
ΧΧώώρροοιι  ρρααδδιιεεννεερργγώώνν
ααπποοββλλήήττωωνν  σσττοουυςς
ΔΔήήμμοουυςς!!  ΟΟιι  ππρρώώττεεςς

ααννττιιδδρράάσσεειιςς

Γ. Πατούλης:
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ η

συμμετοχή της
ΚΕΔΕ στη 
διαδικασία»

ΈΈρρχχοοννττααιι  οοιι
αασσττυυννοομμιικκοοίί  μμεε
πποοδδήήλλαατταα  κκααιι  ττοο
««ηηλλεεκκττρροοννιικκόό»»

αασσττυυννοομμιικκόό  ττμμήήμμαα

ΠΠρροογγρρααμμμμααττιικκέέςς
ΣΣυυμμββάάσσεειιςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς

ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ΔΔήήμμοουυ
ΦΦυυλλήήςς  γγιιαα::

αα))  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη
ζζηημμιιώώνν  δδηημμοοττιικκήήςς  οοδδοο--

πποοιιίίααςς  κκααιιββ))  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη
––  σσυυννττήήρρηησσηη  κκλλεειισσττοούύ

γγυυμμνναασσττηηρρίίοουυ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ
Ρ. Δούρου: «Προχωράμε σε εκείνα τα

έργα υποδομών που αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής στο Δήμο Φυλής»

ΣΣεε  ττρρεειιςς  δδόόσσεειιςς  οοιι  αανναα--
δδρροομμιικκέέςς  μμεειιώώσσεειιςς  σσεε

κκύύρριιεεςς  κκααιι  εεππιικκοουυρριικκέέςς
σσυυννττάάξξεειιςς  --
««ΚΚοούύρρεεμμαα»»

σσττιιςς  άάννωω  ττωωνν
11..000000  εευυρρώώ

ΈΈρρεευυνναα::  ΠΠοοιιοοιι  ηηλλιικκιιωωμμέέννοοιι
κκιιννδδυυννεεύύοουυνν  ππεερριισσσσόόττεερροο

ααππόό  έέμμφφρρααγγμμαα  ήή  εεγγκκεεφφααλλιικκόό

OAEΔ: Στο διαδίκτυο οι
προσωρινές λίστες για τα

προγράμματα απασχόλησης

Δήμος Μεγαρέων: Προς
αποκατάσταση η χωματερή.

€6 εκατομμύρια από την
Περιφέρεια Αττικής

Της έστελνε απειλητικά
και υβριστικά μηνύματα

μέσω διαδικτύου

ΣΣτταα  55,,33  δδιισσ..  εευυρρώώ
ααυυξξήήθθηηκκαανν  τταα
««φφέέσσιιαα»»  ττοουυ
ΔΔηημμοοσσίίοουυ  ττοονν

ΙΙοούύννιιοο
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Τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που
αναμένεται να αναλάβει άμεσα το υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ο

αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Πανούσης, με
αιχμή του δόρατος την μελέτη για την δημιουργία
ηλεκτρονικού τμήματος, την αναδιάρθρωση των
αστυνομικών τμημάτων αλλά και την συμφιλίωση
της αστυνομίας με την κοινωνία.

Σύμφωνα με τον κ. Πανούση: 
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όλο το

προηγούμενο διάστημα συνέχισε, παρά τις πολιτι-
κές εξελίξεις, τόσο την υλοποίηση προγραμμάτων
και την ανάληψη πρωτοβουλιών, όσο και το σχεδια-
σμό δράσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα, με
βάση τον κεντρικό του στόχο για συμφιλίωση της
Αστυνομίας με την κοινωνία.Ο στόχος αυτός διευ-
κολύνεται και με την ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. και της κοι-
νής γνώμης για τα πεπραγμένα του Υπουργείου αλλά και
τον προγραμματισμό του, όπως άλλωστε έγινε και με τις
προηγούμενες έξι ανακοινώσεις για τις «Αρχές και Στόχο-
υς Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, απαριθμωνται οι προηγούμενες και
οι επόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου,
οι οποίες είναι οι εξής:

Κατάθεση της εισήγησης της επιστημονικής επιτροπής
για τη συμβολή της Αστυνομίας στην πρόληψη της
ενδοσχολικής βίας 

Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το
Χαμόγελο του Παιδιού για κοινές ενέργειες που σχετίζον-
ται με τις εξαφανίσεις, κακοποιήσεις κλπ. παιδιών.

Υπογραφή συμφωνίας Συνεργασίας με το Ξενοδοχει-
ακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, για ίδρυση γραφείου
εξυπηρέτησης επισκεπτών της χώρας.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Γενική Γραμ-
ματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Υπογραφή συμφωνίας Συνεργασίας με το Εθνικό Κέν-
τρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).

Προγραμματισμός για την Έκθεση της Θεσσαλονίκης
λειτουργία Πληροφοριακού Κέντρου (Περιπτέρου), σε
συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορίου (ΕΣΕΕ), με θέμα το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
και η Ασφαλής Χρήση του».

Αύξηση της προσφοράς χορηγών και χορηγιών στην
Αστυνομία και το Πυροσβεστικό μετά από σχετική επι-
στολή μου για κοινωνική συνεισφορά.

Συνέχιση των επιτόπιων επισκέψεων σε Αστυνομικά
Τμήματα και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (μ.α. Κορωπί,
Αίγινα – Αγκίστρι, Αταλάντη) καθώς και σε πόλεις – χωριά
όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές (μ. ά Ψαχνά Ευβοίας).

Ανάθεση σε Καθηγητή του ΕΜΠ η μελέτη για τη δημιο-
υργία Ηλεκτρονικού αστυνομικού τμήματος.

Μελέτη της ίδρυσης ειδικών μονάδων Αστυνομικών με
ποδήλατο που θα περιπολούν στο ιστορικό κέντρο
πόλεων με δίκτυο πεζοδρόμων. (π. χ. Ρόδος, Κέρκυρα,
Ναύπλιο κλπ).

Μελέτη – στο πλαίσιο του «Μπλε Φίλου» - η ενεργο-

ποίηση ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού.
Λειτουργία των μη-επανδρωμένων αεροπλάνων.για

την προστασία των δασών 
Συνέχιση της επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση ανενεργών στρα-
τοπέδων (όπως π. χ. Στην Κόρινθο, στη Χαλκίδα κλπ)
προκειμένου να εγκατασταθούν Αστυνομικές και Πυρο-
σβεστικές Υπηρεσίες.

Διεύρυνση της δράσης του αστυνομικού της γειτονιάς,
των ευέλικτων Ομάδων και των κινητών αστυνομικών
μονάδων.

Προετοιμασία διεθνούς συνεδρίου για την «προστασία
των ζώων από κακοποίηση και την τιμωρία των παρα-
βατών».

¨Εγκριση για την ίδρυση του Ινστιτούτου Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής.

Ένεργοποίηση του νόμου (2145/93) για τη Δικαστική
Αστυνομία.

Προγραμματισμός πιλοτικής εφαρμογής (στο δημοτικό
διαμέρισμα Αμπελοκήπων) της νέας αντίληψης για τα
Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης ως θεσμού διαμεσολά-
βησης.

Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τα δέκα Πιλοτικά
Αστυνομικά Τμήματα (με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό,
εγκληματολόγο).

Παράδοση 226 νέων αυτοκινήτων 4 X 4 για τις αστυνο-
μικές διευθύνσεις και ιδιαίτερα για την ενίσχυση της
τροχαίας.

Μελέτη από νομική άποψη, της αποδοχής χορηγίας
5.000 νέων αυτοκινήτων και επέκτασης του TETRA σε
όλη την Ελλάδα (ήδη λειτουργεί στην Αττική).

Μετά τις 24 Αυγούστου αρχίζει:
Η συζήτηση για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών

Τμημάτων,
Η συζήτηση για την απαλλαγή της Αστυνομίας από τις

επιδόσεις εγγράφων (συναρμόδιο το Υπουργείο Δικαι-
οσύνης),

Η συζήτηση για την απαλλαγή της Αστυνομίας από
τους αθλητικούς χώρους (συναρμόδιος Υφυπουργός Αθλ-
ητισμού).

