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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΣΤΙΣ 4 ΚΑΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

Εκδήλωση αγάπης 
για το «Κέντρο 

Αγάπης Ελευσίνας 
- Φιλική Φωλιά» 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Έκθεση Ζωγραφικών έργων 

& Αγιογραφιών στο 
ιστορικό Ρολόι της πόλης 

Προϋπάρχει θετική γνωμάτευση
από το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Μεγάρων

Η σύσταση Δημοτικής 
Κοινότητας Κινέττας 

θα απασχολήσει 
το σημερινό Δ.Σ. 

Τιμή : 0,01€ 

Επιστολή Συλλόγου Πανοράματος Φυλής
για το πρόγραμμα «Δράσεις υπέρ του
παιδιού και της οικογένειας ΡΟΜΑ»

Αστοχίες και προβλήματα
στους κόλπους του 5ου

Δημοτικού Σχολείου με τον
ερχομό της δράσης 

Πασχαλινός "Καγκελάρης" 
και γλέντι από τους Ηπειρώτες

Χαϊδαρίου

ΥΠΕΣΔΑ: ΕξετάζουμεΥΠΕΣΔΑ: Εξετάζουμε
θετικά το ζήτημα τηςθετικά το ζήτημα της

συνέχισης συνέχισης 
λειτουργίας των ΚΗΦΗλειτουργίας των ΚΗΦΗ

Δίνει και συγκεντρώνει Δίνει και συγκεντρώνει 
αίμα η ΕΝ.Π.Ε.!αίμα η ΕΝ.Π.Ε.!

 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
ΟΑΕΔ: Στις 3 ΑπριλίουΟΑΕΔ: Στις 3 Απριλίου

η προπληρωμή η προπληρωμή 
του δώρου Πάσχατου δώρου Πάσχα

Ο Δήμος Φυλής
στηρίζει την

«Ώρα της Γης» 

«Σέρνεται» 
ξανά ο οδικός

άξονας Ελευσίνα 
- Θήβα - Υλίκη

Το υπουργείο 
Υποδομών διερευνά 
εναλλακτικές για την

κατασκευή του

Σελ:  7

Σελ: 3

Σελ: 4

Σελ:  3

Σελ: 8

Σελ: 5
Συλλογή τροφίμων και

ειδών πρώτης ανάγκης 
για την ενίσχυση 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Σελ: 2

Σελ. 7Σελ: 5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

«Το ποτήρι έχει
ξεχειλίσει από την
εγκατάλειψη και

την παντελή 
έλλειψη 

αστυνόμευσης» 

Σελ: 6

Σελ: 4

Σελ: 3

Σελ: 2-8

• Να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για την προστασία τους, ζητούν οι κάτοικοι 



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
Κολιός Αντώνιος Ν.

28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου, 

τηλέφωνο
2105577744

Ελευσίνα
∆ΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79

τηλέφωνο
210 55 44 246

24ωρο

Φυλή - Άνω Λιόσια 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάν-
δρου 61, 2102484258

Μάνδρα
Λουκόπουλος

Σωτήριος 
Νικολάου Ρόκκα 84

τηλέφωνο
2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΟ Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στιςΓενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις
768,67 μονάδες σημειώνοντας άνοδο768,67 μονάδες σημειώνοντας άνοδο

0,50%.Η αξία των συναλλαγών ανήλθε0,50%.Η αξία των συναλλαγών ανήλθε
στα 91,96 εκατ. ευρώ.στα 91,96 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10 
έως 17 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου του νέου

επισκόπου Κορίνθου, Ιωάννου της
«Κλίμακος»
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Νέα αναβολή παίρνει το έργο του
αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα -
Θήβα - Υλίκη. Μάλιστα, αυτή τη

φορά δεν μετατίθεται ο διαγωνισμός διότι
το οικονομικό κλίμα είναι προβληματικό,
όπως συνέβη αρκετές φορές στο παρελ-
θόν. Αντίθετα, είναι η πρώτη φορά που η
μετάθεση του διαγωνισμού γίνεται διότι το
υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών εξε-
τάζει εναλλακτικά σενάρια για την τύχη του.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Τουρισμού και
Ναυτιλίας κ. Γιώργου Σταθάκη, που δημο-
σιεύθηκε στη «Δι@ύγεια», ο διεθνής δια-
γωνισμός του έργου «Μελέτη, Κατασκευή,

Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση του έργου: Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Θήβα
- Υλίκη», που εξελίσσεται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, αναβάλλεται ως τις 15 Ιουνίου
2015. Και αυτό διότι:

* «Κρίνεται σκόπιμη η επαναξιολόγηση και ιεράρχηση της κατασκευής του έργου και των χαρακτηριστι-
κών του υπό το πρίσμα της νέας οικονομικής κατάστασης και των υπό διαμόρφωση προγραμμάτων
κατασκευής υποδομών» και

* «Περαιτέρω κρίνεται σκόπιμη και η διερεύνηση εναλλακτικών συστημάτων και μεθόδων δημοπράτη-
σης της κατασκευής και λειτουργίας του έργου µε στόχο τη βελτιστοποίηση του οφέλους του δημοσίου
συμφέροντος».

Ο σχεδιασμός του 2012 ήθελε το έργο, το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να παρακάμπτει την Αθήνα,
να έχει προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. ευρώ και μήκος 50 χλμ.

Η κατεύθυνση του διαγωνισμού είναι η εθνική και η κοινοτική συμμετοχή αθροιστικά να κυμαίνεται μετα-
ξύ των 120 και των 200 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα να προέλθουν από ιδιωτική δαπάνη του
παραχωρησιούχου.

Ωστόσο, το «μείγμα» της χρηματοδότησης (ιδιωτικά κεφάλαια, διόδια, δάνεια) αποτελεί αντικείμενο του
ανταγωνιστικού διαλόγου.

Υπ ό μ ν η μ α
προς τον
αναπληρω-

τή Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη
κ. Ι. Πανούση  απέ-
στειλε ο πολιτιστι-
κός - εξωραϊστικός
σύλλογος Παλαιο-
κουντούρων -Μετα-
μορφώσεως Σωτή-
ρος στη Μάνδρα,
για το καθημερινό
φόβο που βιώνουν οι κάτοικοι των συνοικιών λόγω
της ραγδαίας αύξησης κρουσμάτων κλοπών .

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Μελέτης Ζαφείρης
μετά από μια σύντο-
μη εισήγηση στην
πρόσφατη συνέλευ-
ση των κατοίκων
είχε πρότεινε να
αποσταλεί το σχετι-
κό υπόμνημα των
κατοίκων προς
όλους τους αρμόδι-
ους φορείς , ενώ
κατόπιν πρότασής
του συμφωνήθηκε

να ζητηθεί από την Δημοτική αρχή να τεθεί το θέμα
προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο της
πόλης .

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

«Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει 
από την εγκατάλειψη και την

παντελή έλλειψη αστυνόμευσης» 
• Να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 

για την προστασία τους ζητούν οι κάτοικοι 

«Σέρνεται» ξανά ο οδικός άξονας 
Ελευσίνα - Θήβα - Υλίκη
Το υπουργείο Υποδομών διερευνά 

εναλλακτικές για την κατασκευή του

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Επιστολή Συλλόγου 
Πανοράματος Φυλής 

για το πρόγραμμα 
«Δράσεις υπέρ του παιδιού
και της οικογένειας ΡΟΜΑ»

Αστοχίες
και προβλήματα

στους κόλπους του
5ου Δημοτικού 
Σχολείου με τον

ερχομό της δράσης 

Επιστολή προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
απέστειλε ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ, σχετικά

με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πρωτοβουλία της
Μητρόπολης με τίτλο «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της
οικογένειας ΡΟΜΑ», στο 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιο-
χής 

Ειδικότερα σε αυτήν αναφέρονται τα ακόλουθα :

Αξιοσέβαστε Μητροπολίτη
Καταρχήν χαιρετίζουμε την πρότυπη ενταξιακή-

εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Μητρόπολης με τίτλο
«Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας ΡΟΜΑ».
Δράσεις  που βοηθάνε την ένταξη των ΡΟΜΑ στις τοπι-
κές κοινωνίες  πράγμα που ήδη το βλέπουμε στην
περιοχή μας ειδικά στις νεότερες  ηλικίες.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποιες αστο-
χίες της ανωτέρας δράσης που έφερε προβλήματα στην
τοπική κοινωνία του Πανοράματος και ειδικότερα στο 5ο
Δημοτικό Σχολείο.

Ο κρυφός ερχομός της δράσης με τον ταυτόχρονο
πολλαπλασιασμό παιδιών ΡΟΜΑ από όλο το Δήμο
έφερε αναστάτωση στους κόλπους του σχολείου. 

Η μη επίσημη ενημέρωση των αρμοδίων είχε σαν συνέ-
πειες τις ελλείψεις πετρελαίου, υλικών υγιεινής και καθα-
ριότητας. Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα  το σχολείο να
μένει χωρίς θέρμανση,  πλημμελή καθαρισμό του σχο-
λείου ενώ τα υλικά υγιεινής να είναι είδος προς εξαφάνι-
ση.

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν σε εντάσεις πράγμα
που δεν βοηθάει τη εν λόγω δράση να επιτελέσει το έργο
της. Ελπίζουμε οι παρατηρήσεις μας να βοηθήσουν
ώστε να μην παρατηρηθούν την επόμενη χρονιά ανάλο-
γα προβλήματα στο σχολείο που θα λειτουργήσει την
επόμενη χρονιά .

Για αυτούς τους λόγους δε θα παραβρεθούμε στη
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Δημοτικό
Σχολείο. Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια επιπλέον
ενημέρωση χρειάζεστε.

Μετά τιμής 
Πολιτιστικός Εξωραϊστικός 

Σύλλογος Πανοράματος Φυλής

Προϋπάρχει θετική γνωμάτευση από το Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Η σύσταση Δημοτικής Κοινότητας Κινέττας
θα απασχολήσει το σημερινό Δ.Σ. 

Με δεδομένη τη θετική απόφαση να ιδρυθεί Δημοτική
Κοινότητα Κινέτας από το Συμβούλιο Δημοτικής

Κοινότητας Μεγάρων, το θέμα περί σύστασης έρχεται
προς συζήτηση και στη σημερινή τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Mεγάρων, που αναμένεται να ξεκι-
νήσει στις 20:30. Αναλυτικότερα, τα θέματα που θα συζη-
τηθούν είναι τα εξής:

Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων
του Δήμου οικον. έτους 2014.

Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιο-
κτησίας Ειρ. Φωτέλη.

Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιο-
κτησίας Βασιλείου Κασιμάτη.

Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ελευθερίου Τσολάκου.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου».
Μερική τροποποίησης της υπ’ αριθ. 231/2014 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου σχετικά με την έγκριση μελέτης εκτρο-

πής χειμάρρου Αγίας Παρασκευής προς τον χείμαρρο Μαυρατζά με αγωγό κλειστής διατομής.
Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής ενός δένδρου στο τέρμα

της οδού Σιθνίδων στα Μέγαρα.
Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κενωθέντος περιπτέρου απευθείας σε δικαιούχους της παρ. 4 του άρθρ.

76 του Ν. 4257/14.
Περί σύστασης Δημοτικής Κοινότητας Κινέττας Δήμου Μεγαρέων.
Περί συνέχισης της λειτουργίας της Δ.Ε.Μ.  Α,Ε.. Περί της ανάπτυξης του τουρισμού στον Δήμο μας.

