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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 
Δωρεάν μαθήματα 

Α' βοηθειών από το Σώμα 
Έρευνας και Διάσωσης

Αλληλεγγύη και αρωγή στο
έργο της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής 
Προσφορά τροφίμων 

από πέντε εταιρείες για 
τη στήριξη απόρων δημοτών 

Τιμή : 0,01€ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δεν έχουν δει ποτέ
δουλειά πάνω από
300.000 άνεργοι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Tα δυνητικά οφέλη της ένταξης
στο «Μητρώο Φορέων Κοινωνικής

Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» 

Νέες δωρέαν 
υπηρεσίες προς

τις επιχειρήσεις της
ευρύτερης περιοχής

του Πειραιά 
από το ΕΒΕΠ

Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων
για δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Συνεχίζονται οι συσκέψεις των 
περιφερειακών οργανώσεων. 
Την Τετάρτη 18/3 στο Εργατικό 

Κέντρο η συνάντηση 
των συνταξιούχων από Ελευσίνα

 - Ασπρόπυργο - Μέγαρα
Η ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΟΥ!

Ενημερωτική ομιλία 
σήμερα στο ΚΑΠΗ του
δήμου Ασπροπύργου 

Πλησιάζει 
η εγκατάσταση των

αστυνομικών 
υπηρεσιών στο 

εγκαταλελειμμένο 
Γυμνάσιο της Αυλίζας
Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα

του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης 
είχε ο Γιάννης Κασσαβός

για την αύξηση της αστυνόμευσης 
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Σελ:  3
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Σελ: 2

Σελ: 5

Σελ: 7

Eντείνονται 
οι συζητήσεις 

για αλλαγές στα όρια των δήμων

Στα σκαριά η «χωροταξική αποκλιμάκωση» 
του Καλλικράτη. Διχασμένοι οι δήμαρχοι

Σελ: 3
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος
Χρήστος Π. 

Περικλέους 1, 
τηλέφωνο: 
2105575600

Ελευσίνα
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών Κυπραίου
54, τηλέφωνο

2105546916

Φυλή - Άνω Λιόσια 

ανακλησηΜοσχο-
γιάννη 

Σπυριδούλα Σ. 
Δημαρχείου 15, 

2102475470

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος
Κ. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 114,
2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
O O Γενικός Δείκτης Τιμών στις  804,66Γενικός Δείκτης Τιμών στις  804,66

μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,56%.μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,56%.
Η αξία των συναλλαγών στα 50,23 εκατ. Η αξία των συναλλαγών στα 50,23 εκατ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις   

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 8 

έως 15 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λέανδρος,ΜάριοςΛέανδρος,Μάριος
Σάββατο:Βενέδικτος, ΒενεδίΣάββατο:Βενέδικτος, Βενεδί--

κτη, Ευφράσιος, Ευφράσης κτη, Ευφράσιος, Ευφράσης 
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Πλησιάζει η εγκατάσταση 
των αστυνομικών υπηρεσιών

στο εγκαταλελειμμένο 
Γυμνάσιο της Αυλίζας

Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας
Τάξης είχε ο Γιάννης Κασσαβός για την αύξηση της αστυνόμευσης 

και υλοποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.

Πλήρη ενημέρωση
σε πολιτικό και
υπηρεσιακό επίπε-

δο είχε ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Γιάννης Κασσαβός
από την ηγεσία του υπουρ-
γείου  Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και
την ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας όσο αφορά την
πορεία υλοποίησης του
Σύμφωνου Συνεργασίας
μεταξύ Δήμου Αχαρνών και
Ελληνικής Αστυνομίας. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών
ενημερώθηκε εκτενώς από
τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Δημοσίας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Δημήτρη Αναγνω-
στάκη και τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ.
Κωνσταντίνο Τσουβάλα για την πορεία υλοποίησης του
Συμφώνου Συνεργασίας και τις διαδικασίες, ώστε να
ξεκινήσει  άμεσα η καταβολή των χρημάτων για τη
μίσθωση της δημοτικής έκτασης στην Σχολή της Αστυ-
νομίας στην  Αμυγδαλέζα, καθώς επίσης και για την
ανακατασκευή και εγκατάσταση των Αστυνομικών υπη-
ρεσιών στο εγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο της Αυλίζας.

