω της μη καταβολής ημερήσι-
ου τέλους προσέλευσης από πωλητές (παραγωγούς και
επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγο-
ρές της Θεσσαλονίκης, δίνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου.

Το θέμα συζητήθηκε ως κατεπείγον έπειτα από σχετικό
αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Αντα-
γωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Θεοφάνη Παπά, που
είναι παράλληλα και Πρόεδρος της Επιτροπής Λαϊκών
Αγορών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Oι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση είναι
αυστηρά προσαρμοσμένες στις διατάξεις του Ν.4321/2015
και προβλέπουν κυρίως, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Η υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου
οφειλέτη γίνεται στα γραφεία της  Διεύθυνσης Λαϊκών Αγο-
ρών της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ίωνος Δρα-
γούμη 4, Θεσσαλονίκη).

Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαί-
ες δόσεις.

Ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις εκατό.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η
πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημε-
ρομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες
δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπα-
γωγής στη ρύθμιση

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με
τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη
της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, εάν ο οφειλέτης:

δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη
διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης  ή

μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις
συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή

καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσε-
ων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ή

δεν καταβάλει στο εξής τις προβλεπόμενες τρέχουσες
οφειλές ημερήσιου τέλους προσέλευσης σε λαϊκές αγορές,
καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του.

Τι αλλάζει στο κλείσιμο ραντεβού 
με γιατρούς των ΠΕΔΥ, ΕΣΥ & ΕΟΠΥΥ

Tη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού με γιατρό του
ΠΕΔΥ, του ΕΣΥ ή του ΕΟΠΥΥ μέσω διαδικτύου και
εντελώς δωρεάν θα έχουν οι πολίτες με ενιαία πλατ-
φόρμα προγραμματισμού ραντεβού σε εθνικό επί-
πεδο, η οποία έχει σχεδιαστεί και αναγγελθεί κατά
το παρελθόν, αλλά τώρα βρίσκεται στη τελική της
φάση. 

Η πλατφόρμα που θα λειτουργήσει επικουρικά στα
τηλεφωνικά ραντεβού, θα συνδέεται με την Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΗΔΙΚΑ), υπεύθυνη και για την ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση και η οποία χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, πρόκειται 

για ένα εθνικό δίκτυο κράτησης ραντεβού στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που θα είναι on line
με τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών του
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), τα
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ (τακτι-
κή και ολοήμερη λειτουργία), καθώς και με ιδιώτες
ιατρούς (συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ). 

Για την υλοποίηση του έργου, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ανα-
πτύσσει μίια κεντρική βάση δεδομένων σε εθνικό
επίπεδο στην οποία θα καταχωρείται η διαθεσιμό-
τητα των ιατρών ανά ειδικότητα για ραντεβού, θα
κλείνονται τα ραντεβού, θα έχουν δικαίωμα πρό-
σβασης και διαχείρισης των ραντεβού οι εργαζόμε-
νοι στις γραμματείες των δομών παροχής υπηρε-
σιών υγείας (ΠΥΥ) του ΕΣΥ και θα ενημερώνονται οι
ιατροί για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, σύμφωνα
με τα προγραμματισμένα ραντεβού.

Υπαξιωματικός κατηγορείται για κλοπή
πετρελαίου από στρατιωτικό αγωγό

Για εμπλοκή σε υπόθεση κλοπής καυσίμων από στρα-
τιωτικό αγωγό κατηγορείται υπαξιωματικός του Ελληνι-
κού Στρατού, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται,
επίσης, ένας έμπορος πετρελαιοειδών και έξι Γεωργια-
νής καταγωγής άνδρες.

Σε βάρος των οκτώ προσώπων, ο Εισαγγελέας Πλημ-
μελειοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρος Τσόγκας, άσκησε
ποινική δίωξη για κλοπή και λαθρεμπορία, σε βαθμό
κακουργήματος, ενώ παρέπεμψε την υπόθεση σε τακτι-
κό ανακριτή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, η ποσό-
τητα του πετρελαίου που εκλάπη σε διάστημα δύο ετών
(2012-2014) ανέρχεται σε 300.000 λίτρα, ενώ η προκλη-
θείσα ζημιά υπολογίζεται σε 170.000 ευρώ.

Το σημείο απ' όπου γινόταν η άντληση του πετρελαίου
εντοπίζεται στην περιοχή του Εχεδώρου, στα δυτικά της
Θεσσαλονίκης. 

Ο αγωγός, κατά πληροφορίες, ξεκινάει από τη Λάρισα
και φτάνει έως τη Βόρεια Ελλάδα, εφοδιάζοντας με καύ-
σιμα τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ύστερα από την άντλησή τους, τα καύσιμα μεταγγίζο-
νταν σε βυτιοφόρο ιδιοκτησίας του εμπλεκόμενου επιχει-
ρηματία.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ανατρο-
πή του παραπάνω βυτιοφόρου. 