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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

2-θριάσιο Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου
17Α & Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γκο-
λέμη Γεωργία Δ.) Παγκάλου & Χατ-
ζηδάκη, Εντός Εμπορικού Κέντρου
Ίλιον, 2105546444

Αχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118,
2102403004

Χαϊδάρι
Ζενέτου Μαρία Δ. Αγίας Παρασκευής
17, Χαϊδάρι - Δάσος, 12462,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105815974

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 24 εως
33 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 45%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Αστέριος, Αστέρης, Αστέρω, Αστερία,
Αστρούλα, Αστρινή, Αστερινή, Αστρ-

ινός, Αστερινός *
Νικάνωρ, Νικάνορας

Έρχονται οι αστυνομικοί με ποδήλατα
και το «ηλεκτρονικό» αστυνομικό τμήμα

Με κέρδη 3,65% έκλεισε
το Χρηματιστήριο Αθηνών
Ανοδική αντίδραση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη
σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη δρα-
ματική πτώση των τριών τελευταίων συνεδριάσεων, στη
διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης
είχε υποχωρήσει κατά 19,35% και ο δείκτης των τρα-
πεζών κατά 63,81%.
Οι τραπεζικές μετοχές πήραν «ανάσα», μετά το τριήμερο
σφυροκόπημα, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η επα-
νεμφάνιση των αγοραστών στις τράπεζες δείχνει ότι η
αγορά εισέρχεται στο τροχιά εξισορρόπησης, χωρίς να
μπορεί να αποκλειστεί, όμως, η υψηλή μεταβλητότητα
στον κλάδο, μέχρι η αγορά να δει τα αποτελέσματα των
stress tests.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 666,68 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 3,65%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 668,64
μονάδες, όταν σημείωνε άνοδο έως και 3,95%.
Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης, η αγορά σήμερα ανέκτησε
1,7 δισ. ευρώ από τα 11,34 δισ. ευρώ που είχε απωλέσει

κατά τη διάρ-
κεια των τριών
προηγούμε-
νων συνεδριά-
σεων.
Η αξία των
συναλλαγών
ανήλθε στα
74,06 εκατ.
ευρώ.
Ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό
4,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ενισχύθηκε σε ποσοστό 3,86%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο
κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+27,47%), της
Eurobank (+17,31%), της Alpha Bank (+11,61%), του
ΟΤΕ (+9,28%), της Viohalco (+6,64%), της ΔΕΗ
(+6,53%), της ΕΥΔΑΠ (+6,28%), της ΕΧΑΕ (+6,10%), του
ΟΠΑΠ (+5,73%), της Τέρνα Ενεργειακή (+4,80%) και των
ΕΛΠΕ (+4,32%).
Αντιθέτως, με πτώση έκλεισαν οι μετοχές της Grivalia
Properties (-6,08%), της Folli Follie (-4,55%) και της
ΜΕΤΚΑ (-1,05%).
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Προγραμματικές Συμβάσεις υπέγραψαν
σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου και ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος

Παππούς, με αντικείμενο αντίστοιχα τα έργα
«Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας»,
συνολικής δαπάνης 500.000 ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 23%) και «Βελτίωση – Συντήρηση
κλειστού γυμναστηρίου Ζεφυρίου», συνολικού
προϋπολογισμού 185.000 ευρώ (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 23%).

Το πρώτο έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται
για την αποκατάσταση και συντήρηση του οδικού
δικτύου του Δήμου Φυλής και καθίσταται απαρ-
αίτητο, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά ο δείκτης
επικινδυνότητάς του λόγω των σημαντικών
βλαβών που παρουσιάζει εξαιτίας των έντονων καιρικών
φαινομένων. Το έργο θα εκτελεστεί στο δημοτικό οδικό
δίκτυο του Δήμο Φυλής, σε 34 οδούς, σύμφωνα με την
Τεχνική Έκθεση του έργου. Η υλοποίησή του θα συμβάλ-
λει στη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου και ως εκ
τούτου στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Το δεύτερο έργο, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρ-
ους της Περιφέρειας Αττικής, αφορά στην αποκατάσταση
του κλειστού γυμναστηρίου, που βρίσκεται στον αύλειο
χώρο του Λυκείου Ζεφυρίου, επί των οδών Πέτρουλα &
Δημοκρατίας.

Οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης (οικοδομι-
κές και αποκατάστασης Η/Μ εγκαταστάσεων) αφορούν
στους χώρους των αποδυτηρίων, των γραφείων της αίθ-
ουσας συγκεντρώσεων και γυμναστικής, θα εκτελεστούν

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης του
έργου και κρίνονται αναγκαίες, καθώς το Γυμναστήριο
αποτελεί όχι μόνο χώρο άθλησης των κατοίκων της περ-
ιοχής αλλά φιλοξενεί και επίσημες αθλητικές δραστηριότ-
ητες, όπως σωματεία καλαθοσφαίρισης που προπο-
νούνται ή εδρεύουν και αγωνίζονται σε αυτό.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου
υπογράμμισε την ανάγκη υλοποίησης εκείνων των έργων
υποδομής που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των
πολιτών στο Δήμο Φυλής, είτε πρόκειται για την ασφαλή
μετακίνηση πεζών και εποχούμενων είτε για το δικαίωμα
στην άθληση. «Προχωράμε σε εκείνα τα έργα υποδομών
που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στο Δήμο Φυλής,
διασφαλίζοντας βασικά δημόσια αγαθά και δικαιώματα»,
τόνισε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης. 

Αντιδράσεις στο Προεδρικό Διάταγμα περί αναλωθέντων καυ-
σίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, που έχει τεθεί σε δια-
βούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού και προβλέπει την

δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων διάθεσης ραδιενεργών
αποβλήτων σε Δήμους, έναντι παροχής αντισταθμιστικών οφελών
προς αυτούς.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 22 του υπό διαβούλευση Π.Δ. αναφέρει:
«Αντισταθμιστικά οφέλη παρέχονται στους οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης α’ βαθμού της περιοχής στην οποία θα δημιουργηθεί
εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Τα αντισταθμιστικά
οφέλη έχουν κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό,
πολιτιστικό, ή άλλο χαρακτήρα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής.
Ο αρμόδιος για την ΕΕΑΕ υπουργός συνεργάζεται με τους αρμόδιους
φορείς και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης  για τη μορφή και το
ύψος των αντισταθμιστικών οφελών, τα οποία καθορίζονται με κοινή
απόφαση του αρμόδιου για την ΕΕΑΕ υπουργού και των καθ’ ύλην
αρμόδιων υπουργών».

Οι αντιδράσεις
Γ. Πατούλης: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ η συμμετοχή

της ΚΕΔΕ στη διαδικασία»
Απαραίτητη και επιβεβλημένη θεωρεί η ΚΕΔΕ τη δική της συμμε-

τοχή, αλλά και των ΟΤΑ Α' βαθμού, στην υλοποίηση της Εθνικής πολι-
τικής για το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και
ραδιενεργών αποβλήτων, τονίζει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος
Πατούλης, σε επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη. 

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, μέσω της
ΚΕΔΕ, στην υπό σύσταση Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων
(ΕΕΔΡΑ), η οποία δεν προβλέπεται, δεδομένου ότι, «ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι
ουσιαστικός στις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία σχετικών
μονάδων διαχείρισης», και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συνεισφορά της
στους σχετικούς σχεδιασμούς, αλλά και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών
για τα θέματα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν.

«Πρέπει να καθιερωθεί ενεργός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των
ΑΚΡΑ, σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα δε στην παρακολούθηση της λειτουργίας εγκα-
ταστάσεων, ακόμα και με δικούς της ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την πιστο-
ποίηση της ασφαλούς λειτουργίας εγκαταστάσεων και χώρων προσωρινής απόθεσης,
την ασφαλή μεταφορά με κατάλληλες πιστοποιήσεις .κλπ.» τονίζει ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ.

Γρ. Αλεξόπουλος: «Ύποπτος ο νόμος για την εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών
αποβλήτων από τους Δήμους»

Σε επαγρύπνηση καλεί τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας και την Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος

και επισημαίνει:
«Σε μια χώρα που ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της διάθεσης των οικιακών

αποβλήτων είναι απαράδεκτο να προτείνεται εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών
αποβλήτων με δέλεαρ τα "Αντισταθμιστικά οφέλη" στους Δήμους. Η υγεία και το περι-
βάλλον δεν είναι διαπραγματεύσιμα ούτε χωράνε εκπτώσεις» τονίζει ο κ. Αλεξόπουλος,
ο οποίος επισημαίνει και την απουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον όποιο σχεδιασμό
του Υπουργείου, πέραν των αντισταθμιστικών».

«Καλώ τους δημάρχους να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο, όπου γνώμονα θα έχει
αποκλειστικά την προστασία της υγείας των πολιτών καθώς και την προστασία του Περ-
ιβάλλοντος, αποκλείοντας την όποια συζήτηση δημιουργίας εγκατάστασης διάθεσης
ραδιενεργών αποβλήτων στο Νομό μας. Προσωπικά θα είμαι κάθετα αντίθετος σε οποι-
αδήποτε ενέργεια μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της περιοχής μας», καταλήγει.

Επισημαίνεται ότι, η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 7/8/2015 και
ώρα 14:00, όπως σημειώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2596 και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε
ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι
διατάξεις του Π.Δ.

Προγραμματικές Συμβάσεις Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής για:
α) την αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας και

β) τη βελτίωση – συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Ζεφυρίου
Ρ. Δούρου: «Προχωράμε σε εκείνα τα έργα υποδομών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής

στο Δήμο Φυλής»

Χώροι ραδιενεργών αποβλήτων στους Δήμους! Οι πρώτες αντιδράσεις
Γ. Πατούλης: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ η συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη διαδικασία»

Συνελήφθη 57χρονος βρε-
τανός για εμπρησμό από

πρόθεση στις Αφίδνες

Το αλκοόλ
ε π ι κ α -
λείται ως

δικαιολογία, ένας
57χρονος βρε-
τανός, ο οποίος
συνελήφθη το
απόγευμα από τη
Διεύθυνση Αντι-
μ ε τ ώ π ι σ η ς
Ε γ κ λ η μ ά τ ω ν
Εμπρησμού του
Πυροσβεστικού Σώματος, για εμπρησμό από πρόθεση
στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στις Αφίδνες Αττικής.

Ο 57χρονος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έβαλε σε
διάφορα σημεία φωτιά, σήμερα στις 13.58 το μεσημέρι,
με αποτέλεσμα να προκαλέσει πυρκαγιά σε δασική περ-
ιοχή, η οποία ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από
τις δυνάμεις πυρόσβεσης που έσπευσαν εκεί.

