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κ.2239

To 1ο Φεστιβάλ 
Αναρρίχησης στη
Φυλή στις 25-26

Απριλίου 
Από τον
ΕΠΟΣ 

Φυλής με τη
βοήθεια 

του Δήμου
και της

Περιφέρειας
Αττικής

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Προτεραιότητα για την Επιτροπή Ενεργειακού Κόστους
η αξιοποίησή του, που μπορεί να συμβάλει και 

στη διάσωση ενεργοβόρων βιομηχανιών της περιοχής μας 
όπως η Χαλυβουργία και η Χαλυβουργική

Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΧαϊδαρίουΟικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου
"Να προχωρήσουν οι εργασίες 

αναστήλωσης της Μονής Δαφνίου"

ENA ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ 

Από την Κοινωνική Υπηρεσία, την Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου Φυλής και τη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων

Τιμή : 0,01€ 

ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 
Μηχανικός είχε Μηχανικός είχε 
μετατρέψει το μετατρέψει το 

συνεργείο του σε συνεργείο του σε 
‘καβάτζα’ κλεμμένων‘καβάτζα’ κλεμμένων

οχημάτωνοχημάτων

Με μέλη της ΔΑΚΕ 
Ναυπηγείων Ελευσίνας 

συναντήθηκε ο Π. Καμμένος

Στο επίκεντρο οι πληρωμές 
των εργαζομένων

Τιμητική εκδήλωση του Συλλόγου 
Στρατιωτικών Ε.Δ. Μεγάρων 
Για την επέτειο του Α/Τ ΨαράΓια την επέτειο του Α/Τ Ψαρά

ΣΣυυμμμμααχχίίαα  ΕΕΣΣΕΕΕΕ  κκααιι   ΣΣΕΕΠΠΕΕ
για τον περιορισμό του φαινομένου

της αδήλωτης εργασίας

Σελ: 8

Βιβλιάριο υγείας από τα
KΕΠ θα προμηθεύονται

οι ανασφάλιστοι

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
«ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ELEUSIS 2021 
Πολλοί κάτοικοι της πόλης εξέφρασαν 

την επιθυμία τους να προσφέρουν 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους

 στην σπουδαία αυτή προσπάθεια

Σελ: 6 Σελ. 9Σελ: 7

Σελ: 9

Σελ: 6

Σελ: 5

Έκκληση 
Τ. Χριστοδουλοπούλου

προς Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για χείρα

βοηθείας στο 
μεταναστευτικό κύμα 

Έντονες αντιδράσεις δημάρχων
Δηλώνουν ανήμποροι

να επωμισθούν το βάρος 

Σελ: 2-4

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ 
Ενεργοποιείται σύντομα το 
μέτρο της «Διακοψιμότητας» 

Σελ: 3Σελ: 2

Σελ: 7

Σελ: 3
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος

Μαγγίνα Πηγή Ν.
Μπότσαρη Μάρκου 2, 

τηλέφωνο
2105573484

Ελευσίνα
Τσάμος Παναγιώτης
Α. Λεωφόρος Εθνι-

κής Αντιστάσεως 54,
2105549976

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Σαμιώτης Ιωάννης Ε.
Λεωφόρος Φυλής 83, 

τηλέφωνο:
2102484303

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 
25, τηλέφωνο: 

2105555844

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 752,37Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 752,37
μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,13%. μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,13%. 

Στα 67,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν Στα 67,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν 
οι συνολικές συναλλαγές. οι συνολικές συναλλαγές. 

Συνελήφθη στο Χαϊδάρι, από αστυνομικούς του Τ.Α.
Χαϊδαρίου, ένας 32χρονος ημεδαπός για αποδοχή και
διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς δια-
τηρούσε στην περιοχή συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο
χρησιμοποιείτο ως χώρος απόκρυψης κλεμμένων
Ι.Χ.Ε. . Ειδικότερα, αφού συνεργοί του αφαιρούσαν τα
οχήματα, τα οδηγούσαν στον παραπάνω χώρο, όπου
τα αποσυναρμολογούσαν και στη συνέχεια τα διέθεταν
προς πώληση ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο συνεργείο,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ (8) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
τα οποία είχαν αφαιρεθεί από διάφορες περιοχές της
Αττικής και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό
και τη σύλληψη των συνεργών του συνεχίζονται.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 12 
έως 22 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζωή, Ζήσης, Ζησούλα, Ζώης,
Ζήσιμος, Ζωΐτσα, Ζωζώ
Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ
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Έκτακτη συνε-
δρίαση του ΔΣ
της ΚΕΔΕ

παρουσία της αναπληρώ-
τριας υπουργού Μετανα-
στευτικής Πολιτικής
Τασίας Χριστοδουλοπού-
λου, για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων από το
νέο κύμα προσφυγικής
και μεταναστευτικής ροής,
πραγματοποιήθηκε εχθές
με πολλά απρόοπτα και
αντιδράσεις. 

Αναλυτικότερα, η ανα-
πληρωτής υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής κ. Τασία Χριστοδου-
λοπούλου απηύθυνε
έκκληση προς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση για βοήθεια στην αντιμετώπιση του θέμα-
τος των χιλιάδων μεταναστών που φτάνουν στα ελληνι-
κά νησιά, απηύθυνε η αναπληρωτής υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου.

Ακόμη, η αναπληρώτρια υπουργός διευκρίνισε ότι
ζητούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση χώροι φιλοξε-
νίας, οι οποίοι θα είναι μικροί και λειτουργικοί έως εκατό
ατόμων. «Δεν θέλουμε μεγάλους χώρους, δεν θέλουμε
γκέτο» τόνισε και πρόσθεσε: «Μέχρι το τέλος της εβδο-
μάδας ζητάμε συγκεκριμένους χώρους και θα συζητή-
σουμε για τον τρόπο χρηματοδότησης».

Η κ. Χριστοδουλοπούλου εξήγησε, μεταξύ άλλων, ότι
αυτό θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο που θα υποβάλλει το
υπουργείο προς την Ευρωπαϊκή Ενωση για να αποδει-
χτεί ότι κάνουμε εθνικά ότι μπορούμε. 

Ως «άστοχες» χαρακτήρισε τις δηλώσεις για την παρο-

χή ταξιδιωτικών εγγράφων σε όλους τους μετανάστες οι
οποίες σχολιάστηκαν πολύ δυσμενώς από την Ευρώπη
και δημιούργησαν προβλήματα στη διεκδίκηση πόρων
και αλληλεγγύης.

Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι ζήτησαν συγκεκρι-
μένο σχέδιο και τρόπο κατανομής των ομάδων μετανα-
στών καθώς και πόρους προκειμένου να δοθούν λύσεις.

Πρόταση κατέθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης
για σίτιση ορισμένου αριθμού μεταναστών από το δήμο
της Αθήνας. «Μπορούν να παραχωρηθούν από το
υπουργείο Αμυνας υποδομές όπως εγκαταλειμμένα
στρατόπεδα και κατασκηνώσεις αναψυχής αξιωματικών,
προκειμένου να φιλοξενηθούν προσωρινά μετανάστες
και πρόσφυγες», σημείωσε ο κ. Καμίνης. Τέλος, ο
δήμαρχος επεσήμανε ότι  αν συνεχίσουν να συγκεντρώ-
νονται στις πλατείες θα δοθεί έναυσμα για την άνοδο της
Χρυσής Αυγής.

Έκκληση Τ. Χριστοδουλοπούλου
προς Τοπική Αυτοδιοίκηση 
για χείρα βοηθείας 

στο μεταναστευτικό κύμα 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου 
19, 23, 27

ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 
Μηχανικός είχε μετατρέψει το συνεργείο Μηχανικός είχε μετατρέψει το συνεργείο 
του σε ‘καβάτζα’ κλεμμένων οχημάτωντου σε ‘καβάτζα’ κλεμμένων οχημάτων
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Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ: Ενεργοποιείται σύντομα 
το μέτρο της «Διακοψιμότητας» 

Προτεραιότητα για την Επιτροπή Ενεργειακού Κόστους η αξιοποίησή του,
που μπορεί να συμβάλει και στη διάσωση Ενεργοβόρων 

βιομηχανιών της περιοχής μας όπως η Χαλυβουργία και η Χαλυβουργική

Ηδ ι α κ ο ψ ι μ ό τ η τ α
αποτελεί ένα από
τα πιο κρίσιμα

μέτρα για τη μείωση του
ενεργειακού κόστους στη
βιομηχανία, το οποίο εφαρ-
μόζεται σε αρκετές χώρες
της Ε.Ε. Το μέτρο ουσιαστι-
κά αφορά στη δυνατότητα
διακοπής ή τον περιορισμό
της παροχής ρεύματος σε
μεγάλους καταναλωτές, έναντι μίας αποζημίωσης όταν ο
Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) κρίνει
ότι είναι αναγκαίο για την αποφυγή μπλακ άουτ, την
ευστάθεια του συστήματος κ.λπ.