Ο Δήμαρχος έθεσε επίσης και το θέμα ενίσχυσης της
αστυνόμευσης στην περιοχή των Αχαρνών με στόχο την
πάταξη της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας. 

Ο Γενικός Γραμματέας παρουσία του Υπαρχηγού και
των Στρατηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, δεσμεύτη-
καν πως η αστυνόμευση στον Δήμο Αχαρνών θα ενι-
σχυθεί και θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες και τακτι-
κότερες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ στις Αχαρνές. 

Παναττική συγκέ-
ντρωση για την
Τετάρτη 1 Απρί-

λη και πορεία στο
υπουργείο Εργασίας,
σχεδιάζουν οργανώνουν
οι Συνεργαζόμενες
Συνταξιουχικές Οργανώ-
σεις ΙΚΑ, ΕΛΤΑ,
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ,
OAEE, ΝΑΤ, ΟΤΑ και
ΠΟΣΕ - ΟΑΕΕ.

Στο κάλεσμά τους οι
Συνταξιουχικές Οργανώσεις αναφέρουν: « Η ζωή μας
χειροτερεύει παντού και από την υποβάθμιση παροχών
Υγείας. Απορρίπτουμε τα ψεύτικα διλήμματα, το φόβο
και τις ψεύτικες ελπίδες, προσφιλή τακτική των κυβερνή-
σεων. Δεν είμαστε επαίτες και δεν δεχόμαστε να ζήσου-
με με τα ψίχουλα που τάζουν στο λαό. Απαιτούμε τώρα
την άμεση καταβολή του Δώρου Πάσχα».

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν: Να καταργηθούν τώρα όλοι
οι  αντιασφαλιστικοί νόμοι. 

Να αποκατασταθούν όλα τους τα δικαιώματα που
έχουν σφαγιασθεί, μισθολογικά, ιατροφαρμακευτικά και
κοινωνικά. 

Αποκατάσταση των περικοπών στις συντάξεις. Απο-

κλειστικά δημόσια και δωρεάν
Υγεία - ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.

Τη συμμετοχή τους στη συγκέ-
ντρωση αποφάσισαν οι συντα-
ξιούχοι του Πειραιά ύστερα από
μαζική σύσκεψη στο Εργατικό
Κέντρο. Στη σύσκεψη συμμετεί-
χαν οι συνταξιουχικές οργανώ-
σεις ΙΚΑ Πειραιά, ΟΑΕΕ Πει-
ραιά, ΙΚΑ Νίκαιας - Κορυδαλ-
λού, ΟΑΕΕ Νίκαιας - Κορυδαλ-
λού, ΠΕΣ - ΝΑΤ, ΙΚΑ Σαλαμίνας.

Σε εξέλιξη οι συσκέψεις
Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συσκέψεις των

Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων σε όλη
τη χώρα. Στην Αττική, το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Την Παρασκευή 13/3, με τα συνταξιουχικά σωματεία σε
Ηλιούπολη - Μπραχάμι - Γλυφάδα, στις 6 μ.μ. στο Μου-
σείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη. Την Κυριακή
15/3, στο Λαύριο, στις 10.30 π.μ. στο Μηχανουργείο.
Την Τρίτη 17/3, σε Ν. Ιωνία - Ν. Φιλαδέλφεια, στις 10
π.μ. στο ΙΚΑ Νέας Ιωνίας. 

Την Τετάρτη 18/3, σε Ελευσίνα - Ασπρόπυργο - Μέγα-
ρα, στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας. 

Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων
για δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Συνεχίζονται οι συσκέψεις των περιφερειακών οργανώσεων. 