Πολίτες υπέδειξαν τον 57χρονο ως υπαίτιο της πυρκα-
γιάς, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης
Δράσης και στην συνέχεια παραδόθηκε στους υπαλλή-
λους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο 57χρονος ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας ότι
ήταν μεθυσμένος και έβαζε τις φωτιές χωρίς να καταλα-
βαίνει τι έκανε.

Όπως είπε είχε έλθει για τουρισμό στην Ελλάδα, επισ-
κέφθηκε πρώτα δύο νησιά και σήμερα βρέθηκε στις
Αφίδνες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό
από πρόθεση και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
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Έρευνα: Ποιοι ηλικιωμένοι κιν-
δυνεύουν περισσότερο από

έμφραγμα ή εγκεφαλικό

Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι χωρίς άνοια, αλλά με
χαμηλές επιδόσεις στα νοητικά τεστ που εξετά-
ζουν το επίπεδο λογικής σκέψης, ικανότητας

επίλυσης προβλημάτων, προσοχής και σχεδιασμού, πιθ-
ανώς κινδυνεύουν περισσότερο από έμφραγμα ή εγκεφα-
λικό, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευ-

να.
«Τα ευρήματα δείχνουν ότι η λειτουργία του εγκεφάλου

και της καρδιάς σχετίζονται περισσότερο μεταξύ τους από
ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως» δήλωσε ο υπεύθυνος της
έρευνας Μπενάμ Σαμπαγιάν του Ιατρικού Κέντρου του
ολλανδικού πανεπιστημίου του Λάιντεν.

Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό "Neurology" της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρ-
ολογίας, μελέτησαν σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες σχεδόν
4.000 άτομα με μέση ηλικία 75 ετών, χωρίς ιστορικό εμφ-
ράγματος ή εγκεφαλικού, αλλά με ιστορικό αυξημένου καρ-
διαγγειακού κινδύνου λόγω διαφόρων παραγόντων κιν-
δύνου (υψηλής αρτηριακής πίεσης, διαβήτη, καπνίσματος
κ.α.). Κανείς από τους ηλικιωμένους δεν είχε διαγνωσμένη
άνοια.

Όλοι οι συμμετέχοντες πέρασαν από νοητικά τεστ στην
αρχή της μελέτης και μετά παρακολουθήθηκαν επί τρία έτη
για να διαπιστωθεί κατά πόσο έπαθαν έμφραγμα ή εγκεφ-
αλικό. Όσοι είχαν εμφανίσει προ τριετίας τις χειρότερες
επιδόσεις στα τεστ, ήταν κατά μέσο 85% πιθανότερο να
πάθουν έμφραγμα και 51% να πάθουν εγκεφαλικό, σε
σχέση με όσους είχαν το καλύτερο νοητικό «σκορ». Το
μόνο τεστ που δεν φάνηκε να συνδέεται με μελλοντικό
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ήταν αυτό της μνήμης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι μέτριες επιδόσεις στα
νοητικά τεστ μπορεί να αντανακλούν προβλήματα στην
τροφοδοσία του εγκεφάλου με αίμα, άρα προδίδουν έναν
πιθανώς αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού. Και εφόσον τα
αγγειακά προβλήματα στον εγκέφαλο σχετίζονται στενά με
τα ανάλογα προβλήματα στην καρδιά, οι αρνητικές επιδό-
σεις στα νοητικά τεστ μπορεί να προβλέπουν επίσης τον
αυξημένο κίνδυνο για μελλοντικό έμφραγμα.

Από την άλλη, όπως είπε ο Σαμπαγιάν, ο κίνδυνος είναι
στατιστικά μικρός.

Κάτω από τα 45 δολάρ-
ια η τιμή του αργού

Διεύρυναν τις απώλειες τους τα συμβόλαια του
αργού την Πέμπτη καθώς η επίμονη παγκόσμια
υπερπροσφορά, το ενισχυόμενο δολάριο και οι

ανησυχίες για την οικονομία της Κίνας συνέχισαν να
λειτουργούν ως "βαρίδι" για την αγορά.

"Η παραγωγή-ρεκόρ από πολλά κράτη-μέλη του OPEC
και από τη Ρωσία, τα υψηλά πολλών δεκαετιών της
παραγωγής των ΗΠΑ, το ισχυρό δολάριο, οι προσδοκίες
για αύξηση των εξαγωγών του Ιράν και οι ενδείξεις

συρρίκνωσης της ζήτησης για καύσιμα στην Κίνα
συνδυάστηκαν για να αρπάξουν το 85% του εαρινού ράλι
της αγοράς, ενώ τα σημάδια μιας παρατεταμένης
επιβράδυνσης της αγοράς παρασύρουν πτωτικά τις τιμές
του πετρελαίου", σχολιάζει ο Derek Salvino,
αντιπροέδρος τομέα ερευνών αγοράς της Tradition
Energy.

Το αργό, τύπου brent, έχασε 7 σεντς ή 0,1%,
κλείνοντας στα 49,52 δολ. το βαρέλι στο ICE του
Λονδίνου. Στην αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού, το αργό
τύπου light sweet υποχώρησε κατά 49 σεντς ή κατά 1,1%
στα 44,66 δολάρια το βαρέλι -το χαμηλότερο του κλείσιμο
από το Μάρτιο.

Διαβάστε ακόμα για: Πετρέλαιο

Σε τρεις ισόποσες δόσεις θα μοι-
ραστούν τελικά οι αναδρομικές
μειώσεις των κύριων και των

επικουρικών συντάξεων, με αποτέλε-
σμα οι περικοπές στις συντάξεις
Σεπτεμβρίου (που θα καταβληθούν
τέλος Αυγούστου) να περιοριστούν στο
ύψος των επιβαλλόμενων εισφορών.

Με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο
υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρ-
ούγκαλος, διευκρινίζεται ότι η επιπλέον
εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ στις κύριες και η
νέα εισφορά στις επικουρικές συντάξεις
θα επιβληθούν μεν από την 1η Ιουλίου,
οι αναδρομικές κρατήσεις, όμως, για
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα επι-
μεριστούν ισόποσα, σε τρεις δόσεις, στις συντάξεις Οκτω-
βρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι οι 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα
δουν στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου μείωση της τάξης των
2% στην κύρια σύνταξη και 6% στην επικουρική, ενώ το
τελευταίο τρίμηνο του έτους οι επιβαρύνσεις θα είναι πιο
μεγάλες, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Η προοπτική «ομογενοποίησης» κύριων και επικουρ-
ικών συντάξεων, οι περικοπές στις συντάξεις άνω των
1.000 ευρώ και η χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης
από τον κρατικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται στα
σχέδια Κατρούγκαλου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Κατά τη συνάντησή του με συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ την
Τετάρτη, ο υπουργός Εργασίας, εκφράζοντας τις προσωπι-
κές του απόψεις, περιέγραψε τις δύσκολες αποφάσεις που
θα κληθεί να λάβει η κυβέρνηση αμέσως μετά την επι-
διωκόμενη συμφωνία. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι συνέπει-
ες της κρίσης θα επιβάρυναν ακόμη κι ένα τέλειο συνταξιο-
δοτικό σύστημα, το οποίο η Ελλάδα δεν διαθέτει. Πάντως,
κύκλοι του υπουργείου Εργασίας διέψευσαν ότι ο υπο-
υργός αναφέρθηκε σε ενσωμάτωση της επικουρικής
σύνταξης στην κύρια.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την «Καθημερινή», στο
πεδίο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές φαίνεται
ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή για τις πρόωρες συνταξιοδοτή-
σεις κάπου ανάμεσα στην πρόταση της κυβέρνησης και
των θεσμών, με τους 50άρηδες να οδηγούνται σε αυξήσεις
ορίων της τάξης των πέντε ετών. 

Τέλος, βάσει εγκυκλίου που εξέδωσε χθες το υπουργείο
Εργασίας, η παρακράτηση των αναδρομικών περικοπών
υπέρ υγείας, από την 1η Ιουλίου, στις κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις, θα γίνει σε τρεις μηνιαίες δόσεις, στις συντά-
ξεις του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι, με προηγούμενη εγκύκλιο του υπουρ-
γείου, τα αναδρομικά επρόκειτο να παρακρατηθούν μονο-
μιάς από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, κάτι που θα
οδηγούσε σε μείωση του συνολικού εισοδήματος των
συνταξιούχων για τον συγκεκριμένο μήνα κατά τουλάχιστον
12%. Με τη νέα εγκύκλιο, η μείωση τον Σεπτέμβριο θα είναι
μικρότερη.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 800
ευρώ θα δει τη σύνταξή του μειωμένη κατά 15 ευρώ τον
Σεπτέμβριο και κατά 27 ευρώ για το τρίμηνο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου, ενώ από τον Ιανουάριο θα επανέλθει στα
επίπεδα του Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, για μια κύρια
σύνταξη 1.200 ευρώ η μείωση του Σεπτεμβρίου θα είναι
στα επίπεδα των 20 ευρώ, ενώ για το τρίμηνο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου θα είναι στα 37 ευρώ.

Και η νέα εγκύκλιος, πάντως, διατηρεί τον διαφορετικό
τρόπο υπολογισμού των κρατήσεων. Ετσι, στις κύριες
συντάξεις η επιπλέον εισφορά 2% θα υπολογιστεί επί του
αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού, δηλαδή πριν από τις γνω-
στές περικοπές των μνημονίων, και η πραγματική μείωση
θα είναι 3-4%, ανάλογα και με το ύψος της σύνταξης. Στις
επικουρικές, το 6% θα παρακρατείται από τις καταβαλλό-
μενες συντάξεις.