Ενάμισι χρόνο από τότε που ξεκίνησε να συζητείται, και
πέντε μήνες αφ’ ότου οι Βρυξέλλες άναψαν το “πράσινο
φως”, το μέτρο της διακοψιμότητας στις βιομηχανίες φαί-
νεται ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία για να εφαρμοστεί
και στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της επιτρο-
πής που συγκροτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για
το θέμα συζητήθηκε  ο τρόπος και οι δυνατότητες εφαρ-
μογής του μέτρου της διακοψιμότητας για τη μείωση του
κόστους ενέργειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες .

Το μέτρο συνίσταται σε μειώσεις
των τιμολογίων του ηλεκτρικού για
τις επιχειρήσεις που θα δεχθούν μεί-
ωση του φορτίου σε περιόδους αιχ-
μής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενι-
κός γραμματέας Βιομηχανίας Γιάν-
νης Τόλιος, ο γενικός γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών Απόστολος Αλεξόπουλος, ο
γενικός διευθυντής Εμπορίας της

ΔΕΗ Λάζαρος Καραλάζος, ο πρόεδρος του Ανεξάρτητου
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)
Γιάννης Γιαρέντης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ) Γιάννης
Στεφανόπουλος, αντιπροσωπεία της Ένωσης Βιομηχανι-
κών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) με τον πρόεδρό
της Κώστα Κουκλέλη, καθώς και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Ευγενία Ουζουνίδου.

Ο κ. Τόλιος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της αξιο-
ποίησης του μέτρου της διακοψιμότητας, με στόχο την
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ενεργοβόρων
βιομηχανιών (υψηλής και μέσης τάσης), τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των εξαγωγών και τον
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης.

SOS η εφαρμογή του μέτρου και για τη διαφύλαξη
των θέσεων εργασίας στη Χαλυβουργική 

Υπενθυμίζεται ότι πριν το ΠΑΣΧΑ  εκπρόσωποι των
εργαζομένων απο τη Χαλυβουργική και τη Χαλυβουργία
έθιξαν στον αρμόδιο υπουργό τα οξυμμένα προβλήματα
του κλάδου του μετάλλου με αιχμή τη συρρίκνωσή του,
που συνοδεύεται από απώλειες θέσεων εργασίας με
απολύσεις και «εθελούσιες εξόδους», που ισοδυναμούν
με απολύσεις. Ανέφεραν το πρόσφατο παράδειγμα της
«Χαλυβουργικής», που τους ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά
πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 100 εργαζομένων. Σύμ-
φωνα με τους εργαζόμενους το βασικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η ελληνική χαλυβουργία είναι το υψηλό
κόστος ενέργειας. Για το λόγο αυτό ζήτησαν από το
υπουργείο να εξετάσει το μέτρο της «διακοψιμότητας» για
τις ενεργοβόρες βιομηχανίες (δηλαδή συμβάσεις μειωμέ-
νης τιμής ηλεκτρικού ρεύματος, όταν υπάρχει περίσσευμα
στο σύστημα, όπως π.χ. τις νυχτερινές ώρες και τα Σαβ-
βατοκύριακα).  Επίσης ζήτησαν να μην αντιμετωπίζονται
δυσμενώς από την πολιτεία και ειδικότερα από το καθε-
στώς προμηθειών της ΔΕΗ, βιομηχανίες που λειτουργούν
στην Ελλάδα και παράγουν προϊόντα που βρίσκονται στην
αιχμή της τεχνολογίας, όπως μετασχηματιστές, «έξυπνοι
μετρητές» κ.λπ.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα  πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου στο πολιτι-
στικό κέντρο (ΠΑΚΠΠΑ) Ελευσίνας, η πρώτη

συνάντηση του «Δικτύου Δημιουργικών Πολιτών» της
επιτροπής ELEUSIS 2021. 

Το κλίμα ιδιαίτερα ζεστό όπως και η διεξοδική συζήτη-
ση που περιστράφηκε γύρω από τους  άξονες που αφο-
ρούν το εγχείρημα της διεκδίκησης. 

Όλοι οι συμμετέχοντες  συμφώνησαν 
ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να
γίνουν συμμέτοχοι στο μεγάλο αυτό στόχο.

Όλοι οι συμμετέχοντες  συμφώνησαν  βέβαια ότι οι ίδιοι
οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να γίνουν συμμέτοχοι
στο μεγάλο αυτό στόχο.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, καλλιτέχνες και καλλιτεχνι-

κές ομάδες,
πολίτες και
φορείς της
π ε ρ ι ο χ ή ς ,
συζήτησαν και
εξέφρασαν τον
τρόπο που
αντιλαμβάνο-
νται το επιχεί-
ρημα της πολι-
τιστικής πρω-
τεύουσας. 

Κατατέθηκαν
δημιουργικές
απόψεις, τόσο
για το περιεχό-
μενο του πολι-
τισμού και πως
θα πρέπει να
λειτουργεί στη
καθημερινότητα του πολίτη, όσο και για την ανάγκη
εντοπισμού των όποιων στρεβλώσεων και προσπάθεια
αποκατάστασης τους. 

Υπήρξε κοινή πεποίθηση όλων των παρευρισκόμενων
ότι υπάρχουν τα περιθώρια αυτοοργάνωσης της γειτο-
νιάς, ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για
δράσεις που θα αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής των κατοίκων αλλά και των υποδομών όπου
χρειάζονται υποστήριξη ή την δημιουργία νέων. 

Τέλος πολλοί κάτοικοι της πόλης εξέφρασαν την επι-
θυμία τους να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες
τους και ‘’δεσμεύτηκαν’’ να γίνουν αρωγοί της σπουδαί-
ας αυτής προσπάθειας.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ «ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ» ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ELEUSIS 2021. 

Πολλοί κάτοικοι της πόλης εξέφρασαν την επιθυμία τους να προσφέρουν 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην σπουδαία αυτή προσπάθεια
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Έντονες αντιδράσεις δημάρχων
Δηλώνουν ανήμποροι να επωμισθούν το βάρος 

Σε ετοιμότητα το ΚΕΕΛΠΝΟ για την υγειονομική φροντίδα των μεταναστών 

Ο προέδρος της ΚΕΔΕ 
Γ. Πατούλης επιτέθηκε 

στην κυβέρνηση για ανυπαρξία
εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης 

Ο προέδρος της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλης 

ζήτησε να διευκρινιστούν περισσότερο
οι λεπτομέρειες του σχεδίου, έθεσε το
τρίπτυχο, σαφές χρονοδιάγραμμα χρη-
ματοδότηση και προσωπικό και ζήτησε
από τους δημάρχους να βάλουν όλοι

από ένα λιθαράκι, όπως τόνισε χαρακτη-
ριστικά.

Νωρίτερα πάντως επιτέθηκε στην
κυβέρνηση για ανυπαρξία εθνικού σχε-
δίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού
και προειδοποίησε ότι οι ΟΤΑ δεν προτί-
θενται να συμφωνήσουν με τις κυβερνη-
τικές αποφάσεις χωρίς να έχει ολοκλη-
ρωθεί διεξοδική συζήτηση.

Ακόμη έθεσε ζήτημα ασφάλειας και
υγείας και συνέδεσε το ζήτημα δημιουρ-
γίας του αναγκαίου αριθμού κέντρων
υποδοχής σε νησιωτικό και ηπειρωτικό
κορμό με την διασφαλισμένη χρηματοδό-
τηση από την Πολιτεία.

Πολλοί δήμαρχοι πάντως, χωρίς να
χάσουν χρόνο, ξεκίνησαν άμεσα κύκλο
επαφών και τηλεφωνημάτων προκειμέ

νου να καταφέρουν ο δήμος τους να
εξαιρεθεί του «σχεδίου αντιμετώπισης
του προσφυγικού προβλήματος».

Οπως αναφέρουν κύκλοι του υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο στό-
χος είναι οι πρόσφυγες να μεταφέρονται
άμεσα και συντεταγμένα με ναυλωμένο
πλοίο (για τη χρηματοδότηση του ναύ-

λου θα ζητηθεί οικονομική βοήθεια από
την Ε.Ε.) σε περιοχές της ηπειρωτικής
Ελλάδας, όπου θα οργανωθούν υποδο-
μές φιλοξενίας με τη στήριξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει διάχυ-
ση των ανθρώπων αυτών και δεν θα
επωμιστεί όλο το βάρος η πρωτεύουσα,
επισημαίνουν. 