Την Τετάρτη 18/3 στο Εργατικό Κέντρο η συνάντηση 
των συνταξιούχων από Ελευσίνα - Ασπρόπυργο - Μέγαρα



Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Την αλληλεγγύη
και αρωγή τους
στο έργο της Κοι-

νωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Φυλής έδειξαν
πέντε εταιρείες, οι οποί-
ες προσέφεραν προϊό-
ντα, κυρίως τρόφιμα,
προκειμένου να διατε-
θούν σε άπορους
συνανθρώπους  και
οικογένειες του Δήμου
μας, μέσω της δομής της
Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, η εταιρεία
Health Rise Up αγόρασε
από σούπερ μάρκετ και
προσέφερε στην Κοινω-
νική Υπηρεσία όσπρια,
ρύζι, ζυμαρικά και γάλατα. 

Επίσης, η εταιρεία Friesland προσέφερε γάλα
ΝΟΥΝΟΥ, οι εταιρείες Αφοί Κ. Καραγεωργίου (3
αλφα) και Αφοί Ματούκογλου προσέφεραν
όσπρια και ρύζι και η εταιρεία ΜΕΓΑ προσέφερε

παιδικές πάνες.  Η Κοινωνική Υπηρεσία ευχαρι-
στεί τις εταιρείες για την προσφορά τους και ευελ-
πιστεί ότι την πράξη αλληλεγγύης τους θα ακο-
λουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις.

Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη! 

Αλληλεγγύη και αρωγή στο έργο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής 

Προσφορά τροφίμων από πέντε εταιρείες για τη στήριξη απόρων δημοτών 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δεν έχουν δει ποτέ δουλειά

πάνω από 300.000 άνεργοι

Πάνω από 900.000 Ελληνες είναι άνεργοι για
πάνω από 12 μήνες, ενώ πλήρως αποκλεισμέ-
νοι από την αγορά εργασίας είναι ακόμη 300.000

και πλέον, κυρίως νέοι, που δεν έχουν καταφέρει να εργα-
στούν ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το
τέταρτο τρίμηνο του 2014.

Το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου πέρυσι, ο αριθμός
των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.535.274 άτομα και των
ανέργων σε 1.245.854, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε
σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,1%, έναντι 25,5% του
προηγούμενου τριμήνου και 27,8% του αντίστοιχου τριμή-
νου 2013.

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ
στο παρελθόν, ανέρχεται στο 24,3% του συνόλου των
ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζη-
τούν από 12 μήνες και

άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί»
άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 73,0%.

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προη-
γούμενο τρίμηνο ενώ αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το ∆ ́
Τρίμηνο του 2013.

Εντείνονται οι συζητήσεις 
για αλλαγές στα όρια των δήμων
Στα σκαριά η «χωροταξική αποκλιμάκωση» 
του Καλλικράτη

Την όρεξη σε κατοίκους
και τοπικούς φορείς
που εξαρχής αντι-

δρούσαν στις συνενώσεις
των δήμων άνοιξαν οι δηλώ-
σεις του υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης για «χωροταξική
αποκλιμάκωση» του Καλλι-
κράτη.

Από τον Βορρά  Κοζάνης
μέχρι το Αιγαίαο κάτοικοι και
τοπικοί παράγοντες βλέπουν
με πολύ θετικό μάτι τις δηλώ-
σεις για αλλαγές στα όρια
των δήμων, όπως αναφέ-
ρουν πληροφορίες.

Ωστόσο, υπάρχουν και
αιρετοί που διακρίνουν ντόμι-
νο αρνητικών εξελίξεων εάν
ανοίξει το θέμα της χωροταξίας.

Από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών επιχειρείται να μην ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και βρεθούν
μπροστά σε σωρεία ανεξέλεγκτων αιτημάτων. Όπως επισημαίνει ο γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου Κώστας Πουλάκης, η πρωτοβουλία για αλλαγές στον Καλλικράτη θα γίνει μετά από διεξοδικό
διάλογο και θα έχει ορίζοντα τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών διαμηνύει πως κομβικό σημείο για την προώθηση των
όποιων μεταρρυθμίσεων στον Καλλικράτη είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Ο Καλλικράτης ξεκίνησε χωρίς την προίκα του και γι' αυτό είχε προβλήματα» δηλώνει ο υπουρ-
γός Νίκος Βούτσης και προσθέτει πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόγραμμα δημόσιων επενδύ-
σεων που να στηρίξει τις αλλαγές. «Αν δεν έχει 4 δισ. ευρώ, δεν μπορεί να προχωρήσουν οι μεταρ-
ρυθμίσεις» παραδέχτηκε.

Υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ 
παραδίδουν στην Τζένη Μπάρα για την

Κοινωνική Υπηρεσία τα προϊόντα
της εταιρείας Health Rise Up
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Απ’ το 2010, χρονιά εφαρμογής των
μνημονιακών πολιτικών απ’ τις Ελλη-
νικές κυβερνήσεις και τους εντολοδό-

χους της (ΕΕ, ΔΝΤ), που επέφεραν μεταξύ
άλλων την διάλυση των κοινωνικών δομών, η
κρατική χρηματοδότηση των σχολικών μονά-
δων της Δημόσιας Εκπαίδευσης μειώθηκε
κατά 60% έως 70%.

Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο ανέχει-
ας, αφού υπάρχουν σχολεία που «ζητιανεύ-
ουν» ακόμη και το χαρτί.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μείνουμε
στην αντικειμενική και διαφανή διαχείριση της
φτώχειας που μας έχουν επιβάλει οι πολιτικές
της ακραίας λιτότητας, αλλά να διεκδικήσουμε
την ομαλή λειτουργία των σχολείων της Δημό-
σιας εκπαίδευσης  με άμεση χρηματοδότηση
των οικονομικών τους αναγκών απ’ τη πολι-
τεία.

Τα λιγοστά χρήματα της κρατικής χρηματο-
δότησης για τη λειτουργία των σχολείων, διο-
χετεύονται μέσω των Δημοτικών Αρχών, που
έχουν και τη τελική ευθύνη για τη λειτουργία τη
συντήρηση και την επισκευή των σχολικών
μονάδων.

Με τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί η μη
απόδοση, από Δημοτικές Αρχές, της κρατικής
επιχορήγησης «επίδομα»   στις σχολικές
μονάδες , αποτελεί από μόνη της σκάνδαλο,
πέραν του ότι είναι και προδήλως παράνομη.

Αυτό συνέβαινε στο δήμο  Μεγάρων – Νέας
Περάμου απ’ τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Εκτός από κακοδιαχείριση σε Σχολική Επι-
τροπή, που η νέα Δημοτική Αρχή την οδήγησε
στη Δικαιοσύνη, η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή δεν απέδωσε στα σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ποσά κρατικής επιχορήγησης που φτάνουν τα
300.000 ΕΥΡΩ.

Η κατάσταση των σχολείων στον συγκεκρι-
μένο δήμο έφτασε σε απελπιστική κατάσταση
και τα χρέη τους απ’ τα προηγούμενα χρόνια
ξεπερνούν τα 60.000 ΕΥΡΩ.

Η νέα Δημοτική Αρχή προσπαθεί να καλύψει
το πρόβλημα του χρέους που έχει δημιουργη-
θεί από προηγούμενες χρήσεις, με τα χρήμα-
τα της φετινής κρατικής χρηματοδότησης,
συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό τον οικονομι-
κό στραγγαλισμό των σχολικών μονάδων.

Το ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής συνα-
ντήθηκε με τον νέο Δήμαρχο Μεγάρων – Νέας
Περάμου και απαίτησε απ’ τη νέα Δημοτική
Αρχή, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αυτού του
χρέους που έχει δημιουργηθεί απ’ τη χρήση
των προηγούμενων ετών, με άμεση επιστρο-
φή του ποσού απ’ τα χρήματα της κρατικής
χρηματοδότησης για τις σχολικές μονάδες,
που δεν αποδόθηκαν με ευθύνη της προη-
γούμενης Δημοτικής Αρχής.  

Τονίσαμε ιδιαίτερα, ότι οι Δημοτικές Αρχές
πρέπει να συμβάλουν με επιπλέον χρήματα
και πόρους στη λειτουργία των σχολικών
μονάδων, με βάση τις οικονομικές τους δυνα-
τότητες, και όχι να χρησιμοποιούν παρανό-
μως την κρατική χρηματοδότηση των Δημό-
σιων Σχολείων, σε άλλες ανάγκες του δήμου.