Σε τρεις δόσεις οι αναδρομικές μειώσεις σε κύριες και επικο-
υρικές συντάξεις - «Κούρεμα» στις άνω των 1.000 ευρώ
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Δήμος Μεγαρέων: Προς αποκα-
τάσταση η χωματερή. €6 εκατομ-

μύρια από την Περιφέρεια Αττικής

Την Τρίτη 4 Αυγούστου δημοπρατήθηκε από τον
Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο του Νομού Αττικής
το έργο αποκατάστασης της χωματερής του Δήμου

Μεγαρέων.
Η χωματερή βρίσκεται στη θέση Καμπία και το κόστος

της αποκατάστασης προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό

των €6 εκατομμυρίων.
Την αποκατάσταση της χωματερής είχε σχεδιάσει και

εντάξει στο πρόγραμμα της Περιφέρειας ο τέως Περιφερει-
άρχης Γιάννης Σγουρός μετά από πρωτοβουλίες της
Διοίκησης Μαρινάκη.

Μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού ως εκπρόσωπος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής ήταν ο Αντιδήμα-
ρχος Μεγαρέων Ιερόθεος Πολυχρόνης ο οποίος δήλωσε:

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη με πολλαπλά
οφέλη για το Δήμο Μεγαρέων και όλους τους δημότες μας.
Ένα έργο που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του
χώρου της παλιάς Χωματερής και θα αλλάξει την όλη εικό-
να της ευρύτερης περιοχής και ασφαλώς θα αναβαθμίσει
και θα προστατεύσει το Περιβάλλον και την αισθητική του
χώρου και πολύ σύντομα θα αποδοθεί στο Δήμο και στην
τοπική Κοινωνία.

Επιτέλους οι συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης του
Δήμου  Μεγαρέων και οι πιέσεις προς τις αρμόδιες υπηρ-
εσίες και στην Κυβέρνηση έφεραν  θετικό αποτέλεσμα».

Οι εργασίες θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της Περ-
ιφέρειας, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και να
ολοκληρωθούν σε διάστημα 6 μηνών.

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός
στιχουργός Κώστας Βίρβος

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης,
ο λαϊκός στιχουργός Κώστας Βίρβος στα
88 του  χρόν ια .  Δ ιασωληνωμένος  τον

τελευταίο χρόνο στο σπίτ ι  του στο Παλαιό Φάλ-
ηρο ταλαιπωρούταν από προβλήματα υγείας και
βαρύτατο εγκεφαλικό.

Γεννήθηκε το 1926 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Ήταν πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε ως στιχουργός με
το λαϊκό τραγούδι ,  χώρο στον οποίο διακρίθηκε
από το 1950. 

Έχει  γράψει  πάνω από 2.000 τραγούδια,  πολλά
από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί  κλασικά. 

Συνεργάστηκε με τους περισσότερους από τους
κορυφαίους συνθέτες και  ερμηνευτές του ελληνι-
κού τραγουδιού,  μεταξύ αυτών ο Μίκης Θεο-
δωράκης ,  ο  Βασ ίλης  Τσ ι τσάνης ,  ο  Γρηγόρης
Μπιθικώτσης, ο Στέλιος Καζαντζίδης,  ο Γιώργος
Νταλάρας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος κ.α.

Το πρώτο του τραγούδι  που κυκλοφόρησε με το
όνομά του ήταν το Να το βρεις από άλλη (1948),
σε μουσική Απόστολου Καλδάρα με ερμηνευτές
τη Σούλα Καλφοπούλου και  τον Μάρκο Βαμβα-
κάρη. 

Από τότε ακολούθησαν μεγάλες στ ιγμές:  Το
καράβι,  Το κουρασμένο βήμα σου, Μια παλιά
ιστορ ία ,  Της γερακ ίνας γ ιος ,  Σου ‘χω έτο ιμη
συγγνώμη κ.ά.  

Πέρασε και  στους ολοκληρωμένους κύκλους
τραγουδιών: Καταχνιά σε μουσική Χρήστου Λεον-
τή ,  Θεσσαλ ικός  κύκλος  σε  μουσ ική  Γιάννη
Μαρκόπουλου, Θάλασσα, πικροθάλασσα σε μου-
σική Μίμη Πλέσσα, Α-Ω σε μουσική Γρηγόρη
Μπιθικώτση κ.ά.

ΣΔΟΕ: «Ζευγάρι» στη ζωή και στη
φοροδιαφυγή δύο συνταξιούχοι!

Χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ έ ς
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς
περιστατικών μεγάλης

φοροδιαφυγής τον Ιούλιο έδωσε
την Πέμπτη στη δημοσιότητα το
Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος στο πλαίσιο του
σχεδιασμού για πάταξη του
οικονομικού εγκλήματος, της
διαφθοράς και του παράνομου
πλουτισμού. 

Ενδεικτική ήταν η περίπτωση
ενός ζευγαριού συνταξιούχων. Ο
σύζυγος προσαύξησε την
περιουσία του κατά 2.4 εκατ. €
χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η
πηγή προέλευσης. Επίσης, ο
ίδιος και η σύζυγός του
απέκρυψαν εισοδήματα άνω των
1.77 εκατ. € από άσκηση
εμπορικής δραστηριότητας
(πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). 

Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές
της δηλώσεις.

Παράλληλα με τη διερεύνηση των σημαντικών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, το Σ.Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας εντολή
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, συγκρότησε συνέργεια τα οποία διενήργησαν σαρωτικούς
ελέγχους στην αγορά με έμφαση τις τουριστικές περιοχές. 

Συγκεκριμένα, από τις 22 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου διενεργήθηκαν 2712 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες
επιχειρήσεις, από 401 συνεργεία ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 740 παραβάτες και
διαπιστώθηκαν 4.404 παραβάσεις, από τις οποίες 4.307 παραβάσεις αφορούσαν μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. 

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την
πάταξη της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, με στόχο την εθελοντική συμμόρφωση, την
εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης, την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των δημοσίων
εσόδων.

Στα 5,3 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα «φέσια»
του Δημοσίου τον Ιούνιο

Στα 5,3 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθε-
σμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες
τον Ιούνιο, έναντι 5,037 δισ. ευρώ τον Μάιο,

γεγονός που αποτυπώνει τα προβλήματα ρευστότ-
ητας των φορέων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης
και την ευρύτερη στάση πληρωμών στο Δημόσιο.

Στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Πέμπτη, το
υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν ότι τον Ιούνιο
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρν-
ησης αυξήθηκαν στα 4,595 δισ. ευρώ, από 4,303 δισ.
ευρώ στα τέλη Μάιου, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές
φόρων αυξήθηκαν στα 733 εκατ. ευρώ, από 734 εκατ.
ευρώ στα τέλη Μαΐου.

Οι οφειλές των υπουργείων και των εποπτευομέ-
νων φορέων τους ανήλθαν στα  601 εκατ. ευρώ, από
525 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Τα χρέη της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ανήλθαν στα 298 εκατ. ευρώ, από 293
εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2015.

Αύξηση κατέγραψαν τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία ανήλθαν τον Ιούνιο στα 2,34 δισ. ευρώ,
από 2,23 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αυξήθηκαν στα 1,63 δισ. ευρώ, από 1,55 δισ. ευρώ στο τέλος
Φεβρουαρίου.

Οι οφειλές λοιπών νομικών προσώπων αυξήθηκαν στα 243 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, από 230 εκατ. ευρώ στα τέλη
Μαΐου.

Τέλος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων αυξήθηκαν στα 1,11 δισ. ευρώ, από 1,02 δισ. ευρώ στα τέλη Μαΐου.
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας ανα-
κοινώνει ότι από 3/8/2015 παρέχονται δωρεάν υπηρ-
εσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης από
Ψυχολόγο σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Ελευ-
σίνας κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες: στο κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας,
Ελευθερίου Βενιζέλου & Εθνικής Αντιστάσεως τηλ. για
ραντεβού: 210 – 5560612 (ώρες 10.00-13.00 κ. Πετρίδη
Χριστίνα, Ψυχολόγος)

Της έστελνε απειλητικά
και υβριστικά μηνύματα

μέσω διαδικτύου

Δικογραφία σχημάτισε η Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος σε βάρος 55χρονου που έστελνε σε
35χρονη απειλητικά και υβριστικά και μηνύματα

μέσω διαδικτύου. 

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από μήν-
υση που υπέβαλε η 35χρονη.

Για τα παραπάνω ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Σύρου και παραγγέλθηκε η διενέργεια προανάκρι-
σης, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε ενδελεχής
αστυνομική και ψηφιακή - διαδικτυακή έρευνα των ψηφ-
ιακών στοιχείων και δεδομένων της υπόθεσης. Ο 55χρο-
νος ταυτοποιήθηκε ως αποστολέας των επίμαχων
μηνυμάτων.

Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματοποίησαν
έρευνα στο σπίτι και σε επαγγελματικό χώρο του 55χρο-
νου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκε και
κατασχέθηκε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

O 55χρονος επέδειξε στους αστυνομικούς τα επίμαχα
μηνύματα και αποδέχθηκε τις πράξεις του.