Από την πλευρά των δημάρχων
πάντως ήδη οι αντιδράσεις είναι έντονες.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρί-
σκεται και το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων

(ΚΕΕΛΠΝΟ), προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί υγειονομικά η αυξημένη εισροή ατό-
μων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, που
λαμβάνει χώρα το τελευταίο διάστημα
στις πύλες εισόδου της χώρας (βόρειο και
νότιο Αιγαίο, Έβρος, Κρήτη), με σκοπό τη
«θωράκιση» της δημόσιας υγείας.

Κινητά κλιμάκια σε Αμυγδαλέζα, 
κέντρο Αθήνας  και νησιά 

Ο νέος πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθηγητής
Αθανάσιος Γιαννόπουλος, έχει αποστείλει στα
υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών (αναπλ.
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής), σχέδιο υγει-
ονομικής κάλυψης των μεταναστών, που περιλαμ

βάνει μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και
παράλληλα την επαρκή υγειονομική κάλυψη των

νεοεισερχόμενων ατόμων. Ήδη από
εχθές ο κ. Γιαννόπουλος έχει ξεκινήσει
τις επισκέψεις στο Κέντρο Μετανα-
στών στην Αμυγδαλέζα, προκειμένου
να διαπιστώσει ιδίοις όμασι τις συνθή-
κες υγιεινής που επικρατούν εκεί και
στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Κέντρο
Αλλοδαπών στην οδό Πέτρου Ράλλη. 

Τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, ο κ. Γιαν-
νόπουλος, ο γενικός διευθυντής του
ΚΕΕΛΠΝΟ, γιατρός Θεόδωρος Παπα-
δημητρίου και ο γιατρός του Κέντρου,
Γεώργιος Ρηγάκος, πρόκειται να μετα

βούν στη Ρόδο και την Τήλο και την Τρίτη, 21
Απριλίου, στην Κω, για να επισκεφθούν τις τοπι-
κές Μονάδες Υγείας, τις περιφερειακές υπηρεσίες
Πρώτης Υποδοχής, καθώς και τους χώρους φιλο-
ξενίας παρατύπως νεοεισερχόμενων ατόμων. 

Επίσης, από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, κινητές
μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ θα μεταβούν σε σημεία
της Αττικής, όπου συχνάζουν οι μετανάστες, (πλα-
τεία Ομονοίας, Μοναστηράκι, πλατεία Βικτωρίας),
προκειμένου να τους διανείμουν ενημερωτικό
υλικό, ώστε να γνωρίζουν πού μπορούν να απευ-
θυνθούν εάν παρουσιάζουν συμπτώματα, όπως
πυρετό, έντονο βήχα, κεφαλαλγία, πόνο στην κοι-
λιά. κ.α. Στη συνέχεια οι κινητές μονάδες θα επι-
σκεφθούν άλλες πόλεις.
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

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

Διήμερο Φεστιβάλ αναρρίχησης βράχου
οργανώνει, στις 25 και 26 Απριλίου 2015, με
τη βοήθεια του Δήμου Φυλής και της Περι-
φέρειας Αττικής, ο ΕΠΟΣ Φυλής. 

Πρόκειται για μια γιορτή του αθλητισμού και της φυσιο-
λατρίας που αναδεικνύει την Πάρνηθα και θέτει τις
βάσεις για την ανάδειξη της Φυλής ως υπερτοπικού
πόλου άθλησης και ψυχαγωγίας.

Το 1ο Φεστιβάλ αναρρίχησης, είναι μια ανοιχτή γιορτή
αναρρίχησης για όλους: Γι’ αυτούς που θέλουν να γνω-
ρίσουν την αναρρίχηση και επιθυμούν να δοκιμάσουν
με τη βοήθεια των έμπειρων εκπαιδευτών της Ε.Ο.Ο.Α.
που θα βρίσκονται τις δύο αυτές ημέρες στα πεδία. 

Για τους αναρριχητές, που θα καταφθάσουν απ΄ όλη
τη Ελλάδα, θα οργανωθεί αναρριχητικός διαγωνισμός
σε διαβαθμισμένης δυσκολίας διαδρομές. Στους νικητές
θα δοθούν πλούσια δώρα από χορηγούς. 

Πεζοπορία στα πανέμορφα μονοπάτια
του περιαστικού δάσους της Φυλής

Θα γίνουν παρουσιάσεις τεχνικών χειρισμών για γνώ-
στες αναρρίχησης (τεχνικές ανοίγματος αναρριχητικών
διαδρομών, πολύσπαστα κλπ.) και επίδειξη dry-tooling

(σκαρφάλωμα με μπότες, κραμπόν και
πιολέ). Και, φυσικά, δεν θα λείψει η πεζο-
πορία στα πανέμορφα μονοπάτια του
περιαστικού δάσους της Φυλής, με οδη-
γούς του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής. 

Η καρδιά του Φεστιβάλ θα βρίσκεται
ανάμεσα στα αναρριχητικά πεδία, «ΕΠΟΣ
Φυλής», «Μικρή Βαράσοβα» και την
«Σπηλιά» της και την «Αλογόπετρα».
Στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν κιόσκια εται-
ρειών και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνα-
τότητα να γνωρίσουν νέα και εξελιγμένα
υλικά για την αναρρίχηση, ενώ σε όλη τη
διάρκεια του φεστιβάλ, θα γίνονται κληρώ-

σεις δώρων από χορηγούς. Στις εκδηλώσεις θα
παρευρίσκονται εκπαιδευτές της Ε.Ο.Ο.Α., οι
οποίοι θα υποστηρίξουν με την εμπειρία και την
κατάρτισή τους όλες τις δραστηριότητες. 

Το βράδυ του Σαββάτου, στην αίθουσα του
παλαιού Δημαρχείου Φυλής, θα συνεχιστούν οι
εκδηλώσεις με ενδιαφέρουσες ομιλίες, προβολές
αναρριχητικών ταινιών, έκθεση ιστορικών αναρρι-
χητικών φωτογραφιών, παρουσίαση νέων αναρ-
ριχητικών πεδίων κλπ. 

Βράβευση των νικητών και υπαίθριο πάρτυ  

Το διήμερο θα κλείσει την Κυριακή το βράδυ με
βράβευση των νικητών του διαγωνισμού αναρρί-
χησης, νυχτερινή αναρρίχηση σε φωτισμένα
πεδία, μουσική, αναψυκτικά, υπαίθριο δείπνο και
πάρτι κλπ.  

Η οργάνωση και η διεξαγωγή του Φεστιβάλ
πραγματοποιείται από εθελοντές, μέλη του
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, αναρριχητές και εκπαιδευτές
αναρρίχησης της Ε.Ο.Ο.Α. και  είναι υπερτοπικής σημα-
σίας. 

Αναλυτικό πρόγραμμα στον σύνδεσμο: 
"http://www.eposfilis.gr/"http://www.eposfilis.gr/  ή 

"http://www.eposfilis.gr/component/option,com_sim-
plecalendar/catid,2/id,396/view,detail/"http://www.epos-
filis.gr/component/option,com_simplecalendar/catid,2/id
,396/view,detail/ 

To 1ο Φεστιβάλ 
Αναρρίχησης στη Φυλή
στις 25-26 Απριλίου 
Από τον ΕΠΟΣ Φυλής με τη βοήθεια 
του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής
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Προχωρά η μεταστέγα-
ση των γραφείων της
Πρωτοβουλίας Αλλη-

λεγγύης Πολιτών Φυλής, η
οποία κρίθηκε απαραίτητη
ώστε να είναι ευκολότερη η
πρόσβαση σε κεντρικά σημεία
της πόλης των Άνω Λιοσίων
αλλά και ταχύτερη η εξυπηρέ-
τηση των δημοτών που έχουν
ανάγκη. 

Το νέο στέκι τους θα βρίσκεται
πίσω από το δημαρχείο, επί
της οδού Πέτρου Λιόσια,νοικιά-
στηκε με την προοπτική να
στεγάσει όλες τις δραστηριότη-
τες που φιλοδοξούν να δημι-

ουργήσουν η πρόεδρος της
Πρωτοβουλίας Γεωργία Γούλα
και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
Μεταξύ αυτών, Κοινωνικό
Φαρμακείο, Ιατρείο, Συσσίτιο
και Οδοντιατρείο.

Ήδη βάφεται και διαμορφώ-
νεται ο χώρος δίπλα από το
Στέκι, προκειμένου να υποδε-
χθεί τις πρώτες δραστηριότη-
τες ενώ οι άνθρωποι της Πρω-
τοβουλίας εργάζονται νυχθη-
μερόν για να ολοκληρώσουν
τη μεταφορά των πραγμάτων.