Παράλληλα τονίσαμε για την οργάνωση και
λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών:

•Την σύνταξη προϋπολογισμού αναγκών
από κάθε σχολική μονάδα, με βάση τις πραγ

ματικές ανάγκες για τη λειτουργία τους. Οι
προϋπολογισμοί αναγκών των σχολικών
μονάδων πρέπει να αποτελούν το βασικό
εργαλείο για την κοινή διεκδίκηση της Εκπαι-
δευτικής Κοινότητας και των Δημοτικών
Αρχών για τη χρηματοδότηση του Δημόσιου
Σχολείου απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό.

•Την άμεση διεκδίκηση γενναίας χρηματοδό-
τησης για τις ανάγκες των σχολείων απ’ την
πολιτεία στη βάση των πραγματικών ανα-
γκών, που πρέπει γίνει από κοινού με την
εκπαιδευτική κοινότητα 

•Την θεσμοθέτηση αντικειμενικής διαδικα-
σίας για την κατανομή των χρημάτων της κρα-
τικής επιχορήγησης στις σχολικές μονάδες, με
βάση τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό
τμημάτων, τον αριθμό των αιθουσών διδασκα-
λίας, τον αριθμό και το μέγεθος εργαστηρίων,
τη λειτουργία αιθουσών πολλαπλών χρήσε-
ων, βιβλιοθηκών, την παλαιότητα των κτιρίων,
τις ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένο τύπο
σχολείων (Εργαστηριακά Κέντρα, Ειδικά Σχο-
λεία) κλπ. 

•Την θεσμοθέτηση διαφανούς διαδικασίας με
δημοσιοποίηση της κατανομής των χρημάτων
στις Σχολικές Επιτροπές απ’ τη Δημοτική
Αρχή, με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης 

παραγράφου και την αντίστοιχη δημοσιοποί-
ηση της κατανομής των χρημάτων με τα ίδια
κριτήρια στις σχολικές μονάδες απ’ τις Σχολι-
κές Επιτροπές.

•Η Επιτροπή Σχολείου με επικεφαλής τον
Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου δεν
υπάρχει να συγκροτηθεί άμεσα για την διαχεί-
ριση των χρημάτων του σχολείου και η διαχεί-
ρισή της να γίνει υπόθεση του Συλλόγου Διδα-
σκόντων της σχολικής μονάδας, του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων και των θεσμικών
οργάνων των μαθητών της Λυκειακής Βαθμί-
δας (15μελές) για την αντίστοιχη βαθμίδα.

•Η αρμόδια Σχολική Επιτροπή πρέπει να
διενεργεί άμεση εποπτεία στη διαχείριση των
Επιτροπών Σχολείου, τόσο με φυσικό έλεγχο,
όσο και με τη βοήθεια κοινού λογιστικού
συστήματος με το οποίο επιβάλλεται να είναι
εφοδιασμένες οι Σχολικές Επιτροπές και οι
Σχολικές Μονάδες.

•Τα χρήματα που κατανέμονται στις σχολικές
μονάδες για τη λειτουργία τους δεν πρέπει να
διατίθενται για επισκευές και συντηρήσεις
μεγάλης κλίμακας των σχολικών μονάδων,
αφού αυτές οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋ-
πολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και όχι τον προϋπολογι-
σμό των λειτουργικών δαπανών. 

Οι Δημοτικές Αρχές οφείλουν να εκπονούν
τεχνικοοικονομικές μελέτες για τις παρεμβά-
σεις που έχουν ανάγκη οι σχολικές μονάδες
και οι προϋπολογισμοί αυτοί να γίνονται υπό-
θεση διεκδίκησης προς τη πολιτεία απ’ τις
Δημοτικές Αρχές και την Εκπαιδευτική Κοινό-
τητα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καρυώτης Δημήτρης

Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Βασιλείου Γιούλη

Σε απάντηση δημοσιευμάτων σχετικών με την
επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας διευ-
κρινίζονται τα εξής:

Το μέτρο εντάσσεται στην γενικότερη
ρύθμιση για την επαναφορά των απο-
λυμένων και σε διαθεσιμότητα υπαλλή-
λων,  που αποσκοπεί όχι μόνον στην
αποκατάσταση αδικιών, αλλά και στην
κάλυψη των αναγκών της διοίκησης. 