Ακολούθησε έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Εχε-
δώρου κι από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου
προέκυψε η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων.

Ο εκ των κατηγορουμένων στρατιωτικός, με βαθμό
αρχιλοχία, φέρεται ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην
υπόθεση, καθώς, φαίνεται ότι έδινε πληροφορίες στους
συγκατηγορουμένους του προκειμένου να προβούν στις
ενέργειές τους.

Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται το ν/σ 
για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Στα μέσα Ιουνίου προγραμματίζει το υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να δοθεί στη
δημοσιότητα το νομοσχέδιο για  την αξιολόγηση των
υπαλλήλων στο δημόσιο, καθώς και τον νέο τρόπο επι-
λογής προϊσταμένων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Γιώργος Κατρούγκαλος έχει συνεχείς
διαβουλεύσεις και συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγο-
ντες για τη σύνταξη του νομοσχεδίου, που θα ανατρέψει
τις μνημονιακές δεσμεύσεις, καθώς, όπως επισημαίνεται,
στόχος της αξιολόγησης θα είναι η βελτίωση της απόδο-
σης των δημοσίων υπαλλήλων και όχι η τιμωρία τους.

WIFI HOTSPOTS
«Παγώνει» το σχέδιο για 
το δωρεάν Ιντερνετ

Οριστικό «πάγο» στο σχέδιο που είχε εξαγγείλει ο
πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τη
δημιουργία WiFi hotspots σε όλη την Ελλάδα για

την παροχή δωρεάν ασύρματου Ιντερνετ βάζει το υπουρ-
γείο Υποδομών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σπίρτζης σε χθεσινές
του δηλώσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές χαρακτήρισε το
έργο... «εικονική πραγματικότητα», ενώ επισήμανε ότι
επρόκειτο για μια εξαγγελία η οποία αφενός μεν δεν είχε τις
προϋποθέσεις υλοποίησης, αφετέρου δε οδηγούσε σε αδυ-
ναμία απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων με συνέπεια
την κατασπατάληση πολύτιμων εγχώριων πόρων. 

Ο σχεδιασμός του έργου κάλυπτε μόλις για έξι μήνες ένα
πολύ μικρό μέρος της επικράτειας -όπως σημείωσε-, ενώ η
προτεινόμενη λύση καλύπτεται τεχνολογικά ήδη από τα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς (4G).

«Εδώ έχουμε ένα έργο όχι προφανώς για τη νεολαία και
όχι για να υπηρετήσει τους σκοπούς του. Εχουμε ένα έργο
για το έργο» τόνισε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής
υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «η νέα κυβέρνηση δεν
υπήρχε καμία περίπτωση να επιτρέψει την κοροϊδία των
δήμων, της νεολαίας και των πολιτών και την κατασπατά-
ληση πολύτιμων πόρων για αμφίβολης σκοπιμότητας και 

αποτελεσματικότητας έργο».
Η ηγεσία του υπουργείου εμφανίζεται αποφασισμένη εν

όψει της νέας προγραμματικής περιόδου να προωθήσει
όσα έργα «ψηφιακής σύγκλισης» είναι πραγματικά ώριμα
και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και
υλοποίησης. Οσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο για τη
δωρεάν παροχή ασύρματου Ιντερνετ, ο αναπληρωτής
υπουργός σημείωσε ότι «εδώ και έναν χρόνο υποτίθεται ότι
τρέχει το WiFi για όλους. 

Μέσα σε αυτό το έργο δεν έχουν προβλεφθεί πού θα
μπουν αυτά τα WiFi spots για να έχουμε ασύρματο Ιντερνετ
παντού, δεν έχει προβλεφθεί ποιος θα πληρώνει τις τηλε-
πικοινωνιακές συνδέσεις και στην αρχή και στη συνέχεια,
δεν υπάρχει υποδομή στο υπουργείο για να το παρακο-
λουθήσει, δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα των αδειών εγκα-
τάστασης, δεν ξέρουμε ποιος θα πληρώνει τα λειτουργικά
κόστη αυτού του έργου». Προσέθεσε μάλιστα πως ακόμα
δεν έχουν ανοίξει οι οικονομικές προσφορές.
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΗΜΜΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΠΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ

ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΠΟΥΛ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΟΡΓΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

«Λουκέτο» στον Πύργο του «Λουκέτο» στον Πύργο του 
Αιφελ εξαιτίας...πορτοφολάδωνΑιφελ εξαιτίας...πορτοφολάδων

Ο Πύργος του Άιφελ, ένα από τα μνημεία που δέχονται
τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, παρέμεινε
κλειστός στο Παρίσι, καθώς οι εργαζόμενοι σ' αυτόν
πραγματοποίησαν στάση εργασίας για να διαμαρτυρη-
θούν για την αύξηση των πορτοφολάδων οι οποίοι απει-
λούν τουρίστες και προσωπικό.