- 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

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

Στην καρδιά της πόλης το νέο στέκι
της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής

Τιμητική εκδήλωση 
του Συλλόγου 
Στρατιωτικών Ε.Δ. 
Μεγάρων 

Για την επέτειο Για την επέτειο 
του Α/Τ Ψαράτου Α/Τ Ψαρά

Ο Σύλλογος Στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων
Μεγάρων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του,
διοργανώνει εκδήλωση τη Κυριακή 26 Απριλίου
2015 και ώρα 11:30 στο λιμάνι της Πάχης Μεγά-
ρων με αφορμή την επέτειο της βύθισης του Α/Τ
Ψαρά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μεγάρων &
Σαλαμίνας κκ Κωνσταντίνου, του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας  Νικολάου Τόσκα και του Αρχη-
γού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναυάρ-
χου Ευαγγέλου Αποστολάκη. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου
Μεγαρέων, o οποιός τιμά εδώ και χρόνια την
ιστορική αυτή ημέρα .

Το αντιτορπιλικό Ψαρά βυθίστηκε την 20η Απρι-
λίου 1941 από γερμανική αεροπορική επίθεση,
Κυριακή του Πάσχα, ενώ ήταν αγκυροβολημένο
στον κόλπο Μεγάρων. Στο ναυάγιο χάθηκαν 37
άνδρες.

Νέοι τραγούδησαν  
και φέτος τα «ρουσάλια» 
στους δρόμους 
των Μεγάρων 
Το έθιμο της Δευτέρας του Πάσχα, «τα ρουσάλια»,

αναβιώθηκε και φέτος  στα Μέγαρα από ομάδες
νέων.

Οι νέοι άνδρες ντυμένοι με την παραδοσιακή
καθημερινή φορεσιά από χοντρό λευκό ύφασμα
τραγούδησαν και χόρεψαν στους δρόμους της
πόλης με συνοδεία τον ήχο του κρουστού (νταού-
λι). Το μελοποιημένο ποίημα αποκαλείται «τα

κάλαντα του Πάσχα» και έλκει την καταγωγή από
την περίοδο της τουρκοκρατίας. Λέγεται ότι οι νέοι
με το τραγούδι και τον χορό συγκέντρωναν χρή-
ματα για στήριξη της Φιλικής Εταιρείας.

«Να τα πούμε τα ρουσάλια
πες τε τα βρε παληκάρια.

Να τα πούμε ΄σένα πρώτα
που σε βρήκα μέσ’ την πόρτα.

Και ξυστέρου της κυράς μας
και της ρουσοπέρδικάς μας…..»

Στο καλάθι το οποίο μεταφέρει ο «σαχανατάρης»
– ο ταμίας – οι περίοικοι τοποθετούν γλυκίσματα
και χρήματα σαν ευχαριστήριο. 

TToo  μμννηημμεείίοο  φφοοννεευυθθέέννττωωνν  ττοουυ  ΑΑ//ΤΤ  ««ΨΨΑΑΡΡΑΑ»»  
σσττιιςς  2200  ΑΑππρριιλλίίοουυ  11994411  σσττοονν  όόρρμμοο  ΠΠάάχχηηςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν..  

ΦΦωωττ..   ππεερριιοοδδιικκόό  ΓΓΕΕΝΝ  ««ΝΝααυυττιικκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη»»
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ΗΚοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής, η Κοινωφελής Επιχείρη-
ση του Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ)

και η Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων,
μετά το τέλος της συγκέντρωσης φαρμά-
κων και τροφίμων, τα οποία διανέμονται
ήδη σε οικογένειες που έχουν ζητήσει
βοήθεια από την Κοινωνική Υπηρεσία και
το Κοινωνικό Μαγειρείο της ΚΕΔΗΦ, θα
ήθελαν να ευχαριστήσουν:

-Όλους τους συνδιοργανωτές που προ-
σπάθησαν για την επιτυχία της πρωτο-
βουλίας.

-Όλους τους φορείς, τα σχολεία και τους
δημότες που πρόσφεραν τρόφιμα: Σταλί-
μερου Μαρία, Χριστίνα & Αριστέα Παπαϊ-
ωάννου, Κρυστάλλη Γεωργία, Χαμηλοθώ-
ρη Φωτεινή, Βαρδάτσκα Μαρία, Χριστο-
πούλου Μαρία, Καψή-Καπίρη Λία,
Παχούλης Θεόδωρος, Γκαραβέλα Σοφία,
Σιδηροπούλου Βέρα, Μαυροειδάκο Γιάν-
νη, Γιώργος Κούρκουλος, Καμαρινόπου-
λο Παναγιώτη, Ρεκουνιώτη Όλγα, Πολιτι-
στικό και Εξωραϊστικό Δροσούπολης,
Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο
Ζωφριάς, Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό
Σύλλογο Πανοράματος, Σύλλογο Αρβανί-
τικου Πολιτισμού «Η Γρίζα», Σύλλογο
Αρκάδων, Παιδικούς Σταθμούς Ζεφυρίου,
1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου, 2ο & 3ο
Δημοτικό Ζεφυρίου, 1ο & 2ο Γυμνάσιο
Ζεφυρίου, Ειδικό Σχολείο Ζεφυρίου, 2ο,
5ο & 9ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, 4ο &
6ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων, Σύλλογο Γονέ-
ων και Κηδεμόνων 7ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιο-
σίων,1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής,
Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τεχνών Όμιλο
Ολυμπιακών Αθλημάτων Φυλής-Φερενίκη, Σκακιστικό
Σύλλογο Τριαντάφυλλος Σιαπέρας, Οργάνωση Κοινω-
νικής Παρέμβασης, ΑΓΑΠΩ-Εθελοντισμός.

Η απαρχή μίας ευρύτερης συνεργασίας της
Κοινωνικής Υπηρεσίας, της ΚΕΔΗΦ και της

Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων,

Η προσπάθεια που έγινε ήταν ιδιαίτερα σημαντική
διότι εκτός του ότι συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και φάρ

μακα που θα ανακουφίσουν οικογένειες του Δήμου 
Φυλής, ήταν η απαρχή μίας ευρύτερης συνεργασίας

της Κοινωνικής Υπηρεσίας, της ΚΕΔΗΦ και της Δημο-
τικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, που πρωταρχικό στόχο
της έχει τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προ-
στασίας και αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε όλους και
για τη δική σας συμμετοχή.

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
–Γιώργος Αντωνόπουλος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ- Γκίκας Χειλαδάκης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων-
Χρήστος Καματερός

ENA ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ 
Από την Κοινωνική Υπηρεσία, την Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου Φυλής και τη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων

Με μέλη της
ΔΑΚΕ 

Ναυπηγείων
Ελευσίνας 

συναντήθηκε 
ο Π. Καμμένος

Στο επίκεντρο 
οι πληρωμές 

των εργαζομένων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Απριλίου
συνάντηση εκπροσώπων της κεντρικής
ΔΑΚΕ  με τη συμμετοχή συνδικαλιστών

μελών της  ΔΑΚΕ Ναυπηγείων Ελευσίνας με τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο
μετά από αίτημα της ΔΑΚΕ.

Θέμα της συνάντησης ήταν η  υλοποίηση της
παλαιάς συμβατικής υποχρέωσης  για το πρό-
γραμμα ΤΠΚ που έχει αναθέσει το υπουργείο
στην επιχείρηση  ώστε να εξασφαλιστούν οι πλη-
ρωμές των εργαζομένων.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προβεί άμεσα
στις ανάλογες ενέργειες για τη θετική λύση του
όλου θέματος.
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Ανακοίνωση, σχετικά με τη ρύθμιση των "100
δόσεων" για οφειλές προς το Δημόσιο, που
ξεκινά σήμερα Παρασκευή, εξέδωσε το Υπουρ-

γείο Οικονομικών.
«Υπέρογκοι τόκοι, προσαυξήσεις και πρόσθετοι

φόροι, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν συσσωρευθεί,
για να τριπλασιασθούν σχεδόν κατά την πενταετία των
μνημονίων φθάνοντας στο 40% του ΑΕΠ τέλος του
2014 ως χρέη σε βάρος εκατομμυρίων νοικοκυριών και
εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, ρυθμίζονται -
διαγράφονται με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
στο Δημόσιο, που τίθεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή
αύριο  Παρασκευή 17-4-2015» τονίζεται στη σχετική
ανακοίνωση και προστίθεται: 

«Πιο συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση αφορά στις αλλα-
γές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση με στόχο την
αποπληρωμή χρεών με ευνοϊκότερους όρους από
προγενέστερες ρυθμίσεις, γεγονός που θα επιφέρει
σημαντική  ανακούφιση σε μεγάλο αριθμό οφειλετών. 

Η παρούσα ρύθμιση δίνει τη  δυνατότητα στα νοικο-
κυριά που οφείλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία
έως 3.000 ευρώ, να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς
το Δημόσιο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα σε εκατοντά-
δες χιλιάδες επιχειρήσεις, εφόσον ενταχθούν στη ρύθ-
μιση, να παραμείνουν βιώσιμες. 