Η ρύθμιση της επανασύστασης της
Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία συντά-
χθηκε λαμβάνοντας υπόψη και σχετι-
κές προτάσεις της ΚΕΔΕ, μετά από
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους
φορείς και συνεννόηση με τα συναρμό-
δια υπουργεία σέβεται απολύτως τις
παραπάνω αρχές. Ανασυστήνει μια
υπηρεσία, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την
καθημερινή ζωή των πολιτών και προσπορίζει σημα-
ντικά οικονομικά έσοδα στους δήμους.

Με τη νομοθετική ρύθμιση κανένας πρώην δημοτικός
αστυνομικός δεν χάνει τη δουλειά του. 

Οι απολυμένοι ή όσοι επρόκειτο να απολυθούν γιατί
δεν είχαν τοποθετηθεί αλλού επ ιστρέφουν στην
παλαιά τους θέση.  Όπως συμβαίνει με όλους τους
υπαλλήλους, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, όσοι
έχουν τοποθετηθεί οριστικά παραμένουν στις νέες
θέσεις τους.  

Όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί ορι-
στικά, αλλά με βάση προσωρινούς
πίνακες του ΑΣΕΠ έχουν δικαίωμα
να επιλέξουν αν θα παραμείνουν
στις θέσεις αυτές ή θα επιστρέψουν
στην Δημοτική Αστυνομία. 

Οι μόνοι που υποχρεωτικά επι-
στρέφουν στην παλαιά τους θέση
του δημοτικού αστυνομικού είναι
αυτοί που είχαν μετακινηθεί στην
Ελληνική Αστυνομία, και τούτο διότι
κρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο
ότι δεν ήταν λειτουργικά χρήσιμη η
αξιοποίησή τους εκεί.

Το Υπουργείο μας, συνεπώς, και στην περίπτωση
αυτή εφάρμοσε ομοιόμορφους και αντικειμενικούς
κανόνες, ίδιους για όλους τους «διαθέσιμους» υπαλ-
λήλους, ακολουθώντας, ως προς την εκτίμηση των
πραγματικών αναγκών, την γνώμη των αρμόδιων
Υπουργείων.

Α’ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Πρόκειται για μια υπηρεσία, η οποία είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη για την καθημερινή ζωή των πολιτών 

και προσπορίζει σημαντικά οικονομικά έσοδα στους δήμους.
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Η ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 
ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΟΥ!
Ενημερωτική ομιλία σήμερα 

στο ΚΑΠΗ του δήμου Ασπροπύργου 

Με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα
Νεφρού, το δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλά-
δας - Junior Doctors Network-Hellas

(JDN-Hellas), ανεξάρτητο μη-κερδοσκοπικο
σωματείο νέων ιατρών από όλη την Ελλάδα,  σε
συνεργασία με το Δήμο Ασπροπύργου Αττικής
διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Οι
νεφροί σου αξίζουν την προσοχή σου" .

Η ενημερωτική ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο
ΚΑΠΗ του Δήμου Ασπροπύργου (Πέτρουλα 3) και
ώρα 10:30 και έμφαση θα δοθεί στις διάφορες
πτυχές της Νεφρικής Νόσου και στους τρόπους
προστασίας των νεφρών μας. 

Η όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση των
πολιτών στην εκδήλωση θα είναι ωφέλιμη ώστε
να δοθεί έναυσμα για την υλοποίηση χρήσιμων
δράσεων για θέματα που αφορούν την υγεία.