Το κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε θα αποσταλεί
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για τις δέου-
σες εργαστηριακές εξετάσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση της
ανεργίας τον Μάιο

Στο 25% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο
ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2015 έναντι 27% τον
Μάιο του 2014 και 25,6% τον Απρίλιο του 2015, σύμφ-
ωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Μάιο του
2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.604.102 άτομα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.200.981 άτομα, ενώ ο οικο-
νομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.286.476
άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 81.832 άτομα
σε σχέση με το Μάιο του 2014 (αύξηση 2,3%) και κατά
65.387 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015
(αύξηση 1,8%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 98.820 άτομα σε σχέση
με το Μάιο του 2014 (μείωση 7,6%) και κατά 15.278

άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015 (μείωση 1,3%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν

εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά
32.879 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2014 (μείωση 1%)
και κατά 53.701 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015
(μείωση 1,6%).

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο στάδιο
των παρεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο
της Γλυφάδας, με το μείζον έργο του καθαρ-

ισμού και της αναβάθμισης και των πέντε ακτών. Μετά
από εντατική προσπάθεια – και παρά το αντίξοο περ-
ιβάλλον που δημιουργούν οι ευρύτερες εξελίξεις – η
δημοτική αρχή Γλυφάδας παραδίδει τις παραλίες καθ-
αρές και λειτουργικές τόσο για τους κατοίκους, όσο και
για τους επισκέπτες της πόλης. Παράλληλα, συνεχίζει
το έργο εξωραϊσμού τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού. 

O Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου,
κάλεσε τους λουόμενους να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια και επιμέλεια ώστε να βοηθήσουν να
παραμείνουν καθαρές και ευπρεπισμένες οι ακτές της
πόλης για όλη τη θερινή περίοδο. «Όλοι μαζί να φρον-
τίσουμε τις παραλίες της Γλυφάδας, σεβόμενοι το
έργο που έχει γίνει, τους γύρω λουόμενους και το περ-
ιβάλλον», τόνισε ο κ. Παπανικολάου. 

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση και στις πέντε ακτές
της Γλυφάδας είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που έγιναν στην παρ-
αλία της Γλυφάδας είναι οι ακόλουθες: 

• Καθαρίστηκαν οι παραλίες και οι γύρω χώροι
και ολοκληρώθηκε η περισυλλογή των απορριμμάτων

• Αποψιλώθηκε ο περιβάλλων χώρος και έγινε
συντήρηση του πρασίνου

• Τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων 
• Εγκαταστάθηκαν ντουζιέρες, αποδυτήρια και

χημικές τουαλέτες
• Απομακρύνθηκαν πέτρες, μπάζα και ογκώδη

αντικείμενα 
• Τοποθετήθηκαν μοντέρνα παγκάκια
• Ενισχύθηκε ο φωτισμός
• Φυτεύτηκαν δεκάδες κουκουναριές, που δημιο-

υργούν ένα σκιερό περιβάλλον
• Τοποθετήθηκαν ομπρέλες σε όλο το μήκος της

παραλίας 
• Εγκαταστάθηκε μια ολοκληρωμένη υποδομή για

τη φιλοξενία των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Το
Seatrac δίνει το δικαίωμα σε όλους τους συμπολίτες μας
για πρόσβαση στη θάλασσα το καλοκαίρι. Ο πρωτοπορ-
ιακός αυτός μηχανισμός αποτελείται από ράγες σταθερής
τροχιάς, μέσα στις οποίες ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθ-
ισμα μπορεί να κινηθεί μέσα και έξω από το νερό. Παράλ-
ληλα, δίπλα στο μηχανισμό τοποθετήθηκε ειδικός διάδρ-

ομος, ενώ διαμορφώθηκαν και θέσεις για ΑΜΕΑ στο πάρ-
κινγκ μπροστά από την παραλία.

• Υπάρχουν πλέον ναυαγοσώστες, σε ειδικό
πύργο επιτήρησης 

• Εγκαταστάθηκε η πρώτη δημόσια δωρεάν
ανταλλακτική βιβλιοθήκη, στην πέμπτη παραλία του
Δήμου. Η μικρή αυτή γωνιά γνώσης και πολιτισμού στη
Γλυφάδα αποτελείται από μία μοντέρνα κατασκευή, στα
πρότυπα μίας παραδοσιακής βιβλιοθήκης, με υλικό που
διαχειρίζονται οι χρήστες της, χωρίς την εγγραφή τους σε
κάποιο μητρώο, δίχως συνδρομή ή χρηματικό αντίτιμο
και με ελεύθερο ωράριο λειτουργίας. Το απόθεμά της
βασίζεται στην ανταπόκριση των επισκεπτών της. Είναι
αυτόνομη ενεργειακά, καθώς αξιοποιεί εγκατεστημένα
φωτοβολταϊκά στην οροφή της για να φωτίζεται, ενώ
διαθέτει και οθόνη αφής με χρηστικές πληροφορίες για
την ανταλλαγή βιβλίων και για το Δήμο Γλυφάδας.

Όλοι μαζί φροντίζουμε την παραλία 
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Σύλληψη 31χρονου Αλβανού για
την δολοφονία νεαρού ομοεθνή

του στην Λάρισα

Στην σύλληψη ενός 31χρονου Αλβανού προχώρη-
σαν χθες οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφ-
άλειας Λάρισας, ως δράστη της στυγερής δολοφ-

ονίας ενός 21χρονου ομοεθνή του τα ξημερώματα της Παρ-
ασκευής 26 Ιουνίου, σε αγροτική περιοχή της Αγιάς.

Έπειτα από συστηματική έρευνα και αξιοποίηση
στοιχείων ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη, όπως

επίσης συνελήφθη και η
ομοεθνής 26χρονη σύζυγός
του για το αδίκημα της
υπόθαλψης εγκληματία.

Ο 31χρονος θα οδηγηθεί
στον ανακριτή, ενώ η
σύζυγος του στον εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος νεαρός που ήταν υπάλ-
ληλος σε ψαροταβέρνα στα παράλια της Λάρισας, είχε
ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου, ενώ στη συνέχεια το πτώμα
του πυρπολήθηκε.

Άγριος προπηλακισμός
εφοριακών στη Ρόδο

Άγριος
προπ-
ηλακι-

σμός εφοριακών
από δεκάδες
πολίτες που
βρίσκονταν στο
πανηγύρι των
Μαριτσών, στη
Ρόδο, σημειώθη-
κε το βράδυ της
Τετάρτης.

Σύμφωνα με
την τοπική εφ-
ημερίδα "Ροδιακή" τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν τριμελής ομάδα
εφοριακών που πήραν εντολή από την υπηρεσία τους να μετα-
βούν για έλεγχο στο πανηγύρι, δέχθηκαν την οργή κατοίκων της
περιοχής, οι οποίοι αρχικά τους αποδοκίμασαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας το περιστατικό δεν
έμεινε μόνο στις αποδοκιμασίες. Συνεχίστηκε με ύβρεις και άγρ-
ιο προπηλακισμό, γεγονός που υποχρέωσε το κλιμάκιο των εφ-
οριακών να καλέσει σε βοήθεια την Αστυνομία.

Περιπολικό του Α.Τ. Ιαλυσού έφθασε στο σημείο και στην κυρ-
ιολεξία φυγάδευσε τους τρεις εφοριακούς προκειμένου να απο-
φευχθούν τα χειρότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το δεύτερο περιστατικό παρεμ-
πόδισης φορολογικού ελέγχου που συμβαίνει στη Ρόδο, μέσα
σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Για το περιστατικό αυτό το οποίο αξιολογείται ως σοβαρό, εν-
ημερώθηκε απευθείας το υπουργείο Οικονομικών, καθώς στο
κλιμάκιο συμμετείχαν και στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας
από την Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε εντολή να σχηματιστεί
δικογραφία και να ενημερωθεί η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρό-
δου.

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Διαρκές έγκλημα κατά της κοινωνίας η φοροδια-
φυγή

"Τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ως εργαζόμενοι στο Υπο-
υργείο Οικονομικών,  θα τη δώσουμε μαζί με όλη την κοινωνία
γιατί είναι ένας αγώνας που μας  αφορά όλους και όλες", αναφ-
έρει σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-
νων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ) με αφο-
ρμή το επεισόδιο στη Ρόδο.

"Η φοροδιαφυγή είναι ένα διαρκές έγκλημα κατά της κοι-
νωνίας, εντείνει τις φορολογικές ανισότητες και αδικίες και όποι-
ος την ανέχεται είναι συνένοχος στο έγκλημα αυτό¨, αναφέρει η
ΠΟΕ-ΔΟΥ και προσθέτει:

"Φοροδιαφυγή σημαίνει λιγότερα έσοδα, χειρότερη υγεία, χει-
ρότερη παιδεία,  και  στο βάθος περιστολή της εθνικής κυρια-
ρχίας και συνεχή εξάρτηση από τους δανειστές.

Η προσπάθεια αυτή αν δεν είναι συλλογική θα αποτύχει, γι
αυτό θέλουμε την κοινωνία να είναι στο πλευρό μας.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
να περιφρουρήσει με όλα τα μέσα, τη διαδικασία και τις συνθή-
κες κάτω από τις οποίες οι  συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες
δίνουν καθημερινά αυτήν την μάχη, με αυταπάρνηση και υψηλό
αίσθημα ευθύνης.

Δηλώνουμε ότι και μέσα από τις υπάρχουσες δυσκολίες θα
συνεχίσουμε να υπηρετούμε  το δημόσιο συμφέρον. Γεγονότα
σαν αυτό της Ρόδου, δεν μας πτοούν και δεν μας φοβίζουν γιατί
το δημόσιο συμφέρον είναι ισχυρότερο από τα μικροσυμφέρον-
τα των λίγων και τα μεγαλοσυμφέροντα των ισχυρών".