Η ρύθμιση κινείται σε πιο δίκαιο και ευέλικτο πλαίσιο
και ως προς τον αριθμό των δόσεων, που ανέρχονται
σε 100 χωρίς προϋποθέσεις και ως προς το ελάχιστο
ποσό καταβολής δόσης, που ανέρχεται στα 20 ευρώ. 

Οι οφειλές ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε 2 έως 100
δόσεις. Οι οφειλέτες ανάλογα με τον αριθμό των δόσε-
ων της ρύθμισης έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό από
πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/97, πρόστιμα
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή
ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/13 που έχουν συμ-
βεβαιωθεί με την κύρια οφειλή, καθώς  και από τις
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβο-
λής,  που τις επιβαρύνουν. 

Οι οφειλέτες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να
καταβάλουν ως προκαταβολή ποσό της επιλογής
τους, μεγαλύτερο των 200 ευρώ, προκειμένου να 

έχουν ισόποση μείωση από το κεφάλαιο, τις προσαυ-
ξήσεις και τους τόκους του προγράμματος ρύθμισης
που θα επιλέξουν. Προκειμένου να ισχύσει αυτή η
μερική διαγραφή, θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά
οι δέκα πρώτες δόσεις της ρύθμισης ή όλες εφόσον η
ρύθμιση είναι μικρότερη των δέκα δόσεων. 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζε-
ται:

- H 27η Απριλίου 2015, σε περίπτωση σύναψης ρύθ-
μισης με ποσό προκαταβολής.

- Η 26η Μαϊου 2015 , σε περίπτωση σύναψης ρύθμι-
σης μόνο με δόσεις. 

Ρυθμιζόμενες οφειλές:
- Έως 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται πλέον με προ-

σαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
- Άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται με τόκο 3%

ετησίως.
- Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών ημερών

από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εφόσον υπάρ-
ξει ρύθμιση με προκαταβολή (μερική εξόφληση) η
προκαταβολή καταβάλλεται εντός τριών ημερών από
την αίτηση και η πρώτη δόση έως την τελευταία ημέρα
του επόμενου μήνα.

- Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε
μήνα».

Ανακούφιση οι 100 δόσεις
για οφειλές προς το Δημόσιο
Ξεκινά σήμερα η διαδικασία

Συγχαρητήρια επιστολή 
Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε την επι-
τυχία της ομάδας καλαθοσφαίρισης του 2ου
ΓΕΛ Άνω Λιοσίων στο Σχολικό Πρωτάθλημα
Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου που διεξήχθη
στη Λάρνακα. 

Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο την ομάδα όσο
και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για την
επιτυχία τους αυτή.

Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι περισ-
σότερο και από την επιτυχία σημασία έχει η
καλή προσπάθεια που έγινε και η πολύτιμη
εμπειρία που αποκόμισαν τα παιδιά.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής της  Διεύθυνσης
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Αττικής  
Αργύρης Θ. Αργυρίου

20,4 εκ. € για την 
καταβολή ΕΚΑΣ

Απριλίου 
χαμηλοσυνταξιούχων

του ΟΑΕΕ
Με Απόφαση, που συνυπογράφουν οι

Πάνος Σκουρλέτης, Υπουργός Εργασίας και
Δημήτρης Στρατούλης, αν. Υπουργός Κοινω-
νικής Ασφάλισης, εγκρίθηκε η πίστωση
ποσού, ύψους 20.477.307,10 € και η έκδοση
του σχετικού Χ.Ε. πληρωμής προς τον
Ο.Α.Ε.Ε. για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ.,
μηνός Απριλίου 2015.

Οικολογικός ΠολιτιστικόςΟικολογικός Πολιτιστικός
Σύλλογος ΧαϊδαρίουΣύλλογος Χαϊδαρίου

"Να προχωρήσουν
οι εργασίες αναστήλωσης

της Μονής Δαφνίου"

Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρί-
ου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ με  αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
έστειλε  στο Υπουργείο Πολιτισμού την κάρτα με
τη Μονή Δαφνίου και με το αίτημα να προχωρή-
σουν οι διαδικασίες στήριξης του Καθολικού και
συντήρησης των Ψηφιδωτών, ώστε ο χώρος να
είναι επισκέψιμος όλες τις ημέρες σε συνθήκες
εργοταξίου.



Υπέρ της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας
τάχθηκε η ΕΣΕΕ κατά τη συνάντηση γνωριμίας
που είχε προχθες το προεδρείο της με επικε-

φαλής τον Πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη και τον γ.γ. Γιώργο
Καρανίκα με το νέο Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας, Απόστολο Καψάλη.

Από το ΣΕΠΕ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιό-
τητα αντιμετώπισης της εκτεταμένης παραβατικότητας
στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα της μαύρης και αδή-
λωτης εργασίας. Η ΕΣΕΕ συμφώνησε με τον συγκεκρι-
μένο στόχο, καθώς η αδήλωτη εργασία είναι στην κορυ-
φή των παράνομων και αθέμιτων πρακτικών στην
αγορά και δημιουργεί ισχυρό ανταγωνιστικό μειονέκτη-
μα για το οργανωμένο και νόμιμο εμπόριο.

Από την πλευρά της η Συνομοσπονδία ζήτησε εκλογί-
κευση της γενικής λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργα-
σίας και πιο συγκεκριμένα ειδική στόχευση των ελέγ-
χων, απλούστερη νομοθεσία, περισσότερη ευελιξία στα
πρόστιμα και στις ποινές με βαρύτητα στην υπαιτιότητα,
λιγότερη γραφειοκρατία και συνολική αλλαγή της φυσιο-
γνωμίας του ΣΕΠΕ με ανάδειξη του συμβουλευτικού και
συμφιλιωτικού του χαρακτήρα αντί του τιμωρητικού.
Επίσης, πρότεινε την καταγραφή των καλών πρακτικών
εντός και εκτός Ελλάδας, την ενεργοποίηση του πιστο-
ποιητικού ασφαλιστικής συνέπειας καθώς και την ανα-
στολή προστίμων σε περίπτωση πρόσληψης του
μισθωτού για ένα χρόνο.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν να ξεκινήσουν μία σταθε-
ρή και διαρκή συνεργασία για την υλοποίηση των κοι-
νών στόχων που είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η κωδι-
κοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, η από κοινού εκμε-
τάλλευση των ευρωπαϊκών και γενικά όλων των διαθέ-
σιμων πόρων για την επίτευξη της καλύτερης ενημέρω-
σης εργοδοτών και εργαζομένων και η επικοινωνία
όλων αυτών των δράσεων, μέσω κοινών δημοσίων
εκδηλώσεων, στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο
της χώρας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ILO τα ποσοστά της
αδήλωτης, μαύρης και υποδηλωμένης 

(underdeclared) εργασίας αγγίζουν το 24%.

Σύμφωνα με αυτό το στοιχείο το συνολικό μηνιαίο
κόστος μισθοδοσίας για 800.000 ανασφάλιστους εργα-
ζομένους του ιδιωτικού τομέα εάν αμείβονταν με τον
κατώτατο μισθό (μεικτά 586,06 €) υπολογίζεται σε 584
εκ. €. Με την αναπροσαρμογή του από 1/10/2015 στα
650 € μεικτά, το αντίστοιχο κόστος  ανέρχεται στα  647,7
εκ. € και σε ετήσια βάση 8,18 δις € και 9,07 δις αντί-
στοιχα.

Επομένως, οι μηνιαίες απώλειες ασφαλιστικών εισφο-
ρών εκτιμώνται στα 115,15 εκ. €, ενώ με το νέο καθε-
στώς από 1/10/2015 θα ανέρχονται στα 127,71 εκ. € και
σε ετήσια βάση τα προαναφερθέντα ποσά υπολογίζο-

νται σε απώλειες ύψους 1,61 δις € και 1,79 δις € αντί-
στοιχα.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία που θα είχε
για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και
για την αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας, η
νομιμοποίηση της αδήλωτης εργασίας και η ενσωμάτω-
ση των εν λόγω εργαζομένων στο καταγεγραμμένο απα-
σχολούμενο εργατικό δυναμικό της χώρας.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και ο Ειδικός Γραμματέας του
ΣΕΠΕ συμφώνησαν να αρχίσει άμεσα η συγκεκριμένη
συνεργασία, με συνεχείς διμερείς συναντήσεις τόσο σε
επίπεδο τεχνοκρατών που θα επεξεργαστούν ειδικότε-
ρα τα σχετικά θέματα, όσο και σε επίπεδο ηγεσίας για
να αποτυπώνεται και να αξιολογείται η από κοινού επί-
τευξη των στόχων.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Βιβλιάριο υγείας από τα KΕΠ 
θα παίρνουν οι ανασφάλιστοι
Απλοποιείται η διαδι-

κασία νοσηλείας των
ανασφάλιστων πολιτών,
με την κατάργηση των
τριμελών επιτροπών
που έχουν συγκροτηθεί
σε κάθε νοσοκομείο και
οι οποίες εισηγούνταν
στις διοικήσεις τα αιτή-
ματα νοσηλείας.

Σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε στο υπουρ-
γείο Υγείας -με αντικείμενο την πρόσβαση των ανασφαλίστων στο δημόσιο σύστημα
υγείας και αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα- οι
πολίτες που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, θα έχουν πρόσβαση
σε όλες τις δομές του δημοσίου συστήματος υγείας, τόσο στην πρόληψη όσο και
στη νοσηλεία.

Επίσης, όπως δήλωσε στο Vima.gr ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός, δίνεται η δυνατότητα στους ανασφάλιστους πολίτες, οι οποίοι έχουν ετήσιο
εισόδημα έως 12.000 ευρω (6.000 είναι σήμερα), να προμηθεύονται βιβλιάριο υγεί-
ας από τα ΚΕΠ.

ΣΣυυμμμμααχχίίαα  ΕΕΣΣΕΕΕΕ  κκααιι   ΣΣΕΕΠΠΕΕ
για τον περιορισμό του φαινομένου 
της αδήλωτης εργασίας
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Συγκέντρωση στη Βουλή από τους συγγενείς θυμάτων της τρομοκρατίας
Την ώρα που συζητείτο στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τις φυλακές τύπου Γ'

Συγκέντρωση στο προαύλιο χώρο του κοινοβουλίου πραγματοπoίησαν εχθές το πρωί συγγενείς θυμάτων της
τρομοκρατίας. Πρόθεσή τους ήταν να μοιράσουν φυλλάδια με τις θέσεις τους στους βουλευτές, εν όψει της συζή-
τησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ' που είχε αρχίσει
στην Ολομέλεια την  Πέμπτη.

Να υπενθυμίσουμε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει την άμεση κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφαλείας, τις επο-
νομαζόμενες Γ' Τύπου, ενώ ρυθμίζει επείγοντα θέματα του ποινικού και σωφρονιστικού συστήματος. 

Οι ρυθμίσεις του περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό της φυλάκισης ανηλίκων 15 - 18 ετών, εκτός περιπτώσεων που
απειλούνται με ισόβια, ευνοϊκά μέτρα ταχύτερης απόλυσης κρατουμένων, ειδικά μέτρα για ασθενείς, υπερήλικες και
άτομα με αναπηρίες, καθώς και μέτρα που διευκολύνουν την επιλογή της απεξάρτησης από ναρκωτικά αντί της κοι-
νής φυλάκισης.

Οι ρυθμίσεις για τους ανηλίκους έχουν στόχο τον περιορισμό στο ελάχιστο των στερητικών της ελευθερίας ποι-
νών και την ενίσχυση των μέτρων διαπαιδαγώγησης και αρωγής. Η διάρκεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα
κράτησης νέων μειώνεται και επιδιώκεται ο εγκλεισμός να επιβάλλεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για αδική-
ματα που απειλούνται με ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα αυξάνεται το κατώτατο όριο έναρξης της ποινικής ευθύνης
και ενισχύονται οι δυνατότητες που δίνει ο νόμος για την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων εκπαιδευτικού και δια-
παιδαγωγικού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

Στο σχέδιο νόμου έχει επιτεθεί η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, ειδικά δε στη ρύθμιση για την ελευθέρωση κατα-
δικασθέντων για εγκλήματα κάθε βαθμίδας και βαρύτητας, τονίζοντας ότι ισοδυναμεί με ακύρωση των δικαστικών
αποφάσεων αλλά και εγείρει ζητήματα διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης.

Ρεκόρ προσφυγών το 2014 
στον Τραπεζικό Μεσολαβητή

Εξετάζονται 11.500 υποθέσεις 
ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων

Με περισσότερες από 11.500  υποθέσεις ιδιωτών και
μικρών επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν προβλήματα
κατά τη συναλλαγή τους με τράπεζες και επενδυτικές
εταιρείες ασχολήθηκε ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και
Επενδυτικών Υπηρεσιών τον προηγούμενο χρόνο.

Ο θεσμός κατά τη διάρκεια της 16χρόνης λειτουργίας
του έχει προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε δεκάδες
χιλιάδες ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο και παρά την μείωση
των τραπεζικών δραστηριοτήτων οι προσφυγές των
πολιτών σημείωσαν αύξηση, καθώς τα γραπτά αιτήμα-
τα-παράπονα που απασχόλησαν το γραφείο του Μεσο-
λαβητή ήταν κατά 20,75% περισσότερα από το 2013. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του

θεσμού για το 2014, το γραφείο του Μεσολαβητή δέχθη-
κε από συναλλασσόμενους με τράπεζες και επενδυτικές
εταιρίες συνολικά 11.571 προφορικά και γραπτά παρά-
πονα. 

Πιο συγκεκριμένα, έλαβε 9.750 προφορικά παράπο-
να (τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις). Τόσο στις
τηλεφωνικές κλήσεις όσο και στις επισκέψεις συζητήθη-
καν τα προβλήματα και δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινί-
σεις.  

Όπως αναφέρεται στην έκθεση πεπραγμένων του
Μεσολαβητή, στην πλειονότητά τους οι παραπονούμε-
νοι θεώρησαν επαρκείς τις διευκρινίσεις και δεν κατέθε-
σαν γραπτό παράπονο. Πολλά επίσης προβλήματα
επιλύθηκαν τηλεφωνικά σε συνεργασία με τις Υπηρε-
σίες Πελατών των τραπεζών. Κατά την ίδια περίοδο
κατατέθηκαν στο Γραφείο 1.821 γραπτά παράπονα.
Επίσης ολοκληρώθηκε η εξέταση 1.941 γραπτών
παραπόνων, παρουσιάζοντας αύξηση 2,48% σε σχέση
με το 2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70,56% των
παραπόνων επιλύθηκαν από τα μέρη σε πρώιμο στά-
διο με θετική έκβαση για τον αιτούντα, ενώ ο μέσος χρό-
νος εξέτασης ήταν 35 μέρες. 

«Οχι» από ΔΝΤ σε αίτημα της Αθήνας 
για αναβολή πληρωμής δόσης

Μόνο με συμφωνία η αναδιάρθρωση του 
χρέους, λέει το Ταμείο σύμφωνα με τους FT

Οι βρετανικοί Financial Times υποστηρίζουν, επικα-
λούμενοι πηγές σε Αθήνα και Ουάσινγκτον, πως το ΔΝΤ
απέρριψε ανεπίσημο αίτημα που εξέφρασε η ελληνική
κυβέρνηση για να αναβληθεί πληρωμή οφειλών. 

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το αίτημα αφορούσε
«αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμών
για τους επόμενους μήνες». 

Η θέση του ΔΝΤ, υποστηρίζει το δημοσίευμα, είναι
πως αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους μπορεί να
αποτελέσει μόνο τμήμα συνολικής συμφωνίας.

Δ. ΜΑΡΔΑΣ
Επιτέλους καλό νέο: Υπέρβαση 
1 δισ. ευρώ στα έσοδα

Ενα καλό νέο στη «μαυρίλα» των ειδήσεων για την ελληνική
οικονομία ανακοίνωσε ο Δ. Μάρδας. Ο αναπληρωτής υπουργός
είπε ότι τον Μάρτιο τα έσοδα Μαρτίου πήγαν εξαιρετικά καλά και
προκύπτει υπέρβαση του στόχου κατά 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα κρατικά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 4,232 δισ. ευρώ, έναντι 3,171 δισ. που ήταν ο στόχος, ενώ
παράλληλα καταγράφεται σημαντική συγκράτηση των δαπανών
στα 4,539 δισ. ευρώ έναντι στόχου γισ 5,212 δισ. Ετσι, το έλλειμ-
μα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε 3,06 εκατ. ευρώ έναντι
στόχου 2,041 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού:
Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου

- Μαρτίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατι-
κού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος
448 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου
για έλλειμμα 2.111 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα δια-
μορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.735 εκατ. ευρώ, έναντι πρω-
τογενούς πλεονάσματος 1.541 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το
2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 119 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθε σε 12.022 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95
εκατ. ευρώ ή 0,8 % έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
10.574 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 584 εκατ. ευρώ ή 5,2 % έναντι
του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 796 εκατ. ευρώ, σημειώνο-
ντας αύξηση κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (661 εκατ.
ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.448 εκατ. ευρώ, αυξημένα
κατά 678 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο, το ύψος των καθαρών εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.232 εκατ. ευρώ παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 1.062 εκατ. ευρώ ή 33,5 % έναντι του
μηνιαίου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
3.280 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 590 εκατ. ευρώ ή 21,9 % έναντι
του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ, σημειώνο-
ντας μείωση κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (198
εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 952 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
472 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία των εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού θα είναι διαθέσιμα με την έκδοση του
οριστικού δελτίου εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 12.522
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.516 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου (14.038 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 11.980 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.338 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών
δαπανών κατά 1.181 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για
εξοπλιστικά προγράμματα κατά 130 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μει-
ωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 270
εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,2%, παρά το γεγονός ότι έχουν κατα-
βληθεί επιπλέον 32 εκατ. για δαπάνες εκλογών, και 17 εκατ.
Ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 542 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 178
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (720 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά
376 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Νέα κρούσματα καταρροϊκού 
πυρετού στην Λάρισα

– Σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές

Κρούσματα  καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρό-
βατα επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της  Ομοσπον-
δίας Κτηνοτρόφων Λάρισας κ. Νίκος Παλάσκας
το πρωί της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της έκτα-
κτης πανθεσσαλικής σύσκεψης κτηνοτρόφων
που διεξάγεται στην αίθουσα του περιφερειακού
συμβουλίου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο κ. Παλάσκας
κατηγόρησε για ολιγωρία την κυβέρνηση αφού
ακόμη δεν έχει δοθεί λύση με την χορήγηση του
εμβολίου, σημειώνοντας πως η καταστροφή
στην παρούσα φάση θα είναι τεράστια για την
κτηνοτροφία.

«Το περασμένο Φθινόπωρο χάσαμε μόνον σε
ζωικό κεφάλαιο από τον καταρροϊκό πυρετό. Εάν
όμως τώρα γενικευθεί το φαινόμενο, η ζημιά θα
είναι τεράστια αφού τα ζώα βρίσκονται στην
περίοδο της γαλακτοπαραγωγής» είπε χαρακτη-
ριστικά ο Λαρισαίος κτηνοτρόφος.

Ψηλά στην ατζέντα της σύσκεψης στην οποία
συμμετέχουν στελέχη της περιφερειακής αρχής,
περιφερειακοί σύμβουλοι και υπηρεσιακοί παρά-
γοντες (όχι όμως βουλευτές που επικαλέστηκαν
τις κοινοβουλευτικές τους υποχρεώσεις) βρίσκε-
ται και το θέμα των βοσκοτόπων, με τον κ. Παλά-
σκα να επικαλείται σημερινή επικοινωνία με τον
Λαρισαίο γενικό γραμματέα του υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Δημήτρη Γελαλή,
ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως ο αριθμός των
επιλέξιμων εκτάσεων θα αυξηθεί στα 24 εκ.
στρέμματα. «Αν αυτό ισχύει, τότε δεν θα έχουμε
πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. 

Εμείς όμως διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας
μέχρι τις τελικές ανακοινώσεις» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο αντιπεριφεριάρχης Τρι-
κάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης τόνισε πως η περι-
φέρεια «αναλαμβάνει την ευθύνη να βγει μπρο-
στά αν και δεν είναι δική της αρμοδιότητα, ζητώ-
ντας από το υπουργείο να κάνει πράξεις και να
μη μείνει στα λόγια».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov.gr

Ιστοσελίδα:  www.patt.gov.gr      

Αθήνα, 16-4-15
Aρ. Πρωτ.: 76986

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουρ-
γών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με το με αρ. πρωτ.
οικ.147638/15 έγγραφο η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ), με:
Α) τίτλο έργου: «Ολοκλήρωση ημι-
διανοιχθέντος τμήματος Δυτικής
Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω
(Δ.Π.Λ.Α.)», υποκατηγορία Α1,
ομάδα 1η,  α/α: 3, με ομάδα και
κατηγορία AII κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ
και χαρακτηρισμό: «Οδός μεταξύ
νομών/ επαρχιών με Λ  ≥ 4» 
Β) θέση έργου: περιοχή Σκαραμα-

γκά, στους πρόποδες του υψώμα-
τος Καψαλώνα, στο Δήμο Ασπρο-
πύργου, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής
Γ) φορέα έργου: Υπουργείο Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων,
Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Έργων, Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1)
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλο-
ντική αρχή την Δ/νση Περιβαλλοντι-
κής Αδειοδότησης του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέ-
ρειας Αττικής, στην οποία  καλείται

το κοινό να ενημερωθεί και το
ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει
τις απόψεις του επί του περιεχομέ-
νου του φακέλου της Μελέτης, τη
Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνεί-
ου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευ-
τέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης
δημόσιας διαβούλευσης: 17/4/15-
22/6/15 
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση απόψε-
ων ενδιαφερομένου κοινού:
20/4/15-  2/6/2015 στη Δ/νση Περι-
βάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και

3/6/2015- 23/6/2015 στη Δ/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11,
Αθήνα)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το
Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

«ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ»
Πούτιν: Η Ρωσία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη σε 2 χρόνια

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε
σήμερα τους συμπολίτες του που πλήττονται σκληρά από
την οικονομική ύφεση, ότι το χειρότερο της κρίσης που έχουν
προκαλέσει οι δυτικές οικονομικές κυρώσεις έχει περάσει και
ότι η χώρα θα βγει ενισχυμένη, ενώ εκτίμησε ότι η ρωσική
οικονομία μπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη σε λιγότερο
από δύο χρόνια. Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν
κατά την καθιερωμένη ετήσια τηλεοπτική συνέντευξη που
παραχωρεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαντώντας «ζωντανά» σε

ερωτήσεις που δέχεται τηλεφωνικά από πολίτες όλης της χώρας.
Οταν ένας πολίτης τηλεφώνησε για να υπενθυμίσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν πως είχε

δηλώσει ότι η οικονομία μπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη σε δύο χρόνια, ο Ρώσος
πρόεδρος δήλωσε: «Ίσως και νωρίτερα από δύο χρόνια. Με αυτά που βλέπουμε τώρα,
την ενίσχυση του ρουβλίου και την ανάπτυξη στις αγορές. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί
γρηγορότερα. Αλλά κάπου στα δύο χρόνια».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι έχουν παρέλθει τα χειρότερα των δυσκολιών για τη ρωσική οικονο-
μία που προκλήθηκαν από τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας σε σχέση με την ουκρανι-
κή κρίση και την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Όταν ρωτήθηκε για την ανάκαμψη του ρουβλίου (+40% από τις αρχές Μαρτίου) ο Πούτιν
απάντησε: «Περάσαμε το ζενίθ των δυσκολιών», που υφίστανται ο τραπεζικός τομέας και
επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα.

Μετά την κατάρρευση του ρουβλίου στα μέσα Δεκεμβρίου, η οποία βύθισε τη Ρωσία σε
μια πρωτοφανή κρίση στα 15 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον Πούτιν, η
κυβέρνηση προβλέπει για φέτος βαθιά ύφεση με πτώση 3% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος. Η ανάκαμψη του ρουβλίου δίνει ωστόσο ελπίδες στη Μόσχα ότι η κρίση θα είναι
λιγότερο βίαιη από ό,τι αναμενόταν.

«Μια άρση των κυρώσεων δεν είναι πιθανή διότι πρόκειται για ένα πολιτικό θέμα», προ-
ειδοποίησε ωστόσο ο Πούτιν, καταγγέλλοντας μια στρατηγική που έχει στόχο να «περιορί-
σει την ανάπτυξη της χώρας», όπως δήλωσε.

Ωστόσο εκτίμησε ότι η Ρωσία οφείλει να «χρησιμοποιήσει τις κυρώσεις για να φθάσει σε
νέα όρια ανάπτυξης» και «να διορθώσει την οικονομική της πολιτική».

ΤΗΝ ΒΙΑΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΕ
Γαλλία: Αγριο έγκλημα με θύμα 9χρονη
Το άτυχο κορίτσι έπαιζε με φίλους του κάτω από το σπίτι που έμενε όταν σύμφωνα με

αυτόπτες μάρτυρες ένας άνδρας που επέβαινε σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταμάτησε κοντά
στο παιδί και το άρπαξε με τη βία. Η μητέρα της 9χρονης σε κατάσταση σοκ κατήγγειλε το

περιστατικό στην αστυνομία και αμέσως σήμανε συναγερμός. Οι αστυνομικοί τελικά εντό-
πισαν τη σωρό του κοριτσιού σε μια θαμνώδη περιοχή κοντά στη γειτονιά.