ΟΣύλλογος Επι-
στημόνων Μεγά-
ρων ως εταίρος

στην Αναπτυξιακή
Σύμπραξη «Θριασία – ν
Νέες Γυναίκες της Επιστή-
μης στην Απασχόληση,
προχώρησε στη υλοποίη-
ση ενημερωτικής συνάντη-
σης στην αίθουσα του
πολιτιστικού συλλόγου
«Θέογνις» με θέμα :

«Start Up για τα Μέγαρα»
Πολιτιστική και Τουριστική

Επιχειρηματικότητα. Μια
Ανεξερεύνητη Επιλογή για
την Πόλη μας

Με την συγκεκριμένη
δράση ο ΣΕΜ επιχειρεί να
αναδείξει μια ανεξερεύνητη
επιχειρηματική δραστηριό-
τητα για την πόλη των
Μεγάρων.

Ο τοπικός πολιτισμός
μπορεί να γίνει ουσιαστικό
πλεονέκτημα σε μια προσπάθεια
ανάδειξης και προβολής της εκά-
στοτε περιοχής με απώτερο στόχο
την ευημερία των ίδιων των κατοί-
κων. 

Με σχέδιο και πρόγραμμα, ένας
τόπος μπορεί να αναδείξει τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του και να δια-

μορφώσει μια πολιτιστική ταυτότη-
τα, τα τοπικά χαρακτηριστικά της
οποίας μπορούν να γίνουν αποδέ-
κτης εκτεταμένου τουριστικού
ενδιαφέροντος.

Η εν λόγω ημερίδα ήταν μια ευκαι-
ρία για όσους επιθυμούν να ενημε-
ρωθούν ώστε να ξεκινήσουν μια

δική τους επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, αλλά και για τις τοπικές
επαγγελματικές οργανώσεις, τους
εργοδοτικούς φορείς, και υπηρεσίες
τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις και φορείς που
υλοποιούν άλλα προγράμματα των
Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας
και Μεγάρων .

Υπό το βλέμμα του Συλλόγου Επιστημόνων Μεγάρων  
συνάντηση Διαδημοτικής Εμβέλειας για νέους επαγγελματίες 

Εξερευνώντας την τουριστική 
επιχειρηματικότητα στα Μέγαρα
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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

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Έκθεση Ζωγραφικών έργων 
& Αγιογραφιών στο 

ιστορικό Ρολόι της πόλης  

Μια πολύ
ό μ ο ρ φ η
έ κ θ ε σ η

Ζωγραφικών έργων &
Αγιογραφιών, φιλοξε-
νείται στην αίθουσα
του ιστορικού
ΡΟΛΟΓΙΟΥ της
πόλης του Ασπρο-
πύργου που αξίζει να
την επισκεφθείτε !

Συμμετέχουν με
έργα τους, 19 καλλι-
τέχνιδες: 

Μαίρη Μηλιώνη,
Γιάννα Αναστασάκου,
Αντωνία Βαρυτιμιάδη,
Καλλιόπη Αλεξάν-
δρου, Κική Ζερζελί-
δου, Ματίνα Σιώκη,
Σοφία Πετρόγιαννου,
Αιμιλία Πανταζή,
Βάσω Πάντου, Θεο-

δώρα Κουράση, Βάσια Ζαφειροπούλου, Αντωνία Σίντνε-
βα, Αλεξάνδρα Τσίγκου, Σοφία Ξανθάκου, Σοφία Τριβέλ-
λα-Πανταζή, Νάντια Γαλανοπούλου, Δήμητρα Παρασκευ-
οπούλου, Πωλίνα Παπαδοπούλου, Χριστίνα Καρλή. 

Επίσης, να αναφερθεί ότι σήμερα  Δευτέρα 30 Μαρτίου,
στο ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του δήμου  Ασπροπύρ-
γου, φιλοξενούμενος ομιλητής είναι ο  Καθηγητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ. 

Η διάλεξή του θα λάβει χώρα, στην ισόγεια αίθουσα
εκδηλώσεων "Δημήτρης Καλλιέρης" του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Παράταση του 
προγράμματος 
ΚΔΒΜ, ζητά 
η ΚΕΔΕ

ΤΤ η συνδρομή του υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά
προκειμένου να δοθεί παράταση λειτουργίας

του προγράμματος των ΚΔΒΜ  μέχρι την ένταξή του
στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ζητά ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.

Το πρόγραμμα των ΚΔΒΜ υλοποιείται στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα μέσω του ΕΠ
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

«Μέχρι όμως την ένταξη του προγράμματος στο
νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, τονίζει στη σχετική επιστολή ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ,  κρίνουμε επιβεβλημένη την
παράταση λειτουργίας του, προκειμένου να συνεχι-
στεί απρόσκοπτα η παροχή των εκπαιδευτικών υπη

ρεσιών στους πολίτες, καθώς θεωρούμε πως μια
διακοπή σε αυτή την φάση του έργου, θα οδηγήσει
σε δυσλειτουργίες και θα υπονομεύσει το θεσμό της
Δια Βίου Μάθησης όπως συνέβη με το κλείσιμο των
Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2011), όταν η
χώρα έμεινε για δύο έτη χωρίς εκπαίδευση ενηλίκων,
με εμφανείς τις συνέπειες για την  κοινωνία σε καιρό
κρίσης».

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Γ. Πατούλης,
μέχρι σήμερα στα περισσότερα από 100 προγράμ-
ματα των Κ.Δ.Β.Μ. έχουν εκπαιδευτεί 194.623 πολί-
τες και στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί
σε όλη τη χώρα, οι απασχολούμενοι (στελέχη, εκπαι-
δευτές κλπ) προσεγγίζουν τις 6.500 διαθέτοντας όλα
τα απαιτούμενα και εξειδικευμένα προσόντα για την
επίτευξη των στόχων της διά βίου εκπαίδευσης.

Καταλήγοντας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρει:
«Ζητούμε τη συνδρομή σας για την παράταση του
έργου των Κ.Δ.Β.Μ. Εκτιμώντας ότι θα δείξετε κατα-
νόηση στο δίκαιο των διεκδικήσεών μας και γνωρίζο-
ντας την ευαισθησία σας σε θέματα Δια βίου μάθη-
σης, προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας
στο βασικό αίτημα μας, ώστε όλοι μαζί να συνεχί-
σουμε το τεράστιο έργο της Δια Βίου μάθησης».

Δίνει και συγκεντρώνει αίμα η ΕΝ.Π.Ε.!Δίνει και συγκεντρώνει αίμα η ΕΝ.Π.Ε.!

ΗΗΈνωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε., με
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, στις 7 Απριλίου, και σε συνεργασία με τις
13 Περιφέρειες, έχει ανακηρύξει το μήνα Απρίλιο, ως μήνα αιμοδοσίας και για το λόγο αυτό, δημι-

ούργησε "τράπεζα αίματος" της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της
ΕΝ.Π.Ε., στο Κέντρο Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» με την ονομασία «Helen Keller».

Στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας, είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εθελοντική συμμε-
τοχή των Περιφερειακών Συμβούλων σε όλη την Ελληνική επικράτεια, προκειμένου να ενισχυθεί η συγκε-
κριμένη "τράπεζα αίματος" και να διασφαλιστεί η άμεση διάθεση αίματος, σε περίπτωση ανάγκης.

Στα πλαίσια αυτά, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε, την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015, και ώρα 10:00
π.μ. - 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία, με τη
συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Ο Δήμος Φυλής
στηρίζει την «Ώρα

της Γης 2015» 

ΟΔήμος Φυλής κάλεσε και φέτος τους
δημότες να συμμετάσχουν με τον δικό
τους τρόπο στην εκστρατεία ευαισθητο-

ποίησης για το περιβάλλον  σβήνοντας τα φώτα
για μία ώρα, το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου
από τις 20.30 έως τις 21.30.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Ώρας της Γης
2015,  μειώθηκε  ο φωτισμός στα όλα τα δημοτι-
κά κτίρια του Δήμου Φυλής, στους αθλητικούς
χώρους, και σε άλλους επιλεγμένους χώρους
εντός των ορίων του δήμου.

Για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτη-
μα της κλιματικής αλλαγής, ο Δήμος Φυλής έχει
σκοπό να υλοποιήσει σχετικά προγράμματα το
επόμενο διάστημα, μέσω των προγραμμάτων Δια
Βίου Μάθησης του Δήμου, καθώς και με ενημε-
ρωτικές ενέργειες στα σχολεία.

Το Κοινωνικό Μαγειρείο συνεχίζει πιο δυναμικά την προσπάθεια του να παρέχει
στους ωφελούμενους, φρέσκο και σπιτικό φαγητό, μαγειρεμένο με φροντίδα. Αρω-
γοί σε αυτή την προσπάθεια είναι και οι επαγγελματίες που μαζί με την ΚΕΦΗΔ,
δημιουργούν ένα δίκτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ Γκίκας Χειλαδάκης, θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα
για την προσφορά τους:

-Τους φούρνους «Ο Φούρνος του Κονδύλη», «Το Ηπειρωτικό», Σ.Σ. Καφέτσης και
Β. Σκουτέρης. 

-Τα κρεοπωλεία Τρία Αδέλφια, Βαθρακοκοίλης, Ρίζος, Κρητικός και Πόντιος και
Φαλιέρος.

- Το mini market Μάρθα Τομαρά.
-Τη κάβα ποτών Ζάχαρης Α.Ε.

-Το super market Market Ιn.
-Τα σχολεία 1ο Δημοτικό Ζεφυρίου, 3ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, 2ο Λύκειο Άνω Λιο-

σίων.
-Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Start Smart.
-To KTEO Ηνίοχος.
-Την εταιρία μεταφορών Gikas Trans.
- Τους Συλλόγους Ηπειρωτών Ζεφυρίου, Πελοποννησίων Ζεφυρίου και Γονέων

Τριών Τέκνων Φυλής.
Με την προσφορά σας αποδεικνύεται έμπρακτα την κοινωνική σας αλληλεγγύη και

αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ 

Γκίκας Χειλαδάκης

Το Κοινωνικό Μαγειρείο Φυλής συνεχίζει πιο δυναμικά την προσπάθεια του 

ΣΤΙΣ 4 ΚΑΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

Εκδήλωση αγάπης για το «Κέντρο  
Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά»

Ηομάδα «Ελευσινίων Δημιουργίες» για την ενίσχυση του «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά» και έχο-
ντας ως αρωγό το “Galaxy Events & Catering»  διοργανώνει στις 4 και 5 Απριλίου εκδήλωση αγάπης, στο
Αμφιθέατρο-Ελευσίνια Μυστήρια, στην οδό Νικολαϊδου 76, στον  πεζόδρομο της Ελευσίνας.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, παρουσιάσεις σε τεχνικές που χρησιμοποιούν οι
χειροτέχνες για την κατασκευή των προϊόντων τους,   καθώς και σεμινάρια για μικρούς και μεγάλους.

Ο Μπαγκς Μπάνι και ο Τουΐτι, θα διασκεδάσουν με παιχνίδια τους  μικρούς μας φίλους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
11πμ.– 12μμ. Σεμινάριο DECOUPAGE σε βότσαλο ή μάρμαρο.
12μμ.– 1μμ. Σεμινάριο  «Φτιάχνω μόνη μου το δικό μου δαχτυλίδι». ( για κορίτσια 4-10 ετών)
6μμ. –7μμ. Σεμινάριο    «Κατασκευή πορτοφολιού» από ανακυκλώσιμο υλικό.
7μμ-8μμ. Παρουσίαση  «Δημιουργία Πασχαλινού αυγού με διακόσμηση ζαχαρόπαστας».