Στην ανάρτηση των προσωρινών λιστών
για τα προγράμματα πλήρους απασχόλ-
ησης 2417 ανέργων στην διαδικτυακή του

πύλη www.oaed.gr προχώρησε σήμερα ο Οργανι-
σμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Συγκεκριμένα στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρ-
εσίες/Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
2015, αναρτήθηκαν σήμερα:

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης στο «Πρό-
γραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015», ο οποίος
περιλαμβάνει 2.417 ωφελούμενους, εγγεγραμμέ-
νους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού,
ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι θα εργαστούν
με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση για 5 μήνες
στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως αυτοί έχουν
καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης
4/2015 της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.

Ο Πίνακας Αποκλειομένων για το ίδιο πρόγραμμα.
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η κατάρτιση

των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και
αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφ-
οριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβ-
λεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία
έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να αναζητήσουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου
της αίτησης (Κωδικός Αριθμός Αίτησης) τη σειρά κατάτα-
ξής τους στους πίνακες κατάταξης ανέργων ή στον πίνα-
κα αποκλειομένων τον λόγο αποκλεισμού τους.

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων τα οποία εμπερι-
έχονται στους Προσωρινούς Πίνακες μπορούν να υποβ-
ληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ανάρτησης των προσωρινών πινάκων, δηλαδή από τις
8:00 το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου μέχρι και τις
12:00 το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου 2015.

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρ-
ονικό τρόπο και μόνο από πιστοποιημένους χρήστες των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού µε τη χρήση
κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθημα-
τικό).

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αυτοματοποιημένων
διαδικασιών και με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών
προς τους ενδιαφερόμενους και τη μείωση της γραφειο-
κρατίας, οι ενιστάμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβά-
λουν τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά

ως συνημμένα αρχεία της ένστασης τους, είτε με κατάθε-
ση στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της
Τρίτης 11 Αυγούστου, βάσει και των όσων ορίζονται στη
Δημόσια Πρόσκληση.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, μετά την ολοκ-
λήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, εντός δεκαπέντε
(15) εργάσιμων ημερών θα εγκριθεί με απόφαση της Διοι-
κήτριας του ΟΑΕΔ, κυρίας Μαρίας Καραμεσίνη, ο Ορι-
στικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων.

Ο Οριστικός Πίνακας θα αναρτηθεί, με την ανακοίνωση
της έκδοσης του, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Εκτός από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων,
θα καταρτιστούν και δημοσιοποιηθούν: α) Οι πίνακες
κατάταξης επιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα, καθώς
και β) οι πίνακες κατάταξης επιλαχόντων ανά φορέα,
ειδικότητα και επιλογή με βάση τις δηλωθείσες προτιμή-
σεις.

Οι άνεργοι οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στον οριστικό
πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμ-
μένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομ-
ηνία υπόδειξης τους στους επιβλέποντες φορείς.

Εν τω μεταξύ, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη Δημόσια
Πρόσκληση για 17.917 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε
φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Προγράμματος.

Η Δημόσια Πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ,
θα δημοσιοποιηθεί και αυτή στο διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ.

OAEΔ: Στο διαδίκτυο οι προσωρινές
λίστες για τα προγράμματα απασχόλησης
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Eλληνική Εταιρεία Μαστολογίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

HEλληνική Εταιρεία Μαστολογίας, η οποία αριθμεί
37 συναπτά έτη  λειτουργίας της και βασίζεται
στην διδακτική ρύση του Ιπποκράτη «Κάλλιο

προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν», εκφράζει την έντονη
δυσαρέσκειά της στο ευρύ κοινό, όταν μια θετική πρωτο-
βουλία ενός Υπουργού Υγείας, μεταφράζεται ως στόχος
αντιπαράθεσης.

Είναι γνωστό ότι όλοι ζητάμε να επέλθει αλλαγή στους
γύρω μας, στους Πολιτικούς, στο Σύστημα Υγείας,  στην
πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση. Όταν όμως έρθει η
ώρα για  να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι και να
υποστηρίξουμε το συμφέρον μας, τότε δυσανασχετούμε.
Είναι ακόμη γνωστή, η Ελληνική νοοτροπία γενικότερα.
Όταν ο Καποδίστριας για παράδειγμα, έφερε δωρεάν τα
εξωτικά  τότε γεώμηλα (πατάτες) στην Ελλάδα, συνάντησε
τρομερές επιφυλάξεις και αντιδράσεις. Τότε, όπως αναφέρ-
ει ο θρύλος,  ο Κυβερνήτης έπαιξε με τους Έλληνες και
μετέτρεψε τις πατάτες σε δήθεν πολύτιμες και σπάνιες.
Έβαλε φρουρούς τάχα να τις φυλάνε, με αποτέλεσμα να
γίνουν ανάρπαστες!!!!! 

Αναφέροντας τα ανωτέρω, ερχόμαστε ως ιατροί που
εδώ και 37 χρόνια με την  Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας,
δίνουμε καθημερινά τον δικό μας αγώνα για πρόληψη και
έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του μαστού, να στηρίξουμε
την πρωτοβουλία θέσπισης προληπτικών εξετάσεων για 4
διαδεδομένες μορφές καρκίνου που σχεδιάζει να νομοθε-
τήσει το Υπουργείο Υγείας.  Στη χώρα του Παπανικολάου,
του επιστήμονα που εφέυρε το Τεστ Παπανικολάου και έχει
σώσει χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο,  την Ελλάδα,
λόγω αμέλειας κρίνεται αναγκαίο να πρέπει να επιβληθεί
πρόστιμο σε όσες δεν συμμορφώθούν και δεν υποβληθ-
ούν σε αυτό. Το ίδιο θα συμβεί σε όσους αμελήσουν το
ετήσιο τσεκ απ μέσω των προληπτικών εξετάσεων που
προτείνονται και που σώζουν ζωές. Το πρόστιμο αυτό δεν
πρέπει να μας τρομάζει, αλλά να μας αφυπνίζει και να μας
προφυλλάσει.

Διεθνώς είναι κοινό μυστικό, ότι η διαπίστωση οποιου-
δήποτε προβλήματος υγείας σε πρώιμο, αρχικό στάδιο,
καθιστά πολύ πιο αποτελεσματική την αντιμετώπισή του.     

Η προληπτική ιατρική, πρέπει να κερδίζει συνεχώς έδα-
φος επειδή έχει θετικό πρόσημο και αποτελεί ασπίδα για
την υγεία   όλων μας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, κ. Παναγιώτης
Κουρουμπλής σε δήλωσή του, επικρίνοντας τη νοοτροπία
του Έλληνα σε θέματα πρόληψης, ότι πρόσφατα υλοποι-
ήθηκε πρόγραμμα αντικαρκινικών εξετάσεων για 60.0000
άτομα, στο οποίο προσήλθαν να εξεταστούν μόλις 7.000
άτομα»!! 

Το διαπιστώνουμε  και εμείς ως ΕΕΜ,  στην καθημερ-
ινότητά μας, όταν μέσα από τις δωρεάν εκστρατείες
ενημέρωσης και δωρεάν εξέτασης μαστών που οργανώνο-
υμε και πραγματοποιούμε σε Δήμους ή σε άλλους Δημο-
σιους Φορείς ο αριθμός των Ελληνίδων γυναικών που θα
μπορούσε να προσέλθει για εξέταση είναι πολλαπλάσιος
αυτών που εξετάζονται. Κι αυτό επειδή οι ίδιες θεωρούν ότι
η προληπτική εξέταση  θα μπορούσε να τους ανοίξει θέμα-
τα. Έτσι αποφασίζουν να επισκεφθούν τον ειδικό, μόνον
όταν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. 

Στη χώρα μας σε αντίθεση με τις περισσότερο ανα-
πτυγμένες χώρες, παρατηρείται μεταξύ των ετών 19980-
2004, σταθερή αυξητική τάση στους θανάτους από
καρκίνο, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.  

Γι’ αυτό αντί να αντιδικούμε με τις αποφάσεις που λαμ-
βάνονται σε θέματα πρόληψης, ας προσπαθήσουν όλοι οι
Φορείς να συμπράξουν προς την κατεύθυνση της μείωσης
των θανάτων, με την εφαρμογή των προληπτικών εξετά-
σεων. Η έλλειψη  πληροφόρησης των Ελλήνων και των
Ελληνίδων για έγκυρη και έγκαιρη    διάγνωση, είναι αυτό
που σκοτώνει. Η υγεία είναι δικαίωμα όλων μας και οφείλο-
υμε να την διαφυλάξουμε.

Για το Δ.Σ.
Η  Πρόεδρος

Δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα
ε Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών

Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαστολόγος - Ογκολόγος
Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας για τον

καρκίνο μαστού και τα Κέντρα μαστού στην Ε.Ε. 
Εκπρόσωπός στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον

καρκίνο
του μαστού στην ομάδα κατευθυντηρίων οδηγιών

Λεωφ. Κηφισίας 18 11526 Αθήνα
τηλ. 210 7771246
φαξ. 2107716834

Αποζημίωση – μαμούθ από
νοσοκομείο σε εργαζόμενη

που τραυματίστηκε από
πτώση δέντρου

Αποζημίωση ύψους 60.150 ευρώ θα πρέπει να καταβά-
λει νοσοκομείο σε εργαζόμενη του που τραυματίστηκε από
πτώση δέντρου, το οποίο βρισκόταν στο προαύλιο του
ιδρύματος.