Κάτω από φωτεινές επιγραφές που διευκρίνιζαν στα
γαλλικά και τα αγγλικά ότι "ο Πύργος του Άιφελ είναι
προς το παρόν κλειστός", αστυνομικοί εξηγούσαν την
κατάσταση στους επισκέπτες που εκπλήσσονταν βλέ-
ποντας τα γκισέ των εισιτηρίων και των πληροφοριών
κλειστά.

Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι εξηγούν ότι απο-
φάσισαν κατά πλειοψηφία να απεργήσουν μπροστά
στην "αύξηση της δράσης των πορτοφολάδων" και έπει-
τα από "πολλές επιθέσεις και απειλές". Στη Γαλλία, το
δικαίωμα στην εργασία επιτρέπει στους μισθωτούς να
επικαλούνται το δικαίωμα να απόσχουν από την εργα-
σία τους επειδή εκτιμούν ότι διατρέχουν έναν "σοβαρό
και άμεσο κίνδυνο" όσον αφορά τη ζωή ή την υγεία τους.

Η Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ

(SETE), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του
μνημείου, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι
"τιμωρήθηκαν οι επισκέπτες που ήταν ήδη παρόντες
στο χώρο" του μνημείου.

"Το κοινό μας κατανοεί και μας ενθαρρύνει. Το κάνου-
με και γι' αυτούς, αφού είναι τα πρώτα θύματα", διαβε-
βαίωσε ο Ματιέ, ένας εργαζόμενος που δεν θέλησε να
κάνει γνωστό το επώνυμό του. Σύμφωνα με τον ίδιο,
"αντιμετωπίζουμε αληθινούς επαγγελματίες και ζητούμε
να τεθούν απέναντί τους αληθινοί επαγγελματίες ώστε
να εξαλειφθεί το πρόβλημα".

Το 2013 είχε πραγματοποιήσει απεργία και το προ-
σωπικό του μουσείου του Λούβρου, απελπισμένο από
την πανταχού παρουσία των πορτοφολάδων στην
αίθουσα υποδοχής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ
Lufthansa: «Παράθυρο» για αιφνιδιαστικούς 
ιατρικούς ελέγχους στους πιλότους

Η Lufthansa, μητρική εταιρία των αερογραμμών
Germanwings, των οποίων αεροσκάφος συνετρίβη στα
τέλη Μαρτίου στις γαλλικές Άλπεις, πιθανόν να αρχίσει
να υποβάλλει σε αιφνιδιαστικούς ιατρικούς ελέγχους
τους πιλότους της, οι οποίοι θα επιτρέπουν να ανιχνεύ-

εται η τακτική λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, σύμ-
φωνα με τον πρόεδρό της Κάρστεν Σπορ.

"Αιφνιδιαστικοί ιατρικοί έλεγχοι των πιλότων" θα μπο-
ρούσαν να προσφέρουν "τη δυνατότητα" να ανιχνεύεται
η λήψη τέτοιων φαρμάκων και ενδεχόμενη ψυχολογική
ευπάθεια των πιλότων, γράφει σήμερα η γερμανική εφη-
μερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) έπειτα
από συνέντευξη με τον πρόεδρο της Lufthansa Κάρστεν
Σπορ.Τέτοιου είδους ιατρικοί έλεγχοι μπορούν να
συγκριθούν, τουλάχιστον ως προς τον αιφνιδιαστικό
χαρακτήρα τους, με τους ελέγχους ντόπινγκ στους οποί-
ους υποβάλλονται αθλητές υψηλού επιπέδου, εκτιμά η
εφημερίδα. Ο πρόεδρος ζήτησε να γίνεται "εξετάζεται
προσεκτικά" υπό ποιες "εξαιρετικές" συνθήκες το ιατρι-
κό απόρρητο θα μπορεί να μην τηρείται τόσο αυστηρά,
σύμφωνα με τη FAZ.

Αεροπλάνο της Germanwings συνετρίβη στη Γαλλία
στα τέλη Μαρτίου προκαλώντας τον θάνατο 150 ανθρώ-
πων. Ο συγκυβερνήτης φαίνεται πως προκάλεσε σκό-
πιμα την καταστροφή. Ο Αντρέας Λούμπιτς υπέφερε
από κατάθλιψη και συστηματικά απέκρυπτε την κατά-
σταση της υγείας του από τον εργοδότη του.

"Σε αντίθεση με άλλα αεροπορικά δυστυχήματα, δεν
μπορούν να εξαχθούν σαφείς συνέπειες για τον τομέα
της ασφάλειας από τη συγκεκριμένη πτήση της
Germanwings", διευκρίνισε ο Σπορ στη συνέντευξη.