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
10.30πμ.-11.30πμ. Σεμινάριο

«Πασχαλινή κατασκευή από τσόχα». (για παι-
διά)

11.30πμ. -12.30μμ Σεμινάριο
«Κατασκευή σελιδοδείκτη pom-pom»

12.30μμ.– 1μμ. Παρουσίαση
«Δημιουργία Σπιτικής Ζαχαρόπαστας».

5.30μμ.– 6.30μμ Σεμινάριο  
«Πασχαλίτσα με ζαχαρόπαστα».

6.30μμ.– 7.00μμ. Παρουσίαση «Τεχνική - Εφέ
Μαρμάρου»

Ωρες λειτουργίας 10:00πμ-22:00μμ
Είσοδος Ελεύθερη

Στη Φιλική Φωλιά, βασική δραστηριότητα του Κέντρου Αγάπης, προσφέρονται πολλά και οργανωμένα παιδαγωγι-
κά προγράμματα. Καθημερινά, περισσότερα από 160 παιδιά προσέρχονται μετά το σχολείο, λαμβάνουν μεσημερια-
νό γεύμα και στη συνέχεια απασχολούνται σε δραστηριότητες όπως χειροτεχνίες, αθλήματα, ένταξη σε χορωδίες και
θεατρικές ομάδες, εκμάθηση ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, επισκέψεις σε μουσεία κ.ά.
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ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

‘’Θέλουμε να φτιάξουμε ένα
σύλλογο των μικρομεσαίων

επαγγελματιών στην πόλη μας’’

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύλλογο των μικρομεσαίων επαγγελματιών στην πόλη μας.
Ο λόγος ένας και απλός να προσπαθήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα

προβλήματα μας.

Εγγύηση ότι θα τα καταφέρουμε δεν υπάρχει. 
Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε τον χώρο όπου θα μπο-

ρούμε να έχουμε συλλογική έκφραση, να διατυπώνουμε απόψεις και ιδέες ν ́ αγωνιζόμα-
στε για να τις πραγματοποιήσουμε, να στηρίζουμε αγωνιστικά θετικές αλλαγές και να διεκ-
δικούμε αγωνιστικά τα αιτήματά μας για επίλυση των προβλημάτων που συσσώρευσε η
μακροχρόνια οικονομική κρίση. Οργανωμένοι στον τοπικό μας σύλλογο, μαζί με τους συλ-
λόγους επαγγελματοβιοτεχνών που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα παλέψουμε
όλοι μαζί, όλοι για έναν και ένας για όλους. 

Θα παλέψουμε για
• Δημιουργία γραφείου στο Δήμο για εξυπηρέτηση των Εμποροβιοτεχνών σε ζητήματα

αξιοποίησης προγραμμάτων.
• Συγκοινωνιακή ενοποίηση των γειτονιών του Χαϊδαρίου και καί της πόλης μας με την

υπόλοιπη Δυτική Αθήνα, Ρύθμιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της περιοχής μας.
• Διευκόλυνση της ασφαλούς της ελεύθερης κίνησης των πεζών στο εμπορικό κέντρο της

πόλης,
• Οριοθέτησης των λαϊκών αγορών, και της βελτίωσης της καθαριότητας της πόλης. 
• Ανάδειξη του Χαϊδαρίου σε πολιτισμικό ιστορικό προορισμό ώστε να προσελκύει κόσμο

από όλο το λεκανοπέδιο
• Ένα κράτος συμπαραστάτη και αρωγό στη συνολική προσπάθεια της παραγωγικής

ανασυγκρότησης και την αύξηση του εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος, που θα ευνοεί την
ανάπτυξη κλαδικών πολιτικών, την καινοτομία και την εξωστρέφεια

• Την επανεκκίνηση της οικονομίας, μέσω της έναρξης της χρηματοδότησης με αναπτυ-
ξιακά και όχι τραπεζικά κριτήρια, και την δημιουργία Τράπεζας ειδικού σκοπού για τις
ΜΜΕ.

• Μια οικονομική και κοινωνική πολιτική, έξω από τα μνημόνια, τις δεσμεύσεις και τους
εφαρμοστικούς νόμους, που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και που θα αποκαθιστά
μισθούς και συντάξεις, ώστε να υπάρξει και η άκρως απαραίτητη τόνωση της αγοράς.
Κούρεμα τραπεζικών δανείων με αντικειμενικό τρόπο. Όχι σε πλειστηριασμούς και κατα-
σχέσεις για τους πραγματικά αδυνατούντες.

• Ένα δίκαιο και μόνιμο φορολογικό σύστημα. Ο καθ’ ένας να πληρώνει με βάση το
πραγματικό του εισόδημα. Επιτέλους να πληρώσουν οι κατέχοντες και οι διαπλεκόμενοι.
Ένα φορολογικό σύστημα συνδεδεμένο με την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας.

• Κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. και δημιουργία άλλου οργανισμού εποπτείας της αγο-
ραστικής πίστης υπό την Ττ Ελλάδος

• Ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα αντιμετωπίσει σε ρεαλιστική βάση τα σημερινά οικο-
νομικά προβλήματα των φορέων και την αδυναμία εκπλήρωσης των ταμειακών υποχρε-
ώσεων των επιχειρηματιών, την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των δικαιού-
χων ασφαλισμένων, ανεξάρτητα από προσωρινές δυσκολίες και την διασφάλιση των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με ουσιαστικό και αποφασιστικό ρόλο στη Διοίκηση του
ΟΑΕΕ. Ρύθμιση με βάση την οικονομική δυνατότητα του ασφαλισμένου. Ελεύθερη επιλο-
γή κατηγορίας μέχρι το 2017. Διαγραφή επιβαρύνσεων που προέκυψαν στα καταστροφι-
κά χρόνια των μνημονίων.

• Να αναδείξουμε ένα νέο και υπεύθυνο πρόσωπο της επιχειρηματικότητας, με σεβασμό
στον καταναλωτή και το περιβάλλον, κόντρα στη λογική της αύξησης των κερδών, αλλά
σαν συνεργό σε μια κοινή συλλογική οικοδόμηση νέων παραγωγικών σχέσεων και δομών 

• Να στηρίξουμε με αλληλεγγύη και αγωνιστικότητα, όλες αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες
των κατεστραμμένων συναδέλφων.

• Να βοηθήσει με ιδέες και δράσεις, έτσι ώστε συντεταγμένες όλες οι κοινωνικές δυνά-
μεις (ΕΒΕ, μισθωτοί, αγρότες) να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της παραγωγικής
και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Συνάδελφε, συναδέλφισσα
Γράψου στον εμπορικό σύλλογο Χαϊδαρίου,
Διαμόρφωσε και εσύ τις θέσεις και τις δράσεις του Συλλόγου μας.
Μην αφήσεις να διαμορφώνονται πλειοψηφίες χωρίς τη συμμετοχή σου!
Η οργανωμένη δράση με γνώμονα τα συμφέροντα του κλάδου μας μπορεί να βοηθήσει

στη λύση τους.

Οσύλλογος ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ διοργανώνει
Πασχαλινή εκδήλωση αφιε-

ρωμένη στο Ηπειρώτικο έθιμο του
"ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ".  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στις 19 Απριλίου 2015, ημέρα Κυριακή
και ώρα 12:00, στο Παλατάκι.

Η ανοιχτή αυτή Πασχαλινή εκδήλω-
ση, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους
τους Ηπειρώτες του Χαϊδαρίου, τους
Ηπειρώτες των διπλανών Δήμων,
αλλά και σε όλους τους φίλους της
Ηπείρου να γνωρίσουν και να ζήσουν
από κοντά το έθιμο του χορού
"ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ", να γιορτάσουν και να
γλεντήσουν σε ένα πραγματικό παρα-
δοσιακό Πασχαλινό γλέντι.

Ο Καγκελάρης, σαν εκδήλωση, είναι 

ένα σύνολο από δημοτικά τραγούδια, 
μερικά από τα οποία αποτελούν αρι-

στουργήματα της δημοτικής μας ποίη-
σης, που τραγουδιούνταν και χορεύο-
νταν μαζί, στο Μεσοχώρι ή στο προ-
αύλιο της εκκλησίας του χωριού, τις
ημέρες του Πάσχα.

Η εκδήλωση μετά τον ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ,
θα συνεχίσει ως μια ηπειρώτικη εκδή-
λωση με χορό, τραγούδι, και φαγοπό-
τι. 

Στην Πασχαλινή αυτή εκδήλωση θα
γιορτάσουμε όλοι μαζί και θα ανταλλά-
ξουμε ευχές με το τσούγκρισμα του
Πασχαλινού αυγού, με κόκκινα αυγά
που θα προσφέρει ο σύλλογος.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει η εξαι-
ρετική ορχήστρα δημοτικών τραγου-
διών "ΛΑΛΗΤΑΔΕΣ".

Είσοδος & χορός ελεύθερα.  

Πασχαλινός "Καγκελάρης"
και γλέντι από τους Ηπειρώτες Χαϊδαρίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΛΗΘΟΥΣΠΛΗΘΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΚΟΣΜΟΥ
Ο Εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
& της Επανάστασης του 1821 στη Μάνδρα

Με μεγάλη λαμπρότητα
εορτάστηκε η επίσημη
Δοξολογία στους

ιερούς ναούς του Δήμου μας για
την εορτή του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου καθώς και για την
επέτειο κήρυξης  της Ελληνικής
Επαναστάσεως του 1821 για
την αποτίναξη  του τουρκικού
ζυγού.  Στον ιερό ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης Μάν-
δρας, παρουσία πλήθους
κόσμου και μαθητών, παραβρέ-
θηκε η Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας κα Ιωάννα Κριεκούκη,
όπου και εκφώνησε τον πανη-
γυρικό της ημέρας. Επίσης «το παρόν έδωσαν» οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Νομικών
Προσώπων και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Την Περιφέρεια εκπροσώπησε η Περιφερειακή Σύμ-
βουλος κα Δήμου Σταυρούλα. Επίσης, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Ελληνική Αστυνομία
εκπροσώπησαν ο Υποπλοίαρχος Ιατρός κος Παπανικολάου Νικόλαος και ο Υποπλοίαρ-
χος Οικονομικών Γκλιάτης Αναστάσιος και ο Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας κος Βανάκας
Δημήτριος.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας και της επιμνημόσυνης δέησης, η Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο  Ηρώων της πόλης και ακολούθησαν οι εκπρό-
σωποι της πολιτικής και  της στρατιωτική ηγεσίας, τα σχολεία, οι σύλλογοι και  οι φορείς
του Δήμου μας.  Η Δημοτική Φιλαρμονική ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο. Τέλος, ακολούθησε
δεξίωση στο Δημαρχείο της πόλης, όπου πολλοί συμπολίτες μας, τίμησαν με την παρου-
σία τους την εορτή. 
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Συλλογή τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης

για την ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεργασία
του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού
& Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων

Καματερού με την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο  ΝΟΣΤΟΣ που
είχε ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Με τη συνεργασία αυτή πραγματοποιήθηκαν
δράσεις συλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου και Συσσιτίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας.

Η συλλογή των τροφίμων έγινε σε εβδομαδιαία
βάση.

Τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν στο εγχείρημά

μας αυτό  ήταν:
� 11ο Δημοτικό σχολείο Αγ.Αναργύρων
� 1ο Γυμνάσιο Αγ.Αναργύρων
� Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ.Αναργύ-

ρων
� 2o Δημοτικό Σχολείο  Αγίων Αναργύ-

ρων
� 2ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων
� 3ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων
� 5ο & 10o Δημοτικό Σχολείο  Αγίων Αναργύρων
� 1ο Δημοτικό Αγίων Αναργύρων
� 1ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων
Συγκεντρώθηκαν περίπου 200 κιλά από τρόφιμα

παιχνίδια και ρούχα και στη συνέχεια παραδόθη-
καν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου την

Παρασκευή 13 Μαρτίου για να δοθούν σε συνδη-
μότες που τα χρειάζονται. Θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο  ΝΟΣΤΟΣ για την
πολύτιμη συνεργασία και το κοινωνικό της έργο
που ήταν μια προσφορά προς το Δήμο Αγίων
Αναργύρων Καματερού.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού
Περικλής Α.Παπαγεωργίου

Γεύμα για την 25η Μαρτίου στο Κοινωνικό 
Συσσίτιο Χαϊδαρίου - Αιγάλεω

Το  Κοινωνικό Συσσίτιο, που  λει-
τουργεί στο πλαίσιο του Δικτύου
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

Χαϊδαρίου - Αιγάλεω,  πρόσφερε φέτος
σε δεκάδες πολίτες  το Γεύμα της 25ης
Μαρτίου, το οποίο περιλάμβανε ψάρι
γαλέο με σκορδαλιά, ποικιλία από
σαλάτες, σφολιατοειδή, γλυκά και κρασί.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχα στο Χαϊδάρι
λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο,
στην οδό Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊ-
δαρίου. 

Για την εξασφάλιση σταθερής τροφοδότησης, η Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου έχει συνάψει
συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία κ.λ.π.). Το εκπαι-
δευμένο προσωπικό φροντίζει πάντα για την ασφάλεια και ποιότητα των παρεχόμενων τροφίμων
ή γευμάτων. 

Επιπλέον, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, φροντίζει για τη λήψη ειδικών γευμάτων, όταν συντρέ-
χουν λόγοι υγείας (π.χ. Σακχαρώδης Διαβήτης) όπου πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένο διαι-
τολόγιο. 

Η Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων υπηρεσιών, λειτουργεί από
Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00, παρέχοντας υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης και Πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση των ωφελουμένων μέσω του Κοινω-
νικού Λειτουργού.

- 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.

ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΟΑΕΔ: Στις 3 Απριλίου η ΟΑΕΔ: Στις 3 Απριλίου η 

προπληρωμή του δώρου Πάσχαπροπληρωμή του δώρου Πάσχα

Από την Παρα-
σκευή 3 Απριλί-
ου θα ξεκινήσει

η καταβολή από τον
Οργανισμό Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναμι-
κού (ΟΑΕΔ), του
Δώρου Πάσχα για το
2015 στους επιδοτού-

μενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας.

Την ίδια μέρα, θα καταβληθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα επι-
δόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων.

Τα επιδόματα αυτά κανονικά καταβάλλονται από τις
03.04.2015 μέχρι και τις 19.04.2015.

Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει,
ότι ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επι-
δοτούμενων ανέργων, των μακροχρονίως ανέργων και των
δικαιούχων του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτή-
τως απασχολουμένων στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν
οριστεί, εξακολουθεί να ισχύει.
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ΤΤ ην πολιτική βούληση να συνεχιστεί η
λειτουργία των «Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ),

των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φρο-
ντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) και
των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών
Ομάδων», κάνει γνωστή το υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση του

υπογραμμίζει ότι μετά από σχετικά ερωτήμα-
τα το Υπουργείο «εξετάζει θετικά και προς
άμεση επίλυση το ζήτημα της συνέχισης λει-
τουργίας τους, για το μεσοδιάστημα από τη
λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ
2007-2013 και μέχρι τη μετεξέλιξη αυτών και
ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το ΥΠΕΣΔΑ τονίζει ότι αντίστοιχα, το ίδιο

ισχύει και για την παράταση των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου του προσωπικού που
εξυπηρετεί τις ανάγκες των Κέντρων αυτών.  

Η σχετική ρύθμιση σχεδιάζεται να συμπερι-
ληφθεί στο Νομοσχέδιο για τον «Εκδημοκρα-
τισμό της Διοίκησης, την Καταπολέμηση της
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης κα την αποκατάσταση αδικιών»

ΥΥΠΠΕΕΣΣΔΔΑΑ::  ΕΕξξεεττάάζζοουυμμεε  θθεεττιικκάά  
ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  σσυυννέέχχιισσηηςς  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ΚΚΗΗΦΦΗΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Π Α Λ Α Ι Ο Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Ω Ν -
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Προς : Υπουργείο του Πολίτη
Αναπληρωτή Υπουργό
κ. Ι. Πανούση  

23 Μαρτίου 2015
Υπόμνημα
Κύριε Υπουργέ,
Με το παρόν υπόμνημα σας ενημε-

ρώνουμε ότι το τελευταίο διάστημα
έχουν ενταθεί σε υψηλό βαθμό επι-
κινδυνότητας τα περιστατικά κλο-
πών  στις κατοικίες μας στην περιο-
χή του οικισμού μας Παλαιοκούντου-
ρα και στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας .

Καθημερινά βιώνουμε την ανησυ-
χία και τον φόβο , ενώ ταυτόχρονα
παρά τις οχλήσεις μας προς τους
τοπικούς φορείς , παραμένουμε
απροστάτευτοι μπροστά στον κίνδυ-
νο που διατρέχει η προσωπική μας
ασφάλεια , η ζωή μας και οι περιου-
σίες μας .

«Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει» . Ο
θυμός , η αγανάκτηση  και η
οργή  είναι τα δικαιολογημένα συναι-
σθήματα όλων μας  από την εγκατά-
λειψη στην οποία έχει περιέλθει η
περιοχή μας και κυρίως από την
παντελή έλλειψη αστυνόμευσης .

Μόλις προ ολίγων ημερών σε έκτα-
κτη Γενική Συνέλευση , με την μαζική

συμμετοχή των κατοίκων της περιο-
χής μας , αφού συζητήσαμε το θέμα
αποφασίσαμε να αποστείλουμε το
παρόν υπόμνημα προς όλους τους
φορείς , της τοπικής , Περιφερειακής
και Κεντρικής εξουσίας .

Ζητάμε το αυτονόητο . Η Πολιτεία
με τα συντεταγμένα όργανά της να
μας προστατεύσει  .

Ειδικότερα : 
•Να υπάρξει σε καθημερινή βάση η

σταθερή και εμφανής  παρουσία της
αστυνομίας στην περιοχή μας και
κυρίως στα όρια του οικισμού μας .

•Το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη να εντάξει άμεσα στον σχε-
διασμό του την ενίσχυση του τοπι-
κού αστυνομικού τμήματος  σε
ανθρώπινο δυναμικό  και υλικά μέσα
, προκειμένου να διατεθεί μέρος του
στην περιφρούρηση της περιοχής

μας με συχνές περιπολίες σε καθη-
μερινή βάση.

•Η Δημοτική Αρχή να φέρει το θέμα
προς συζήτηση στο δημοτικό συμ-
βούλιο και να σταθεί αρωγός με
ενεργή συμμετοχή στην διεκδίκηση
των αιτημάτων μας 

•Να αναληφθούν συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες από την Αντιπεριφέ-
ρεια Δυτικής Αττικής 

Δεν χωρά καμιά αμφισβήτηση ότι
τα αιτήματά μας είναι συγκεκριμένα ,
διατυπώνονται  με εμφανή τρόπο ,
άμεσα και η υλοποίησή τους δεν επι-
δέχονται καμιάς καθυστέρησης .

Σε διαφορετική περίπτωση , σύσ-
σωμη η τοπική μας κοινωνία έχει
αποφασίσει , στο πλαίσιο της επιβε-
βλημένης αυτό - οργάνωσης  της να
προχωρήσει σε δυναμικές ενέργειες
, αφενός για να αφυπνίσει τους
αρμόδιους φορείς , αφετέρου για να

αυτό – προστατευθούμε με τις δικές
μας δυνάμεις και μέσα .

Δεν πάει άλλο . Η προστασία της
ζωής , της ασφάλειας και της περι-
ουσίας των Πολιτών είναι απαράβα-
τα δικαιώματα και υποχρέωση της
Πολιτείας .

Ελπίζουμε και ευχόμαστε άμεσα να
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να
αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλει-
ας στους κατοίκους και να επανέλθει
η εύρυθμη λειτουργία στον οικισμό
μας .

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργει-
ες ,

Μετά τιμής
Το Δ.Σ.
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α

palaiokoundoura@gmail.com
Μ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ, τηλ. 6979702768

Το Υπόμνημα, θα αποσταλεί επίσης στην Περιφερειάρχη Ρ. Δούρου, στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής Γιάννη Βασιλείου, στην Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ι. Κριεκούκη, στους Διοικητές Α.Τ 
Μάνδρας & Τ.Α Μάνδρας, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 
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Αναφορικά με την απόφαση της Περιφερειακής Αρχής
Αττικής - η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής εγκρίθηκε, χθες, κατά πλειοψηφία, από το Περι-

φερειακό Συμβούλιο - να ανοιχθεί λογαριασμός ταμειακής δια-
χείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπου θα μεταφερθούν
κεφάλαια που βρίσκονται σε εμπορικές τράπεζες, προκειμέ-
νου να εξεταστεί η δυνατότητα επένδυσής τους - γεγονός που
προκάλεσε ποικίλες και έντονες αντιδράσεις, καθώς και την
ερμηνεία, περί χρησιμοποίησης των χρημάτων αυτών, υπέρ
των ταμειακών αναγκών και εσωτερικών υποχρεώσεων της
Χώρας - από την Περιφέρεια Αττικής διευκρινίζονται τα εξής:

- Μέχρι σήμερα, 110 εκατομμύρια της Περιφέρειας βρίσκονται
διάσπαρτα σε 99 λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών, σχεδόν
άτοκα.

- Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι να συγκεντρωθούν
σε έναν λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε στη
συνέχεια να αξιοποιηθούν με υψηλό επιτόκιο, με διαφανείς και
διαγωνιστικές διαδικασίες, με υπευθυνότητα προς το δημόσιο
συμφέρον, με εντιμότητα προς τους πολίτες.

- Για τη μεταφορά ποσών στο λογαριασμό ισχύει η υπ’ αριθμ
απόφαση 350/2014.

- Το λογαριασμό θα δεσμεύουν ο εκάστοτε Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Οικονομικών, αναπληρούμενος από τον Προϊστά-
μενο της Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών
καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης, Γ. Καραμέρος, αναπληρού-
μενος από την Περιφερειακή Σύμβουλο, Αιμιλία Τζίβα και ο
Αντιπεριφερειάρχης, Χρ. Καραμάνος.

- Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξουσιοδότηση του
Αντιπεριφερειάρχη, Χρ. Καραμάνου, για να προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες, για να μεταφερθεί το μέγιστο δυνατό ποσό
από τους υπάρχοντες μη προθεσμιακούς λογαριασμούς της

Περιφέρειας Αττικής στις εμπορικές τράπεζες στο λογαριασμό.

«Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται ή και γράφονται, είτε περί
του ύψους του ποσού, είτε περί του σκοπού του λογαριασμού,
εξυπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες, ιδιαίτερα προ-
κλητικές όταν εκφέρονται από τους υπαίτιους της οικονομικής
καταβαράθρωσης της Χώρας» τονίζεται από ανώτατη πηγή
της Περιφέρειας Αττικής, η οποία και προσθέτει:

«Αλγεινή τέλος εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, Βου-
λευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και άλλα έμπειρα αυτοδι-
οικητικά στελέχη, αναφερόμενα στο άνοιγμα λογαριασμού στην
ΤτΕ, έκαναν λόγο για "απιστία" και επικίνδυνη και ασταθή οικο-
νομική κίνηση, που μπορεί να επιφέρει ως και ποινικές κυρώ-
σεις. 

Στους δύσκολους καιρούς για την πατρίδα, όλοι φέρουμε ακέ-
ραια την ευθύνη των λόγων και των πράξεών μας».

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤτΕ 

Διάσπαρτα σε 99 σχεδόν άτοκους λογαριασμούς 
110 εκ. € της Περιφέρειας Αττικής 

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 τοιχοποιίας-

ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ-

μότητας.       
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

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι, 
μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14
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Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Έτοιμο προς κατάθεση το νομοσχέδιο για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας - Σε έξι μήνες τα «κόκκινα δάνεια»
Το νομοσχέδιο για την παράταση της υφιστάμενου καθεστώτος σχετικά με

τους πλειστηριασμούς είναι έτοιμο για να κατατεθεί στη Βουλή, επανέλαβε
σήμερα από το βήμα του συνεδρίου Banking & Insurance Forum, με τίτλο
«Τραπεζικό Σύστημα και Ιδιωτική Ασφάλιση: η επόμενη μέρα» ο υπουργός
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, ενώ
υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί μονομερή ενέργεια και ότι είναι αποτέλεσμα
"διαλόγου με όλους τους φορείς και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών".

Σε ότι αφορά στα κόκκινα δάνεια είπε ότι είναι ένα σύνθετο νομοσχέδιο που
θα απαιτήσει έξι μήνες για να είναι απόλυτα εντός των στόχων και δεσμεύσεων ενώ αναφέρθηκε και στην αναμόρ-
φωση του πτωχευτικού δίκαιου.

Ο υπουργός σημείωσε ότι «πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή γι αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκυρία διότι
έχουν διαθέσιμα εισοδήματα και δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους από αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν . Αν
δεν βρούμε την πιο συνδυαστική λύση, το τραπεζικό σύστημα το οποίο όλοι χαιρόμαστε που είναι εκεί και έχει στα-
θεροποιηθεί σχετικά και θέλουμε όλοι να μπορεί να χρηματοδοτεί υπό κανονικούς όρους, την οικονομία ωστόσο είναι
δέσμιο του προβλήματος των κόκκινων δανείων».

Ο υπουργός συνέχισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει λύσεις για το θέμα και όπως κάθε φορά υπάρχουν θετικά και πολλά
αρνητικά και πρέπει η όποια λύση να εξυπηρετεί τον πρωταρχικό σκοπό του κοινωνικού στόχου.

«Ο τρόπος αντιμετώπισης του κοινωνικού στόχου πρέπει να μην προκαλέσει ζημία στο τραπεζικό σύστημα να μη
δημιουργεί παρενέργειες στη λειτουργία της ομαλής εξυπηρέτησης των δανείων και να δώσει μία λύση που θα εξυ-
πηρετήσει και τον στόχο να ανακάμψουν τα δάνεια και από κόκκινα να γίνουν πράσινα. Το βιώσιμο κομμάτι των
μικρομεσαίων πρέπει να διασωθεί πάση θυσία καθώς σήμερα βρίσκεται δέσμιο της υπερχρέωσης» είπε ο κ. Στα-
θάκης. Τέλος ανέφερε ότι τα προβλήματα για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι επίσης γνωστά με κυρίαρχο το πτω-
χευτικό δίκαιο που πρέπει να αλλάξει.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Σε ποιους θα δίνεται ελληνική ιθαγένεια

Τα επόμενα θεσμικά βήματα που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση
με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών και τον Κώδικα
Ιθαγένειας, περιγράφει έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκου Βούτση που διαβιβά-
στηκε στη Βουλή στις 24 Μαρτίου.
Ειδικότερα, ο υπουργός Εσωτερικών ενημερώνει ότι θα προ-
χωρήσει η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/98/ΕΕ. Πρόκειται
για Οδηγία που αφορά στη διαδικασία υποβολής αίτησης για
τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας δια-
μονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους. «Ήδη οι
σχετικές διατάξεις του σχεδίου, μετά από κατάλληλη νομοτεχνι-
κή επεξεργασία, έχουν προωθηθεί προς το υπουργείο Εξωτε-
ρικών, για να διαβιβασθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
αναμένεται η ψήφισή τους με το πρώτο νομοσχέδιο που θα
αφορά σε θέματα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης», αναφέρει ο κ. Βούτσης.
Για τα θέματα που αφορούν σε τροποποιήσεις του Κώδικα
Μετανάστευσης (προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών
τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία, άδεια διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, απόκτηση άδειας διαμονής για εξαι-
ρετικούς λόγους κλπ), το υπουργείο Εσωτερικών επίσης επε-
ξεργάζεται τις σχετικές διατάξεις που θα προωθήσει στη
Βουλή. Ειδικότερα, όσον αφορά στην ενσωμάτωση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με θέμα τη χορήγηση αδειών διαμονής
για ανθρωπιστικούς λόγους, ο κ. Βούτσης τονίζει ότι «είναι
γνωστή η βούληση της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση των
σχετικών διατάξεων».

Ο υπουργός χαρακτηρίζει δεδομένη επίσης τη «θέληση της
κυβέρνησης για παροχή δυνατότητας επαναφοράς στη νομι-
μότητα όσων απώλεσαν την άδεια διαμονής τους κατά τα χρό-
νια της οικονομικής κρίσης, καθώς και για την τακτοποίηση της
διαμονής όσων βρίσκονται επί μακρόν στη χώρα και πληρούν
τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτήν».
Ως προς τα ζητήματα της ιθαγένειας, με το έγγραφο που διαβι-
βάστηκε στη Βουλή, γίνεται γνωστό ότι θα τεθούν υπό επανε-
ξέταση στο σύνολό τους οι διατάξεις περί απόδοσης ιθαγένει-
ας για την τροποποίηση της νομοθεσίας. Στο σημείο αυτό δε, ο
κ. Βούτσης επισημαίνει εξαγγελία της αναπληρώτριας υπουρ-
γού αρμόδιας για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα
με την οποία συνιστά προτεραιότητα της κυβέρνησης η από-
δοση της ιθαγένειας σε όσα παιδιά μεταναστών έχουν γεννηθεί,
μεγαλώσει και φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία,
τροποποιώντας το σχετικό άρθρο 1Α του Ν. 3838/2010, λαμ-
βάνοντας υπόψη και την απόφαση 460/2013 της ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως κάνει γνωστό ο
υπουργός, με την ίδια τροποποίηση θα καλυφθούν με μεταβα-
τική διάταξη και περιπτώσεις απόδοσης ιθαγένειας που έχουν
παραμείνει εκκρεμείς, μετά το πάγωμα των διαδικασιών από
την προηγούμενη κυβέρνηση, ενόψει αναμονής έκδοσης της
απόφασης του ΣτΕ επί του ζητήματος.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε σε απάντηση ερώτησης που είχε
καταθέσει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά ζητώντας
να ενημερωθεί ποιες ρυθμίσεις θα προωθήσει η κυβέρνηση για
πολίτες τρίτων χωρών και τον Κώδικα Ιθαγένειας. Η βουλευτής
θύμιζε στην ερώτησή της ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε
ετοιμάσει σχέδιο νόμου για να ρυθμίσει εκκρεμή και επείγοντα
ζητήματα για τους πολίτες τρίτων χωρών και θα συμπεριελάμ-
βανε και σημαντικές διατάξεις για τον Κώδικα Ιθαγένειας.

Τ. Κουράκης: «ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 
πάνω από 5.700 μετατάξεις 

εκπαιδευτικών»!

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Τάσος Κουράκης, συναντήθηκε, προ-
χθές το πρωί, με διαμαρτυρόμενους εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήρθαν από τη
Βόρεια Ελλάδα στο Υπουργείο, αλλά και με εκπροσώ-
πους της ΔΟΕ, αναφορικά με τις μετατάξεις από την
Β/ΘΜΙΑ στην Α/ΘΜΙΑ, που έγιναν το 2013. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, Τάσος Κουράκης και η
Διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου, Ειρήνη Κυριακί-
δη, διαβεβαίωσαν, ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για
την εξεύρεση άμεσης λύσης, ώστε να αποκατασταθούν
οι αδικίες. 

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσαν ότι την επόμενη εβδομά-
δα θα αρχίσουν οι συνεδριάσεις της συσταθείσας επι-
τροπής - η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της
ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ και του Υπουργείου - προκειμένου να
προταθούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός , υπογράμμισε, πως η
ηγεσία του Υπουργείου χρειάζεται χρόνο, προκειμένου
να αντιμετωπίσει σταδιακά όλα τα προβλήματα που
παρέλαβε από τις προηγούμενες ηγεσίες, οι οποίες τα
«έκρυψαν κάτω από το χαλί» όπως είπε.

Όπως εξήγησε η Διευθύντρια του Πολιτικού Γραφεί-
ου, Ειρήνη Κυριακίδη, «πρέπει να ελεγχθούν όλες οι
αρχικές αιτήσεις των μετατάξεων, οι οποίες ξεπέρασαν
τις 5.700 και που δεν έγιναν με διαφανείς διαδικασίες.
Θα πρέπει, δηλαδή, να επιστρέψουμε δύο χρόνια
πίσω και να ελέγξουμε μία πρωτοφανή διαδικασία, η
οποία δεν ελέγχθηκε ποτέ».

«Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, όμως υπάρχει
η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν όλα τα προ-
βλήματα και να εξευρεθούν λύσεις. Άλλωστε, όλοι κρι-
νόμαστε εκ του αποτελέσματος» δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Τάσος Κουράκης. 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Διακινητές εγκατέλειψαν παιδιά

και βρέφη σε ανάχωμα στον Έβρο
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης των 68 μετα-

ναστών στην παρέβρια περιοχή η οποία ολοκληρώθη-
κε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι ελληνικές αρχές κατάφεραν να οδηγήσουν με
ασφάλεια τα 14 παιδιά και βρέφη, τις επτά γυναίκες και
τους 47 άνδρες από το ανάχωμα του Θούριου στην
κοίτη του ποταμού Έβρου, όπου τους είχε εγκαταλείψει
ο διακινητής, στο ανάχωμα του Πύθιου και από εκεί
στο Πύθιο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοή-
θειες.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο διακινητής με
δέκα φουσκωτές βάρκες εγκατέλειψε στις τέσσερις τα
ξημερώματα τους 68 μετανάστες πάνω στο ανάχωμα.
Αμέσως οι μετανάστες έκαναν χρήση του ευρωπαϊκού
τηλεφωνικού αριθμού επικινδυνότητας και ενημέρω-
σαν τις ελληνικές αρχές για την ύπαρξή τους. 

Οι αστυνομικές αρχές τους εντόπισαν και με το
πρώτο φως της ημέρας στήθηκε μεγάλη επιχείρηση
διάσωσής τους.