Σε αυτή την απόφαση προχώρησε το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας που επικύρωσε την απόφαση του Εφετείου που
είχε εγκρίνει την καταβολή της αποζημίωσης.

Την ώρα που η εργαζόμενη έβγαινε από το νοσοκομείο
έπεσε πάνω της ένα μεγάλο κλαρί ευκάλυπτου που βρισ-
κόταν στον προαύλιο χώρο λόγω ισχυρού ανέμου, το
οποίο της προκάλεσε κατάγματα στην αυχενική και θωρα-
κική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στο πόδι καθώς και
κακώσεις στο κεφάλι.

Το αποτέλεσμα ήταν η άτυχη γυναίκα να χρειαστεί χειρο-

υργική επέμ-
βαση με
τοποθέτηση
μ ε τ α λ λ ι κ ή ς
πλάκας.

Η εργαζό-
μενη προ-
σέφυγε στη
Δ ι κα ι ο σ ύ ν η
που έκανε
δεκτή την
αγωγή της
κρίνοντας ότι
ο τραυματι-
σμός οφείλεται σε υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων του
νοσοκομείου που δεν μερίμνησαν, αν και είχαν σχετική
υποχρέωση, για τη συντήρηση, φροντίδα και έγκυρη απο-
κοπή των επικίνδυνων κλαδιών.

Η αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή για αποζημίωση 60.150
ευρώ εφάπαξ ενώ το νοσοκομείο υποχρεούται να κατα-
βάλλει μηνιαίως 500 ευρώ έως του ποσού των 266.000
ευρώ.

Εκατοντάδες συμπολίτες μας έδωσαν και φέτος
το «παρών» στον εσπερινό που τελέστηκε στο
βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας , στην

ομώνυμη περιοχή των Αχαρνών.
Την παραμονή, απόγευμα της Τετάρτης  5 Αυγούστου

τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας,
στο προαύλιο του Ναού, όπου ιερούργησε Αρχιμαν-
δρίτης της Ιεράς Μονής Πετράκη κι ακολούθησε λιτά-
νευση της εικόνας.

Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με δεξίωση, μπροστά
στην πηγή που εξακολουθεί να αναβλύζει δροσερό
νερό. Προσφέρθηκαν παραδοσιακοί μεζέδες, από το
παρακείμενο Αθλητικό και Βιωματικό Πάρκο Paradise
και το κτήμα Ιγγλέσης, που αναβίωσαν και φέτος το
πανηγύρι.

Το παρόν έδωσαν, ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου
Θανάσης Κατσιγιάννης,  ο Αντιδήμαρχος  Παν. Πολυμε-
νέας, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ  Γιώργος Δασκαλάκης, ο
δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ.
Γιώργος Σταύρου, ο δημοτικός σύμβουλος  Στέργιος
Πεδιαδίτης., ο πρώην δήμαρχος και εορταζόμενος Σωτήρ-
ης  Ντούρος, ο δημοτικός Σύμβουλος και πρώην αντιδήμα-
ρχος Παν. Αναγνωστόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της

ΙΛΕΑ Γιάννης Ματουκάς, το μέλος  της ΙΛΕΑ  Σωτήρης
Παρθενίου, ο πρώην αντιδήμαρχος Γιάννης Σκρέκης και
φυσικά  οι χορηγοί  Γιάννης Μιχαλακόπουλος  και
Θοδωρής Παχατουρίδης.

Ανήμερα της εορτής τελέστηκαν, ο όρθρος και πανηγυρ-
ική Θεία Λειτουργία, παρουσία πολλών προσκυνητών που
φρόντισαν και φέτος να τιμήσουν την πανήγυρη του Ιερού
Ναού.

Οτραπεζικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο της
σημερινής συνεδρίασης, δίνοντας ένα τόνο
αισιοδοξίας και αισθήματος επιστροφής στην

κανονικότητα. Μετά τις καταιγιστικές ρευστοποιήσεις
των τριών τελευταίων συνεδριάσεων, ήρθε η σειρά των
αγοραστών, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη με κέρδη
της τάξης του 17,78%, κοντά στο τοπικό υψηλό των
280,78 μονάδων.

Αντέδρασε ο Γενικός Δείκτης με οδηγό τις τράπεζες
και τον ΟΤΕΟ κύριος πρωταγωνιστής υπήρξε η μετοχή
της Εθνικής Τράπεζας(+27,47%), η οποία από τη χθε-
σινή συνεδρίαση επιχείρησε να περάσει μπροστά των
υπολοίπων, με  "συμπρωταγωνίστρια" την Eurobank
(+17,31%). Σε δεύτερο ρόλο βρέθηκαν οι μετοχές των
Alpha Bank (+11,61%) και Tρ. Πειραιώς (+3,62%), με
την τελευταία να μην αποσαφηνίζει αν ακολούθησε
απλά το... έργο των υπολοίπων ή οι πωλήσεις καθυστέρη-
σαν να τελειώσουν.

Στo υπόλοιπο ταμπλό, σημαντικά κέρδη προσκόμισε η
μετοχή του ΟΤΕ (+9,28%) με κλείσιμο στα 7,7 ευρώ, η
Βιοχάλκο ενισχύθηκε κατά  6,64%,  η ΔΕΗ (+6,53%), η
ΕΥΔΑΠ (+6,28%) και η ΕΧΑΕ (+6,10%) ενώ υψηλότερα
άνω του 4% διαμορφώθηκαν τα κλεισίματα για ΟΠΑΠ,
ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ και ΜΠΕΛΑ. Η Coca Cola που αμφιταλαν-
τευόταν στη διάρκεια της συνεδρίασης μεταξύ θετικού και
αρνητικού προσήμου (η μετοχή έφτασε να υποχωρεί έως
και -4,54%) έκλεισε τελικώς στα 20,49 ευρώ, ήτοι 1,19%
υψηλότερα.

Μόνο τρεις ήταν οι μετοχές με απώλειες στον  25άρη, οι
Γριβάλια (-6,08%), Folli Follie (-4,55%) και Μέτκα (-1,05%).

Στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, αντέδρασε  και η
Attica Bank, σημειώνοντας κέρδη +23,08% στα 0,032
ευρώ, η ΜΙΓ κέρδισε +21,74%, το ΥΓΕΙΑ (+14,89%), η
ΣΩΛΚ (+12,48%), η Intracom (+9,84%) και η ΑΝΕΜΟΣ
(+4,84%) μεταξύ άλλων, ενώ τα ΕΛΚΑ και ο Φουρλής
υποχώρησαν 4,26% και 3,42% αντίστοιχα.

dddd
Στην αγορά παραγώγων, παρά τη σημαντική άνοδο των

τραπεζών, τα προθεσμιακά τους συμβόλαια δεν συγκέντρ-
ωσαν μεγάλο συναλλακτικό ενδιαφέρον, ενώ τα μεγάλα
Premium διατηρήθηκαν έναντι των υποκείμενων αξιών.

Ο τζίρος αν και ήταν κατά 10 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από
χτες, κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, στα 74 εκατ.
ευρώ, με τους τέσσερις τραπεζικούς τίτλους και τον ΟΤΕ να
συμπληρώνουν το 70% του συνολικού τζίρου.

Ο Εσπερινός της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών.
Παράδοση και αναβίωση του πανηγυριού

Αντέδρασε ο Γενικός Δείκτης με οδηγό
τις τράπεζες και τον ΟΤΕ
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Δυο ανήλικοι τραυματίες
από τζετ σκι στο Ρέθυμνο

.

Στο νοσοκο-
μ ε ί ο
Ρεθύμνου

μεταφέρθηκαν με
ελαφρά τραύματα
δύο ανήλικοι, μετά
από σύγκρουση
ιδιωτικού ταχύπλο-
ου με τζετ σκι στην
παραλία στα Μισ-
σίρια Ρεθύμνου.

Η σύγκρουση έγινε στις 4 το απόγευμα και αμέσως ειδο-
ποιήθηκε το Λιμεναρχείο και το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε
έναν 17χρονο και έναν 12χρονο που επέβαιναν στο τζετ
σκι, με ελαφρά τραύματα και οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο
νοσοκομείο. Αυτή την ώρα υποβάλλονται σε εξετάσεις. Οι
δύο ανήλικοι δεν διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία τους και
θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για έλεγχο και παρακο-
λούθηση.

Το Λιμενικό συνέλαβε τον χειριστή του ταχυπλόου
36χρονών, ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε
δρομολόγιο έλξης αλεξιπτώτου, και είναι παράλληλα ο
υπεύθυνος της επιχείρησης εκμίσθωσης του τζετ σκι στο
οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι.

Αιματηρή ληστεία στο Μοσχάτο - Πυρ-
οβόλησε άνδρα και εξαφανίστηκε

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε πριν από λίγο στο
Μοσχάτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από
πυροβολισμό ένας άνδρας. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στο
Μοσχάτο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άντρα ο οποίος
πυροβόλησε νωρίτερα άτομο στην οδο Λάμπρου Κατσώνη
στο Μοσχάτο και του αφαίρεσε τσαντάκι που περιείχε προ-
σωπικά έγγραφα και χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η σφαίρα βρήκε
τον άντρα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο γενικό κρατικό Νίκαιας.

130.000 αιτήσεις για την επισι-
τιστική βοήθεια του ΤΕΒΑ

Περισσότερες από 130 χιλιάδες είναι μέχρι στιγμής
οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους τρεις

εβδομάδες μετά την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.
Συγκεκριμένα οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 130.742, εκ

των οποίων οι 50.226 υποβλήθηκαν ιδιωτικά, ενώ οι
80.516 υποβλήθηκαν από τους Εταίρους. 