IIδιαίτεροδιαίτερο ενδιαφέρονενδιαφέρον καικαι για τα ζητήματα για τα ζητήματα 
του Δήμου Φυλής επέδειξε ο υπουργός του Δήμου Φυλής επέδειξε ο υπουργός 

Θερμή υποδοχή όμως επεφύλαξε στον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη, 

που επισκέφθηκε το
Δήμο Φυλής, το ίδιο
βράδυ, ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς.

Ο Δήμαρχος,
παρουσία της Προέ-
δρου και μελών του
Δημοτικού Συμβουλί-
ου, ευχαρίστησε τον
Υπουργό για την επί-
σκεψή του και του
πρόσφερε το έμβλη-
μα του Δήμου, το λαο-
γραφικό λεύκωμα του
Συλλόγου Αρβανίτι-
κου Πολιτισμού «Η
ΓΡΙΖΑ» και το βιβλίο
του Δημήτρη Γιώτα
«Τα μοναστήρια της
Πάρνηθας». 

Από την πλευρά του
ο Χρήστος Σπίρτζης

ευχαρίστησε για την υποδοχή και δήλωσε ότι θα βρί-
σκεται στο πλευρό του Δήμου Φυλής. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον έδειξε για την Πάρνηθα και ενημερώθηκε από τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας της Πάρνηθας και
Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καμπόλη ότι γίνεται ουσιαστική
δουλειά, αλλά ότι χρειάζεται συντονισμένη δεντροφύτευ-
ση για να αποκατασταθεί ο φυτικός πλούτος που κατα-
στράφηκε από την πυρκαγιά του 2007. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, ο Υπουργός, ο Δήμαρχος
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός κι ο Γενικός Γραμματέας
Θανάσης Κατσιγιάννης παρακολούθησαν το πρόγραμ-
μα των εκδηλώσεων του Δήμου Φυλής για την πανήγυ-
ρη των πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

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

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

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

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

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

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

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

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

ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-

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

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος Γραφείου

ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

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

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

20.5.15

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 
η λειτουργία του σταθμού προβλέπεται μέσα

στο καλοκαίρι του 2016

Σύμφωνα με την απόφαση ο σταθμός θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π Ενί-
σχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας" του Ε.Π. "Αττική" και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο σταθμός κατασκευάζεται επί της Αττικής Οδού ενδιάμεσα στους σταθ-
μούς ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ και ΣΚΑ/ΑΧΑΡΝΑΙ και θα είναι ο μοναδικός "υπόγειος
σταθμός" του δικτού του Προαστιακού καθώς βρίσκεται μέσα σε cut&cover
της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, η λειτουργία του σταθμού
προβλέπεται μέσα στο καλοκαίρι του 2016.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής
του κτιρίου επιβατών και του περιβάλλοντα χώρου του Σιδηροδρομικού
Σταθμού του Ζεφυρίου, που χωροθετείται επί της ν.δ.σ.γ. Αθηνών-Κορίνθου.

Πρόκειται για τον σιδηροδρομικό σταθμό που θα κατασκευαστεί στο
Ζεφύρι, εντός υπάρχουσας κατασκευής, τύπου cut & cover με κατακόρυ-

φες προσβάσεις από την επιφάνειά της. Το κατασκευασμένο cover & cut
εκτείνεται από την Χ.Θ. 3+580.00 ως την Χ.Θ. 4+018.50.

Στο έργο -σύμφωνα με το ypodomes.com, περιλαμβάνονται η υπόγεια
αποβάθρα, οι κλίμακες πρόσβασης στις αποβάθρες και τα κτίρια στέγασης
των εισόδων προς αυτές. Περιλαμβάνεται η κατασκευή των οικοδομικών
εργασιών, των στεγάστρων και των Η/Μ εγκαταστάσεων του σταθμού.

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνονται στο έργο είναι οι εξής:
• Εγκαταστάσεις ύδρευσης – άρδευσης  
• Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων & αποστράγγισης ομβρίων
• Εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη – αερισμός)
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων (ηλεκτροφωτισμός – κίνη-

ση)
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων (αντικλεπτικά συστήματα

μόνον για τον σταθμό των Λιοσίων)
• Εγκαταστάσεις  πυρασφαλείας (πυρόσβεση & πυρανίχνευση)
• Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας – Γειώσεις
• Ανελκυστήρες – Κυλιόμενες κλίμακες- τις επιμερισμένες στο παρόν έργο,

για την περίοδο υλοποίησης αυτού, επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της
ΕΡΓΟΣΕ (τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, ενοίκια χώρων γραφεί-
ων, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και φυσικό αέριο) μέχρι συνολικού ποσοστού
4% του επιλέξιμου Π/Υ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 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

ΙΒΙΣΚΟΣ

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

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

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

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

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

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

8.10.14