Με βάρκες τους μετέφεραν τμηματικά από το ανάχω-
μα του Θούριου στο ανάχωμα του Πύθιου, μέσα στην
πλημμυρισμένη πεδιάδα και στη συνέχεια με άλλη
βάρκα του οδήγησαν στον οικισμό του Πύθιου όπου
τους ανέμεναν ασθενοφόρο του ΕΑΚΒ και εθελοντές
διασώστες. Τους δόθηκαν στεγνά ρούχα και ξηρά
τροφή.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο κέντρο κράτησης
μεταναστών στην Ορεστιάδα όπου έγινε η ταυτοποίη-
ση των στοιχείων τους. 

Η πλειονότητα των μεταναστών προέρχονται από τη
Συρία και ένας μικρός αριθμός από την Ιορδανία.

ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΥΦΕΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ - 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ EUROGROUP
«Κλείδωσε» η λίστα των μεταρρυθμίσεων 
- Προβλέπει έσοδα 3 δισ. ευρώ

«Κλείδωσε», σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η
λίστα των μεταρρυθμίσεων που θα καταθέσει η κυβέρνη-
ση.

Η λίστα δεν περιλαμβάνει νέα υφεσιακά μέτρα, ούτε
περικοπές συντάξεων και μισθών, ενώ τα έσοδα που θα
αποφέρει υπολογίζονται στα 3 δισ. ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, εντός της ημέρας αναμένεται να
συνεδριάσει το Brussels Group και θα ακολουθήσουν

EuroWorkingGroup τη Δευτέρα και Eurogroup, πιθανότα-
τα την Τετάρτη.

Από την πλευρά της κυβέρνησης τονίζουν ότι δεν μπο-
ρούν να εφαρμόσουν μέτρα που θα οδηγούν σε ύφεση
τη χώρα και στρέφονται σε κινήσεις που θα αποφέρουν
έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, ρυθμίσεις για
την αποπληρωμή παλαιών οφειλών κ.λπ.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών τονίζουν ότι το
ελληνικό κλιμάκιο μετέβη στις Βρυξέλλες για την συνε-
δρίαση του Brussels Group. Σήμερα θα δοθεί η λίστα
στους θεσμούς και θα ξεκινήσει μία επαφή αλλά θα συνε-
χιστεί έως την Δευτέρα η συζήτηση, όπου αναμένεται να
κλειδώσουν οι προτάσεις. «Η επικοινωνία με τους
θεσμούς είναι συνεχής και υπάρχουν συνεννοήσεις.
Έχουμε συγκεκριμένα μέτρα που θα δοθούν αλλά όχι
υφεσιακά. (Δηλαδή δεν θα υπάρχουν μέτρα που θα αφο-
ρούν ΦΠΑ, συντάξεις, φόρους)», τονίζει ανώτατο στέλε-
χος του υπουργείου Οικονομικών.

Στο Μαξίμου βρίσκονται το μεσημέρι ο υπουργός Οικο-
νομικών Γιάνης Βαρουφάκης και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, για να καθοριστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για
την αποστολή της λίστας.
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Λόγω καλύτερης ανατροφής

Υψηλότερο δείκτη 
νοημοσύνης έχουν τα

υιοθετημένα παιδιά

Τα υιοθετημένα παιδιά τείνουν να
έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύ-
νης σε σχέση με τους συνομηλί-
κους τους που έχουν μεγαλώσει
με την βιολογική τους οικογένεια,
υποστηρίζει αμερικανική μελέτη
που δημοσιεύθηκε στο επιστημο-
νικό έντυπο PNAS. 
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου
της Βιρτζίνια, με επικεφαλής τον
καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας
Έρικ Τουρκχάιμερ, ανέλυσαν στοι-
χεία για δύο μεγάλες ομάδες
ανδρών. Όλοι είχαν υποβληθεί σε
τεστ νοημοσύνης σε ηλικία 18 - 20

ετών, στο πλαίσιο της κατάταξής
τους στο στρατό.
Ο μέσος δείκτης νοημοσύνης στα
τεστ νοημοσύνης είναι 100. Όπως
διαπιστώθηκε, οι υιοθετημένοι
εμφάνισαν μέση επίδοση σχεδόν
97, έναντι μέσου IQ 92 όσων
είχαν ανατραφεί από τους βιολο-
γικούς γονείς τους. 
Οι ερευνητές εξηγούν ότι, το πλε-
ονέκτημα αυτό φαίνεται να αποδί-
δεται στο ανώτερο μορφωτικό και
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των
θετών γονιών, κάτι που στη συνέ-
χεια έχει θετική αντανάκλαση και
στο παιδί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Σε μια χώρα, όπου ο υποσιτισμός απειλεί χιλιάδες νοικοκυριά, η σπατάλη τροφίμων δεν μπο-
ρεί να είναι πλέον επιλογή. Γι’ αυτό στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας η ανάγκη για
σωστή διαχείριση του περισσευούμενου φαγητού είναι άμεση και επιτακτική.

Η Μ.Κ.Ο. «ΚΛΙΜΑΚΑ», ως Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου για την Αντι-
μετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Πλεόνασμα
τροφής – Πλεόνασμα ζωής» που σκοπό έχει την διαχείριση και αξιοποίηση του πλεονάσματος τρο-
φίμων & γευμάτων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, διοργανώνει μια ημερίδα την Τρίτη
31 Μαρτίου, ώρα 15:00μμ στο χώρο εκδηλώσεων “Impact Hub Athens” Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή –
Αθήνα, τηλ. 2103210146, σταθμός Μετρό Μοναστηράκι.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος και θα ακολουθήσουν
workshops με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

•Πρακτικές Προσεγγίσεις Αξιοποίησης Πλεονάσματος Τροφίμων
•Καλές Πρακτικές στην Διαχείριση Πλεονάσματος Τροφίμων – Διατροφικοί Περιορισμοί και Συστά-

σεις για τις Ευαίσθητες Ομάδες και Ειδικές Κατηγορίες Πληθυσμού
•Διερεύνηση Θεσμικού Πλαισίου Λειτουργίας της Προτεινόμενης Παρέμβασης για την Αξιοποίηση

του Πλεονάσματος Τροφίμων και Βασικές Αρχές που Πρέπει να Τηρούνται κατά την Σύναξη των
Ιδιωτικών Συμφωνητικώνων και των Αποφάσεων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο pleonasma.trofis.klimaka@gmail.com   

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ
Νέος συναγερμός για 
τον Εμπολα 
Τριήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας 
στη Σιέρα Λεόνε!

Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε εκ νέου
για τρεις ημέρες στους κατοίκους της Σιέρα
Λεόνε, ένα δραστικό μέτρο που λαμβάνεται για

δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες, με σκοπό να ελεγχθεί
μια τοπική αναζωπύρωση των κρουσμάτων του ιού
Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, η
οποία εγείρει ανησυχίες για την επιτυχία των προσπα-
θειών να τερματιστεί η επιδημία.

Οι περίπου έξι εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας, με την
εξαίρεση των εργαζόμενων στις υπηρεσίες υγείας και
όσων έχουν ειδικές άδειες, έλαβαν την εντολή να παρα-
μείνουν στα σπίτια τους από σήμερα Παρασκευή στις
06:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) ως την Κυριακή
στις 18:00 (21:00 ώρα Ελλάδας), με απόφαση του προ-
έδρου Έρνεστ Μπάι Κορόμα.

Μια ελάφρυνση των περιορισμών προβλέπεται
πάντως από τις 07:00 ως τις 14:00 την Κυριακή, που
συμπίπτει με μια χριστιανική εορτή, την Κυριακή των
Βαΐων, στην κατά πλειονότητα μουσουλμανική αυτή
χώρα όπου πάντως τιμώνται και οι χριστιανικές εορτές
(οι χριστιανοί αποτελούν σχεδόν το 27% του πληθυ-
σμού).

Περίπου 26.000 εθελοντές έχουν κινητοποιηθεί για να
κάνουν ελέγχους πόρτα-πόρτα, μια επιχείρηση που θα
επαναληφθεί τα Σάββατα 4, 11 και 18 Απριλίου, στο
πλαίσιο μιας εκστρατείας με στόχο να επιτευχθεί ο στό-
χος τα κρούσματα Έμπολα να εκμηδενιστούν —η
εκστρατεία ονομάστηκε “Zero Ebola”— σε εθνική κλίμα-
κα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επιδημία του Έμπολα στη δυτική Αφρική, η πιο
σοβαρή από την ανακάλυψη του ιού στην κεντρική Αφρι-
κή το 1976, ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2013 στη νότια
Γουινέα πριν εξαπλωθεί στη Λιβερία και στη Σιέρα
Λεόνε.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ως την 22η
Μαρτίου, ο οποίος είναι μάλλον υποτιμημένος σύμφωνα
με τον ίδιο τον διεθνή οργανισμό, η επιδημία αυτή έχει
στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10.300 ανθρώπους επί
συνόλου 25.000 κρουσμάτων. Εξ αυτών των κρουσμά-
των, το 99% εντοπίζεται στις τρεις προαναφερθείσες
χώρες της δυτικής Αφρικής.

Η απόφαση να επιβληθεί για δεύτερη φορά μέσα σε έξι
μήνες το μέτρο της πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας
αποτελεί την αντίδραση των αρχών της Σιέρα Λεόνε στην
επανεμφάνιση κρουσμάτων του ιδιαίτερα θανατηφόρου
ιού σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ιδίως στη δυτική
νομαρχία, στην οποία περικλείεται η πρωτεύουσα Φρι-
τάουν, γεγονός το οποίο εγείρει τον κίνδυνο αναζωπύ-
ρωσης της επιδημίας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις
αρχές.

Χάος στη Σομαλία: 

Τουλάχιστον επτά νεκροί και όμηροι 
από εισβολή ενόπλων σε ξενοδοχείο

Τουλάχιστον
ε π τ ά
άνθρωπ οι

σκοτώθηκαν κατά
την εισβολή ισλα-
μιστών ανταρτών
σε ένα δημοφιλές
ξενοδοχείο στο
Μογκαντίσου της
Σομαλίας, ανακοί-
νωσε η αστυνομία.

Οι δράστες ενδέχεται να κρατούν ομήρους, ο αριθμός
των οποίων παραμένει αδιευκρίνιστος.

"Το ξενοδοχείο είναι υπό τον πλήρη έλεγχό τους. Οι
μαχητές της Αλ Σεμπάμπ βρίσκονται στην ταράτσα του
κτιρίου και μέσα στο ξενοδοχείο (σ.σ. το Μάκα αλ Μου-
κάραμ). Δεν θα είναι εύκολο να μπούμε μέσα", είπε ένας
αξιωματικός της αστυνομίας, ο Αστυνόμος Α΄ Ισμαήλ
Ολόου, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
"Μέσα στο ξενοδοχείο υπάρχουν κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι", πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι και ποιοι
είναι αυτοί.