Επισημαίνεται ότι οι 130.742 αιτήσεις αντιστοιχούν σε
287.584 άτομα.

Η 26η Αυγούστου είναι η ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας για την υποβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα.

Στους 224.000 οι
μετανάστες που έχουν

φτάσει σε Ελλάδα και Ιταλία
το 2015!

124.000 πρόσφυγες και μετανάστες μόνο
στην Ελλάδα

Περίπου 224.000 πρόσφυγες και μετανάστες
έχουν φτάσει σε Ελλάδα και Ιταλία διαπλέον-
τας τη Μεσόγειο από τις αρχές του έτους, ανα-

κοίνωσε σήμερα Πέμπτη η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνω-
μένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (HCR).

Η Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει ότι έχουν καταμετρηθ-
εί 98.000 πρόσφυγες στην Ιταλία και 124.000 στην
Ελλάδα, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της
έως τα τέλη Ιουλίου.

Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα ή αγνοούνται ακόμη.
Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα θύματα και
οι αγνοούμενοι από την τελευταία ναυτική τραγωδία
που σημειώθηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά της Λιβύης.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα
προεδρεύσει σε κυβερνητική σύσκεψη για την διαχείρ-
ιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις προσφυγικές
ροές.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. Πρακτικού 22
Αριθ. Απόφ. 160
ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση χωροθέτ-

ησης οικογενειακών ταφώνων στο
νέο κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότ-
ητας Άνω Λιοσίων, για τις ανάγκες
των κατοίκων του Δήμου».

Άνω Λιόσια σήμερα την 31η του
μήνα Ιουλίου έτους 2015 ημέρα Παρ-
ασκευή  και ώρα 15:30 στο Δημοτικό
κατάστημα της δημοτικής ενότητας
Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου
Φυλής, ύστερα από πρόσκληση της
Πρόεδρου κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-
ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με
αρ. πρωτ. 34740/27-07-2015 που
κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την
27-07-2015, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν.3852/2010, το Δημοτικό
Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε συνε-
δρίαση και ήταν παρόντες οι εξής: 

1) -
2)Παπαϊωάννου Κων/νος (προσή-

λθε κατά την συζήτηση του 1ου θέμα-
τος) 

Καμπόλης Δημήτριος
3)Κουράση Χρυσούλα   
4)Καμαρινόπουλος Παναγιώτης      
5)Οικονομάκης Μιχαήλ
6)Μαυροειδής Γεώργιος-

Στυλιανός
7)Σαρλάς Μαρίνος

8)Κρητικός Γεώργιος (αποχωρεί
πριν από την ψήφιση του τελευταίου
έκτακτου θέματος)

9)Χατζητρακόσιας Νικόλαος
10)Σονίδης Γεώργιος
11)Αδάκτυλος Γεώργιος
12)Σχίζας Αθανάσιος
13)Κούρκουλος Γεώργιος (α-

ποχωρεί πριν από την ψήφιση του τε-
λευταίου έκτακτου θέματος)

14)Αντωνόπουλος Γεώργιος
15)Μπρέμπος Σπυρίδων
16)Μπουραΐμης Δημήτριος
17)Σάββας Σάββας
18)Γιαννοπούλου Φωτεινή
19)Τσιουμπρής Δημήτριος
20)Αβράμης Γεώργιος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1)Αρβανιτάκη-Περισοράτη-Ζωή-

Βασιλική         
2)Τσίγκος Δημήτριος
3)Χειλαδάκης Γκίκας
4)Κρεμύδας Ιωάννης
5)Μαύρος Δαυίδ
6)Μαυροειδάκος Ιωάννης 
7)Μπάρα Ευγενία
8)Γεωργιάδης Βασίλειος
9)Σκαμαντζούρας Κων/νος 
10)Πουλιάσης Δημήτριος 
11)Δρόλιας Θεοδόσιος
12)Αβράμης Σταμάτιος
13)Λουμιώτης Κωνσταντίνος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, παρου-
σία και του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ.

ΠΑΠΠΟΥ, διαπιστωθείσης της απα-
ρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των θεμά-
των που είχαν συμπεριληφθεί στη νό-
μιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διά-
ταξη.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμι-
μα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω Λιοσίων
κ. Καματερός Χρήστος, Ζεφυρίου κ.
Κοκκίνης Ηλίας και Φυλής κα Λιάκου
Ελένη. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να
συζητηθούν έκτακτα θέματα και να
ληφθούν αποφάσεις, σαν κατε-
πείγοντα, μετά την λήξη της ημερή-
σιας διάταξης σύμφωνα με το αρ. 67
παρ. 7 του Ν. 3852/2010. 

O Πρoεδρεύων εισάγει προς
συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, που αφορά στην αναμόρφ-
ωση χωροθέτησης οικογενειακών τα-
φώνων στο νέο κοιμητήριο της Δημο-
τικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, για τις
ανάγκες των κατοίκων του Δήμου και
δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.
Σχίζα Αθανάσιο για να το αναλύσει.

Θέτει υπόψη του σώματος την ει-
σήγηση της Τ.Υ. που αναφέρει τα ε-
ξής:

« Η προηγούμενη χωροθέτηση
των οικογενειακών ταφώνων δεν είχε
λάβει υπόψη τις αυξημένες ανάγκες
που δημιουργούνται από την ζήτηση
από τους κατοίκους. Είχε πολλούς α-
νεκμετάλλευτους χώρους πρασίνου
και παρτεριών, με αποτέλεσμα να χά-

νονται χώροι για την δημιουργία τα-
φώνων.

Εισηγούμεθα την αναμόρφωση
της εν λόγω χωροθέτησης, όπως φ-
αίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα, εξασφαλίζοντας περισ-
σότερους οικογενειακούς ταφώνες
χωρίς να καταστρέψουμε την βασική
διαμόρφωση του Νέου Κοιμητηρίου».

Στη συνέχεια προτείνεται η λήψη
σχετικής απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω
λεγόμενα, μετά από διαλογική συζήτ-
ηση, 

Α  π ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι
Ομόφωνα αποδέχεται την ανω-

τέρω εισήγηση και εγκρίνει την α-
ναμόρφωση χωροθέτησης οικογενει-
ακών ταφώνων στο νέο κοιμητήριο
της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων, για τις ανάγκες των κα-
τοίκων του Δήμου.

Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογρά-
φεται.

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περ-
αιτέρω.

Ο Προεδρεύων
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές Απόσπασμα      
Εκ του Πρακτικού

Ο Δήμαρχος       
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Οι φαρμακοποιοί απειλούν με
άρση πίστωσης στον ΕΟΠΥΥ

Με άρση της πίστωσης στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) μέσα
στον Αύγουστο, απειλεί ο Πανελλήνιος Φαρμα-

κευτικός Σύλλογος, (ΠΦΣ), εάν ο Οργανισμός δεν
προχωρήσει στην πλήρη εξόφληση των οφειλομένων.

Ο ΠΦΣ με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Π.

Κουρουμπλή και τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ Δ. Κοντό, εκφ-
ράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τον «εμπαιγμό»,
όπως αναφέρει «που υφίσταται για μια ακόμη φορά σχετι-
κά με το θέμα της εξόφλησης των οφειλομένων και
σημειώνει ότι παρά τις δεσμεύσεις «η υποτιθέμενη εξόφλ-
ηση μέρους των οφειλομένων … λοξοδρόμησε».

Όπως αναφέρουν οι φαρμακοποιοί , πολλές φορές
έχουν «προειδοποιήσει την κυβέρνηση και το υπουργείο
Υγείας για την ασυνέπεια στις πληρωμές αλλά συναισθ-
ανόμενοι την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία δεν έχουν ασκή-
σει τα νόμιμα δικαιώματα τους παρά το γεγονός ότι οι
καθυστερήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις συμβατικές
υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ».

Επί μήνες, σημειώνουν πιστώνουν τον Οργανισμό λαμ-
βάνοντας «σταγόνες ρευστότητας» που διοχετεύεται στην
αγορά των φαρμάκων των ασφαλισμένων και καλούν την
κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας «να αναλάβουν τις
ευθύνες τους απέναντι στους 11.000 φαρμακοποιούς.
Είναι στο χέρι τους», αναφέρουν για «να μην οδηγηθούμε
σε αδιέξοδο».

Οικονομία και ΑΟΖ
στη συνάντηση

Τσίπρα – αλ Σίσι

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου
Αμπτέλ Φατά αλ Σίσι είχε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας στα περιθώρια των εγκαινίων

της νέας διώρυγας του Σουέζ.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα οικονομικής συνε-

ργασίας, όπως και της λιμενικής συνεργασίας ανάμε-
σα στο Σουέζ και στο Πειραιά, καθώς και σε άλλα
ελληνικά λιμάνια.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να ξεκινήσουν τον
Σεπτέμβριο συναντήσεις αξιωματούχων, προκειμένου
να υποστηριχτεί η δραστηριοποίηση ελληνικών επιχει-
ρήσεων στην περιοχή του Σουέζ. 

Συμφωνήθηκε τέλος, η διοργάνωση τριμερούς
συνάντησης Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου, ενώ
συζητήθηκαν και ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων
ζωνών.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -

περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρ--
εεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,
κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόόκκρρ--
εεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη
εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι
ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,
ττσσίίπποουυρροο,,  μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910
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