Οι Αρχές είπαν ότι ο απαγωγέας την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και στη συνέχεια τη
στραγγάλισε. Λίγη ώρα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν, έναν 38χρονο Πολω-
νό που ήταν σεσημασμένος για κλοπές και σεξουαλικές επιθέσεις, ο οποίος ομολόγησε την
αποτρόπαια πράξη του.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Σταμάτησε για δύο λεπτά η ζωή στο Ισραήλ
Η ζωή σταμάτησε xθες στο Ισραήλ για δύο λεπτά στις 10.00 όταν ήχησαν οι σειρήνες στη

μνήμη των 6 εκατομμυρίων θυμάτων του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.
Τα αυτοκίνητα, το τραμ της Ιερουσαλήμ, τα λεωφορεία, οι πεζοί ακινητοποιήθηκαν για δύο

λεπτά κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό. Τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά δίκτυα ,
που από χθες μεταδίδουν μαρτυρίες, ντοκιμαντέρ, ταινίες για το Ολοκαύτωμα, διέκοψαν τα
προγράμματά τους. Φέτος, οι τελετές που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα είναι
αφιερωμένες στην 70ή επέτειο της απελευθέρωσης των στρατοπέδων συγκέντρωσης και
στην "επιστροφή στη ζωή" όσων επέζησαν.

Περί τους 189.000 επιζήσαντες της γενοκτονίας ζουν σήμερα στο Ισραήλ και, παρά την
κυβερνητική βοήθεια, περί το ένα τέταρτο ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης στο Γιαντ Βάσεμ, ο πρόεδρος Ρούβεν Ρίβλιν δήλω-
σε ότι "είναι σφάλμα να θεωρείται ότι το κράτος του Ισραήλ υπάρχει ως μορφή αποζημίω-
σης για το Ολοκαύτωμα". "Ηλθαμε από το Αουσβιτς, όχι εξαιτίας του Αουσβιτς".

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Στο στόχαστρο η Google για αθέμιτο ανταγωνισμό
Επίσημα στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται πλέον η Google, καθώς

η Κομισιόν διατύπωσε την άποψη ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός έχει κατα-
χραστεί τη δεσπόζουσα θέση του στις αγορές υπηρεσιών γενικής διαδικτυακής αναζήτη-
σης με τη συστηματική ευνοϊκή μεταχείριση της υπηρεσίας του σύγκρισης τιμών (η οποία
επί του παρόντος ονομάζεται «Google Shopping») στις δικές του σελίδες με τα αποτελέ-
σματα γενικής αναζήτησης, για παράδειγμα προβάλλοντας στην οθόνη την υπηρεσία
«Google Shopping» σε πιο εξέχουσα θέση.

Ενδέχεται, επομένως, κατά την Επιτροπή, να εκτρέπει την κίνηση από ανταγωνιστικές
υπηρεσίες σύγκρισης τιμών και να περιορίζει τη δυνατότητά τους να ανταγωνίζονται στην
αγορά. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι οι χρήστες δεν βλέπουν κατ' ανάγκη τα σχε-
τικότερα αποτελέσματα των αναζητήσεών τους, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος των
καταναλωτών.

Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής είναι ότι αυτή η συμπεριφορά συνιστά παρα-
βίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, διότι δημιουργεί προβλήματα στον αντα-
γωνισμό και είναι εις βάρος των καταναλωτών.

Μεσημεριανή σιέστα για 
τόνωση της μνήμης

Ενας 45λεπτος μεσημεριανός υπνάκος 
είναι αρκετός για να θυμόμαστε καλύτερα

Για να μην ξεχνάτε το όνομα του γείτονα και να θυμάστε πάντα που αφή-
νετε τα κλειδιά σας, φροντίστε απλά να κοιμάστε κάθε μεσημέρι. Σύμφω-
να με νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Saarland της Γερμανίας, ένας

45λεπτος μεσημεριανός υπνάκος είναι η καλύτερη λύση για να τονώσουμε τη
μνήμη μας και να βελτιώσουμε την ικανότητα να ανακαλούμε νέες πληροφορίες.

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον καθηγητή
Ψυχολογίας, Axel Mecklinger, υποχρέωσαν τους συμμετέχοντες να απομνημο-
νεύσουν 90 λέξεις και 120 ζεύγη λέξεων, οι οποίες ήταν άσχετες μεταξύ τους
(π.χ. γάλα και ταξί). Στη συνέχεια, οι ερευνητές τούς εξέτασαν, ώστε να διαπι-
στώσουν πόσες λέξεις είχαν απομνημονεύσει και μετά στους μισούς είπαν να
δουν ένα DVD και στους άλλους μισούς να κοιμηθούν.

Περίπου μία ώρα αργότερα, όταν
οι εθελοντές είχαν ξυπνήσει, τούς
εξέτασαν εκ νέου. Αυτό που διαπί-
στωσαν ήταν ότι όσοι είχαν πέσει για
ύπνο θυμόντουσαν περισσότερες
λέξεις και ειδικά ζεύγη άσχετων λέξε-
ων συγκριτικά με εκείνους που είχαν
παρακολουθήσει DVD. Για την ακρί-
βεια, οι επιδόσεις τους ήταν παρό-
μοιες με εκείνες που είχαν πριν κοι-
μηθούν και πέντε φορές καλύτερες
από εκείνες όσων είχαν μείνει
ξύπνιοι.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου συμβαίνουν «εκρή-
ξεις» εγκεφαλικής δραστηριότητας, που ονομάζονται άτρακτοι ύπνου και οι
οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απομνημόνευση των νέων πληροφο-
ριών. Με βάση τα ευρήματα αυτά, συστήνουν σε μαθητές και φοιτητές να κοι-
μούνται για 45-60’ όταν τελειώνουν το διάβασμα, ώστε να απομνημονεύουν
καλύτερα όσα μελέτησαν.

Τα ευρήματα της νέας μελέτης δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση
«Neurobiology of Learning and Memory». 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του
Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 

Τηλέφωνο 6934840172.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙΪ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΓΚΟΥΛΣΚ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η PEΖΝIK ΣΒΕΤΛΑΝΑ (REΖΝIK SVET-
LANA) ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR) ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ (NADEJDA)

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΥΛΔΕΝΚΟ (BULDENKO) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.

ΓΑΜΟΣ 
Ο METALIA ERDI του ISMAIL και της VJOLLCA, το γένος VATA,

γεννηθείς στη METALIAJ,HAS Αλβανίας, κάτοικος METALIAJ,HAS
Αλβανίας, και η ΚΟΥΤΣΑ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ του ΑΡΝΤΙΑΝ και της

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ, το γένος ΛΙΦΟ, γεννηθείσα στο ΔΕΛΒΙΝΟ Αλβανίας, 
κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάμο 

που θα τελεστεί στο δημαρχείο FAJZA KRUME Αλβανίας.

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.

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγα-
νη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)

δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ,
πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και
αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της
Ελλάδος  όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'ό-
ντα.
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 ποι-
ότητα αλλά και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της
φύσης  μέσα από τα φυτικά μας προϊόντα.

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14
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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 τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
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 πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέ-
του. 

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

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 Αντιστά-
σεως (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ

Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορό-
φου (δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ.
WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια.
Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινό-
χρηστα, φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο
επικοιωνίας 6972 649610.

Ο Δήμος Ελευσίνας και οι εθελοντές της οργα-
νωτικής ομάδας του Lets do it Greece σας καλούν
την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 12 μμ στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στόχος της συζήτησης η προετοιμασία της 26ης
Απριλίου, ημέρα πανελλήνιας δράσης ευπρεπι-
σμού και καθαριότητας σημείων των πόλεων .

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:  Ημέρα πανελλήνιας 
δράσης ευπρεπισμού και καθαριότητας 

Συνάντηση εθελοντών και δήμου Ελευσίνας 
την Τετάρτη 22/4 για τις ενέργειες προετοιμασίας 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Let's Do It Acharnes ;)
Συμμετέχουμε για ακόμη μία χρονιά στον καθαρισμό της Ελλάδας μέσα σε μία ώρα!
Καθαρίζουμε τις Αχαρνές όλοι μαζί σε επιλεγμένα σημεία σε συνεργασία με πολίτες και ομάδες!
Οι δράσεις μας για το Let's Do It Acharnes, όμως, εκτείνονται πέραν της συγκεκριμένης μέρας και δράσης: δρώμενα, ενημε-

ρώσεις, θεματικές βραδιές θα συμπληρώσουν το παζλ νέων ιδεών που επιθυμούμε να εντάξουμε στον τρόπο λειτουργίας
του Καλλιτεχνείου, της ομάδας μας, των μελών της και σιγά σιγά αυτό να επεκταθεί στην καθημερινότητά μας!

Σύντομα περισσότερα!!!
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556

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

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

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

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

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

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

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

(5.1.15)
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