Η ισλαμιστική οργάνωση Αλ Σεμπάμπ ανέλαβε σχεδόν
αμέσως την ευθύνη για την επίθεση στο ξενοδοχείο, με
ανακοίνωση που εξέδωσε ένας εκπρόσωπός της.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πριν από την
εισβολή εξερράγη ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά
στο ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας
άνθρωπος. Ακολούθησαν σφοδρά πυρά κοντά στην
περιοχή όπου βρίσκεται το Μάκα αλ Μουκάραμ, σε
μικρή απόσταση από μια πολυσύχναστη λεωφόρο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε δύο καταστραμ-
μένα αυτοκίνητα στην είσοδο του ξενοδοχείου και τουλά-
χιστον ένα πτώμα.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ AIRBUS
Δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος 
να προληφθούν οι «αυτοκτονίες» 
πιλότων, λένε οι ψυχολόγοι

Την ώρα που οι αρχές ερευνούν τα αίτια που μπορεί να
οδήγησαν τον νεαρό γερμανό συγκυβερνήτη του Airbus
A320 να οδηγήσει το αεροσκάφος στη συντριβή του στις
Γαλλικές Άλπεις , πιλότοι και ψυχολόγοι προειδοποιούν
ότι δεν υπάρχει κάποιος αλάνθαστος τρόπος αποτρο-
πής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Και οι 150 επιβαίνοντες στην πτήση 4U9525 της
Germanwings σκοτώθηκαν όταν ο 27χρονος συγκυβερ-
νήτης Αντρέας Λούμπιτς κλείδωσε την πόρτα του κόκπιτ,
πήρε τον έλεγχο του αεροπλάνου και το οδήγησε στη
συντριβή του. Η γερμανική εφημερίδα Bild έγραψε ότι 

πριν από έξι χρόνια ο Λούμπιτς εμφάνισε "σοβαρό
καταθλιπτικό επεισόδιο" για το οποίο έλαβε ψυχιατρική
βοήθεια και το αεροπορικό δυστύχημα καθιστά τώρα πιο
επιτακτική την ανάγκη για ενδελεχή ψυχιατρική εξέταση
των πιλότων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO),
ο οργανισμός του ΟΗΕ που ρυθμίζει τις διεθνείς αερο-
μεταφορές, συνιστά οι πάσχοντες από κατάθλιψη να μην
πετούν αεροπλάνο, αλλά στο Εγχειρίδιο Ιατρικής της
Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται ότι οι ψυχιατρικές εξε-
τάσεις στις υποίες υποβάλλονται τα μέλη του πληρώμα-
τος ενός αεροσκάφους "σπανίως έχουν κάποια αξία" και
"δεν είναι αξιόπιστες" ως προς την πρόβλεψη ψυχικών
διαταραχών.

Ασιατικές αεροπορικές εταιρείες περιλαμβανομένων
των Cathay Pacific, Japan Airlines, Qantas Airways και
Singapore Airlines ανακοίνωσαν ότι οι μελλοντικοί πιλό-
τοι υποβάλλονται σε πλήρη ιατρική εξέταση που περι-
λαμβάνει και ψυχιατρικό έλεγχο.

Στη συνέχεια, οι πιλότοι περνούν από ιατρικό έλεγχο,
περιλαμβανομένων κάποιων ψυχιατρικών εξετάσεων,
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Όμως, όπως επιση-
μαίνουν αναλυτές και πιλότοι, αυτά δεν επαρκούν.

"Οι άνθρωποι φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να ξεκι-
νήσουν και πάλι τη δουλειά τους" αν απαντήσουν (ειλι-
κρινώς) σε ερωτήματα για τον εαυτό τους", υποστηρίζει
η Γκέιλ Σολτζ, μία καθηγήτρια Ψυχιατρικής στην Ιατρική
Σχολή Weill Cornell της Νέας Υόρκης.

Ένας έμπειρος κυβερνήτης ασιατικής αεροπορικής
εταιρείας λέει: "Ρωτούν για την ψυχική σου υγεία, για
γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να σε επηρεάσουν
ψυχολογικά. Αλλά ποιος παραδέχεται κάτι το οποίο θα
οδηγούσε στην ανάκληση της άδειάς του; Εγώ δεν θα το
παραδεχόμουν. Χρειάζομαι τη δουλειά μου".

Οι πιλότοι ενθαρρύνονται να αξιολογούν τους συναδέλ-
φους τους στις πτήσεις και στην εκπαίδευση σε προσο-
μοιωτή και να καταγγέλλουν ό,τι ύποπτο αντιληφθούν,
δήλωσε ένας κυβερνήτης αεροσκάφους A320 ασιατικής
εταιρείας. Πρόσθεσε όμως ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαί-
σθητο ζήτημα.

"Θέλεις να δουλεύεις σε ένα γραφείο όπου οι συνάδελ-
φοί σου σε 'καρφώνουν'; Αυτός είναι ο λόγος που κάτι
τέτοιο συμβαίνει πολύ σπάνια", εξηγεί.

"Όλοι έχουν προβλήματα και ορισμένοι τα διαχειρίζο-
νται καλύτερα από άλλους. Δεν θα τα διαχειριστούν όλοι
ρίχνοντας ένα αεροπλάνο. Αυτή είναι μία ακραία αντί-
δραση και κανένας δεν μπορεί να την προβλέψει".

Ο Ντέιβιντ Πάουελ, ένας ειδικός Αεροπορικής Ιατρικής
στη Νέα Ζηλανδία, λέει ότι σε μία έρευνα του ICAO για
αεροπορικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε όλο τον
κόσμο μέσα σε μία 20ετία, μόνο σε 10 εμπλέκονταν
ιατρικά ζητήματα.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες αντέδρασαν αιτούμενες
την διαρκή παρουσία δεύτερου μέλους του πληρώματος
μέσα στο κόκπιτ--κάτι που είναι ήδη υποχρεωτικό στις
ΗΠΑ.

"Ποτέ μην αφήνεις κάποιον μόνο του--αυτή είναι ίσως η
πιο αποτελεσματική τεχνική πρόληψης της αυτοκτονίας
που υπάρχει", λέει ο Τόνι Κατανέζε, ένας κλινικός ψυχο-
λόγος στο κέντρο Glen Iris Psychology της Μελβούρνης.



Αφορολόγητο στα 15.000 ευρώ και αύξηση ΦΠΑ Νέα σενά-
ρια έρχονται στο φως για τα μέτρα που θα περιλαμβάνει
η λίστα που θα κατατεθεί στους θεσμούς κι ενώ η κυβέρ-

νηση γράφει και σβήνει συνεχώς μεταρρυθμίσεις. 
Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημο-

σιότητας φέρουν το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει την αύξηση
του αφορολόγητου ορίου στις 15.000 ευρώ, γεγονός που θα
απαλλάξει πολλούς φορολογούμενους που τα βγάζουν δύσκολα
πέρα. 

Οι πληροφορίες που διαρρέονται κάνουν λόγο για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 15.000 ευρώ (δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος
οι μισθωτοί μέχρι και τα 1.000 -1.200 ευρώ το μήνα) και ταυτόχρονα η μετάταξη ορισμένων ειδών, μη βασικών (όχι δηλαδή στο ψωμί ή στο
γάλα αλλά ούτε και στα ξενοδοχεία) και υπηρεσιών από τον μεσαίο στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ (δηλαδή από το 13% στο 23%). Πρόκειται για
ένα σχέδιο που όμως δύσκολα μπορεί να περάσει από τους θεσμούς αφού ένα αφορολόγητο 15.000 ευρώ θα απάλλασσε εκατομμύρια φορο-
λογούμενους από φόρο και το βάρος θα κατευθυνόταν στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, αλλά με άδηλο εισπρακτικό αποτέλεσμα. Υπολογίζε-
ται ότι περί τα 3,5 εκατ φορολογούμενοι δεν πληρώνουν φόρους. 

Ένα άλλο σενάριο αφορά στη νέα φορολογική κλίμακα, με αύξηση των συντελεστών φόρων για τα υψηλά (ή και κάποια από τα μεσαία) εισο-
δήματα, ακόμη και στο 45% με 50% ενώ έτοιμο είναι το σχέδιο για επιβολή νέων έκτακτων φόρων στα ποτά (και μάλλον όχι στα τσιγάρα) ενώ
παραμένουν και οι εισηγήσεις για αυξήσεις ΦΠΑ, τουλάχιστον στα κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου. 

Σε ό,τι αφορά τη μετάταξη προϊόντων σε αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ, από το 13% στο 23% οι σκέψεις είναι πολλές και οι δυσκολίες μεγάλες
καθώς υπάρχουν προϊόντα που θεωρούνται βασικά αγαθά ενώ είναι άγνωστο τι θα γίνει με τον φόρο στον τουρισμό. Οι αντιδράσεις είναι
έντονες ακόμη και στη φήμη ότι θα υπάρξει αύξηση σε ορισμένα νησιά κι όχι σε όλα.

12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Εξακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ περίπου
ευρώ το χρόνο χάνει το δημόσιο από την
παράνομη διακίνηση καπνού, όπως επιση-
μάνθηκε σε εκδήλωση, που διοργάνωσε η

Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την καπνο-
βιομηχανία "Παπαστράτος", στη Λάρισα, με θέμα την
πάταξη του φαινομένου του παράνομου εμπορίου
καπνικών προϊόντων.

Εκτός από τα τα 650 εκατομμύρια ευρώ που χάνονται
κάθε χρόνο, πολύ σημαντική είναι και η μείωση θέσεων
εργασίας, από το λαθρεμπόριο καπνού. Σύμφωνα με
στοιχεία που ανακοινώθηκαν, μόνον τα τελευταία χρό-
νια 8.000 περίπτερα, 150 μικρές επιχειρήσεις, που
πωλούσαν καπνό και οκτώ βιομηχανίες έκλεισαν με
αποτέλεσμα να χαθούν περί τις 20.000 θέσεις εργα-
σίας.

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, η φορολογία, από
το 2010 και μετά στον καπνό έχει φθάσει σε δυσθεώρη-
τα ύψη. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ,
έχει αυξηθεί κατά 85%, για τα τσιγάρα και κατά 92% για
τον λεπτοκομμένο καπνό.

Τα έσοδα, τα οποία εισπράττει το ελληνικό δημόσιο
από τη φορολογία καπνού, είναι περίπου 3,2 δις ευρώ
το χρόνο, ποσό που αναλογεί στο 7,8% των συνολικών
του εσόδων.

Υπό αυτά τα δεδομένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
Κώστας Αγοραστός, απηύθηνε κάλεσμα προς όλες τις
εμπλεκόμενες πλευρές να αναλάβουν το μερίδιο της
ευθύνης που τους αναλογεί, αλλά και πρωτοβουλίες
που χρειάζονται για την πάταξη το φαινομένου το παρά-
νομου εμπορίου καπνικών προϊόντων.

Όπως παρατήρησε, επικαλούμενος και στοιχεία του
ΙΟΒΕ, η αύξηση της φορολογίας στον καπνό, δεν συνε-
πάγεται και αύξηση των εσόδων. Αντίθετα, τα έσοδα
έχουν μειωθεί, ενώ αυξήθηκε η προτίμηση των κατανα-
λωτών σε παράνομα καπνικά προϊόντα. 

Η φορολόγηση του καπνού, τόνισε, έχει φθάσει στο
ανώτατο σημείο και πρέπει να μειωθεί, αν θέλουμε το
κράτος να βάλει στα ταμεία του περισσότερα έσοδα.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δικαιωθεί και το αίτημα των
περιπτερούχων, που εύλογα διεκδικούν μεγαλύτερο
ποσοστό κέρδους επί των πωλήσεων προϊόντων
καπνού, καθώς τα σημερινά οικονομικά μεγέθη τους
προκαλούν ασφυξία. Εάν δεν αυξηθεί το ποσοστό κέρ-
δους, επεσήμανε ο κ Αγοραστός, τότε δε θα μπορέσουν
απλά να επιζήσουν ως επαγγελματίες αφού τα τσιγάρα
και ο καπνός είναι το κύριο αντικείμενο στις πωλήσεις
τους.

Μάλιστα, με την ιδιότητα και ως πρόεδρου της ΕΝΠΕ,
ανέφερε ότι στις προθέσεις του είναι να αναλάβει πρω-
τοβουλία συνάντησης με εκπροσώπους της καπνοβιο-
μηχανίας και στην Αθήνα με διττό στόχο: την μη περαι-
τέρω αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα και
την αύξηση του ποσοστού κέρδους των περιπτερού-
χων.

Ο γενικός διευθυντής της "Παπαστράτος", Ιάκωβος
Καργαρώτος, ανέφερε οτι μόνον για το 2014 τα παρά

νομα τσιγάρα, που διακινήθηκαν αντιστοιχούν στο
20,8% στην Ελλάδα, ποσοστό που "μεταφράζεται" σε
4,2 δις τσιγάρα και 650 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα κοντέινερ περιέχει
9.600.000 παράνομα τσιγάρα και οι διαφυγόντες φόροι,
που αναλογούν σε αυτό, ανέρχονται σε 1.500.000
ευρώ, ενώ ένα φορτηγό, με παράνομο - χύμα καπνό,
περιέχει 10 τόνους και οι διαφυγόντες φόροι, ανέρχο-
νται σε 2 εκ ευρώ.

Ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος οι προ-
τάσεις που κατατέθηκαν είναι: σταθερό φορολογικό
σύστημα, δημιουργία συντονιστικού οργάνου, για όλες
τις αρμόδιες διοικητικές αρχές ( ΣΔΟΕ, Τελωνεία, Λιμε-
νικό, Αστυνομία και οικονομική Αστυνομία),εκπόνηση
εθνικού σχεδίου δράσης, κατά του λαθρεμπορίου και
αυστηρή εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων,
καπνοπαραγωγοί, περιπτερούχοι, κ.α., ενώ αναλύθη-
καν και συζητήθηκαν οι αιτίες, οι συνέπειες αλλά και οι
προσπάθειες καταπολέμησης του παράνομου εμπορί-
ου καπνικών προϊόντων.

Αφορολόγητο στα 15.000 ευρώ;
  Το μέτρο αν περάσει θα απαλλάξει πολλούς 

φορολογούμενους που τα βγάζουν δύσκολα πέρα.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 
Πάνω από 650 εκατ. ευρώ χάνει το Δημόσιο από
την παράνομη διακίνηση καπνού
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Ξεκίνησε το πρωί της
Πέμπτης 26 Μαρτίου το
πασχαλινό παζάρι που
οργανώνει το Β΄παράρ-
τημα του ΚΑΠΗ Δήμου
Ελευσίνας.

Κατασκευές πασχαλι-
νές, λαμπάδες, διακο-
σμητικά όλα φταιγμένα
από τα χέρια της ομά-
δας χειροτεχνίας μας
περιμένουν στο κτίριο
του Β΄ παραρτήματος 

(Ιάκχου & Μιαούλη -
Ελευσίνα). 

Το παζάρι θα διαρκέ-
σει το διήμερο 26 και 27
Μαρτίου, το πρωί 9:00
π.μ. - 1:00 μ.μ. και το
απόγευμα 17:00-21:00. 

Τα χρήματα που θα
συγκεντρωθούν θα δια-
τεθούν για την ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου του Δήμου.

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
Το πασχαλινό παζάρι 

από το Β΄ παράρτημα του
ΚΑΠΗ Ελευσίνος
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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

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

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

Έλα κι εσύ στα Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ!

Καλούμε όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν μαζικά στο Μαθητικό Φεστιβάλ
της ΚΝΕ που θα πραγματοποιειθεί την Κυριακή 5 Απλρίλη 2015 στην πλατεία
του Αγ.Νικολάου στο Μενίδι στις 19:00 το απόγευμα.

Έλα κι εσύ στα Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ!
Έλα και εσύ στη συνάντηση όλων των μαθητών που νοιάζονται, σκέφτονται,

αγωνιούν, προβληματίζονται, χαίρονται, τραγουδούν και με το κεφάλι ψηλά δεν
δέχονται το μέλλον που ετοιμάζουν για μας χωρίς εμάς.

…των μαθητών που από την αρχή της χρονιάς οργανώσαμε τον αγώνα μας για
το δικό μας μέλλον, για το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει.

Ενώνουμε τη φωνή μας γιατί το δικαίωμά μας στη μόρφωση και τη ζωή δεν
χωράει στα όρια του σημερινού σάπιου συστήματος που για μας εξασφαλίζει
φτώχεια, ανεργία, αμορφωσιά.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο 

του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.
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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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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

‘’ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ’’
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελευσίνα, υποψήφια
πολιτιστική πρωτεύου-
σα Ευρώπης για το
2021, υποδέχεται
τη “MATERA” της Ιτα-
λίας, τη Γη των Βράχων,
πολιτιστική πρωτεύου-
σα για το 2019. Το 1ο
ΓΕΛ συμμετέχοντας
μέσω των Ερευνητικών Εργασιών και του πολιτιστικού προγράμματος
“Μετέωρα”, προστατευόμενο μνημείο από την UNESCO, ταξιδεύει στην:

“MATERA”  “H Γη των Βράχων” της Τζένης Λυκουρέζου
Πολιτιστικό κέντρο   “Λεωνίδας Κανελλόπουλος”  οδός: Δραγούμη 37    
Εγκαίνια:     30/03/2015  ,  11 π.μ.
Διάρκεια έκθεσης:     30/03/2015 – 03/04/2015
Ώρες λειτουργίας:10.00 – 13.00 & 18.00 – 21.00

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

Οκτώ συλλήψεις για απάτη σε βάρος ΙΚΑ και ΟΑΕΕ
Η οικονομική ζημιά τους τελευταίους μήνες ανέρχεται σε τουλάχιστον 380.000 ευρώ

Με τη λογική της «απενεχοποίησης»
53χρονος πρώην ασφαλιστής επιχεί-
ρησε να δικαιολογηθεί στους αστυνομι-
κούς της Οικονομικής Αστυνομίας μετά

την εξάρθρωση κυκλώματος στο οποίο φέρεται ως
«εγκέφαλος» και κατηγορείται ότι πραγματοποιού-
σε για μεγάλο χρονικό διάστημα (εκτιμάται από το
2011 τουλάχιστον), απάτες και πλαστογραφίες σε
βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 

«Πελάτες» του ήταν κυρίως ομογενείς από τη πρώην
Σοβιετική Ένωση με σοβαρά οικονομικά προβλήματα
αλλά και προβλήματα υγείας που διαμένουν στη δυτική
Αττική και η διαφήμιση των «υπηρεσιών» του γινόταν
κυρίως «από στόμα σε στόμα».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την παρατηρητικότη-
τα υπαλλήλων του ΟΑΕΕ που αντιλήφθηκαν ότι για
«εργατικά ατυχήματα» εμφανίζονταν οι ίδιοι «αυτόπτες
μάρτυρες». Τότε άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της
υπόθεσης το εύρος της οποίας ακόμα δεν έχει διευκρι-
νιστεί. 

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της Διεύθυνσης Οικονο-
μικής Αστυνομίας, έχουν ταυτοποιηθεί 133 πρόσωπα,
τα οποία έλαβαν προνοιακά επιδόματα και αποζημίω-
ση, χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, προ-
βάλλοντας ψευδή εργατικά ατυχήματα. 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ συνελήφθησαν , μετά από
συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες
περιοχές της Αττικής, οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες και
τέσσερις γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 67 ετών. Ανάμε-
σα στους συλληφθέντες είναι και 45χρονος υπάλληλος
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Συγκατηγορούμενοί τους, οι οποίοι δεν συνελήφθη-
σαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, είναι εννέα
ιδιώτες γιατροί, οκτώ γιατροί του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και 12 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται -
κατά περίπτωση- για ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις,
παράβαση καθήκοντος και απάτη. 

Οι γιατροί του ΙΚΑ κατηγορούνται ότι έδιναν την έγκρι-
ση τους ως μέλη αρμόδιων επιτροπών αναγνώρισης
ποσοστών αναπηρίας έναντι αμοιβής ανάλογα με τη
περίπτωση που κυμαίνονταν από 50 έως 500 και 700
ευρώ.

Πώς δρούσαν 

Κατά τη παρουσίαση της υπόθεσης τονίστηκε ότι ο
53χρονος έχοντας ως «έδρα» το γραφείο που διατη-
ρούσε ως ασφαλιστής στην Αγία Βαρβάρα είχε δημι-
ουργήσει «κύκλωμα» το οποίο αποτελούσαν επτά
άτομα. 

Τα «έσοδα» τους προέρχονταν, σύμφωνα με την
ΕΛ.ΑΣ., «από την ταυτόχρονη ζημία του Ελληνικού
Δημοσίου, ως αρμόδιο για την καταβολή των αποζη-
μιώσεων που προβλέπονται για τα εργατικά ατυχήμα-
τα, τα προνοιακά επιδόματα, τις αναπηρικές συντάξεις,
διάφορες κοινωνικές παροχές (φοροαπαλλαγές, μειω-
μένα τιμολόγια ΔΕΚΟ κλπ), καθώς και την «αμοιβή»
που εισέπραξαν από τους «πελάτες» για τη διεκπεραί-
ωση των υποθέσεών τους».

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοί-
νωση, κατήρτιζαν φακέλους, που αφορούσαν έκδοση
αναπηρικών συντάξεων, προνοιακών επιδομάτων και
λοιπών κοινωνικών παροχών, καθώς και φακέλους
ανύπαρκτων εργατικών ατυχημάτων, για άτομα - πελά-
τες, που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, κατόπιν
παραγγελίας στο ηγετικό στέλεχος, είτε στα άλλα μέλη
της ομάδας.

Ο 45χρονος υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Ε., λόγω της θέσης
του, είχε ειδικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής
οργάνωσης, καθώς ήταν υπεύθυνος για την πληροφό-
ρηση αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη κάθε
«πελάτη», προκειμένου αυτή να είναι συμφέρουσα.

Επιπλέον, ο 53χρονος και δύο μέλη της, μεσολαβού-
σαν και επικοινωνούσαν με τους εμπλεκόμενους σε
αυτήν γιατρούς, ενώ άλλα δύο μέλη που δραστηριο-
ποιούνταν στα εργατικά ατυχήματα, ήταν επιφορτισμέ-
να με την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων των υπο-
θέσεων, είτε μεταφέροντας και καταθέτοντας διάφορα
έγγραφα, εξετάσεις, δικαιολογητικά στο όνομα των
«πελατών», είτε παραλαμβάνοντας και παραδίδοντας
χρηματικά ποσά.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. τονίζεται ότι «για κάθε
παράνομη χορήγηση προνοιακού επιδόματος, αναπη-
ρικής σύνταξης ή «δημιουργίας εργατικού ατυχήμα-
τος», τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απεκόμιζαν
χρηματικό ποσό από 2.000 έως 5.000 ευρώ. 

Όπως εξακριβώθηκε, η μέχρι τώρα ζημία σε βάρος
του ελληνικού δημοσίου ανέρχεται τουλάχιστον σε
360.000 ευρώ, ενώ η επαπειλούμενη ζημία δεν μπορεί
να προσδιοριστεί, καθόσον η απαλλαγή του κάθε φυσι-
κού προσώπου με αναπηρική σύνταξη ή προνοιακό
επίδομα, είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση (απαλ-
λαγή ΕΝΦΙΑ, απαλλαγή τιμολογίων ΔΕΚΟ κτλ)».