Το εν λόγω σωματείο δραστηριοποι-
είται από το 2004 στους τομείς της
συνεργασίας, της ανταλλαγής απόψε-
ων, της κινητικότητας και των διεθνών
σχέσεων (JDN/WMA, EJD) των Ελλή-
νων νέων ιατρών, αλλά και της ιατρι-
κής εκπαίδευσης και της προληπτι-
κής ιατρικής μέσα από διάφορα προ-
γράμματα και δράσεις. 

Περισσότερα στη σελίδα  στο
Facebook: https://www.facebook.

com/pages/Junior-Doctors-Network-
JDN-Hellas/851331098227489 ή στο
λογαριασμό  στο Twitter: www.twit-
ter.com/jdnhellas 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

TTα δυνητικά οφέλη της ένταξης στο «Μητρώοα δυνητικά οφέλη της ένταξης στο «Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα ΜηΦορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη

Κερδοσκοπ ικού Χαρακτήρα» Κερδοσκοπ ικού Χαρακτήρα» 

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής/ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση, την Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015, ώρα 10:30
στην αίθουσα συσκέψεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Ηρώων Πολυτεχνείου 78,

Ελευσίνα, 1ος όροφος)  με θέμα «Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι
φορείς αλλά και άτυπες συλλογικότητες/ πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σχετικά με το Μητρώο, την διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης καθώς και τα δυνητικά οφέλη της
ένταξης στο Μητρώο.

Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας με την αποστολή του συνημμένου εντύπου στο fax: 213 2047053 μέχρι και την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015.
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

ΔΙΟΡΙΑ ΕΩΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
Το υπουργείο Εργασίας καλεί φορείς 
του Δημοσίου να στείλουν άμεσα 
τα αιτήματά τους για προσλήψεις 

Εγκύκλιο με την οποία καλεί τα υπουργεία να προβούν, έως τις 19 Μαρ-
τίου, στην αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών
αναγκών σε προσωπικό, στο πλαίσιο της υπό κατάθεσης και κατάρτι-

σης σχεδίου νόμου για την επαναπρόσληψη των απολυμένων και διαθέσιμων
του Δημοσίου και λοιπές διατάξεις, απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στην εγκύκλιο, αναφέρεται ότι «ενόψει της κάλυψης των εν λόγω αναγκών, είτε
μέσω της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, όπου αυτές υπάρχουν, είτε μέσω της
ανασύστασης θέσεων ή κλάδων ή και της σύστασης προσωποπαγών θέσεων, από
προσωπικό που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, και το οποίο βρίσκεται σε καθεστώς διαθε-
σιμότητας, ή λύθηκε η υπαλληλική του σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας και
προκειμένου το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβεί
άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των εν λόγω
υπαλλήλων, βάσει των τυπικών προσόντων της θέσης που κατείχαν κατά τη θέση
τους σε διαθεσιμότητα ή κατά την κατάργηση της σύμβασης εργασίας τους, παρακα-
λούνται οι φορείς να αποστείλουν σχετικό, τεκμηριωμένο ως προς τις υπηρεσιακές
ανάγκες και τα προσόντα για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, αίτημα προς το
υπουργείο».

Επισημαίνεται, δε, ότι «στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος
2015 και με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού του δημοσίου τομέα για
μία πιο ευέλικτη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ιδίως μετά την πρόσφατη ανα-
διοργάνωση των δομών των υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη σταδια-
κής ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των περιλαμβανομένων σε πίνακες
διοριστέων παρελθόντων ετών» παρακαλούνται οι υπηρεσίες να γνωστοποιήσουν:

α) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών για διορισμό-πρόσληψη τακτικού προσωπι-
κού, κατά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, για την εύρυθμη λειτουργία τους,
προκειμένου αυτές οι ανάγκες να συνεκτιμηθούν για το συνολικό προγραμματισμό
προσλήψεων.

β) Ποιες από τις ως άνω ανάγκες καλύπτονται από τις εκκρεμότητες διορισμών-
προσλήψεων τακτικού προσωπικού (μονίμου και αορίστου χρόνου) των υπηρεσιών,
που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το
ΑΣΕΠ ή τους φορείς.

Την ευκαιρία να βρεθεί κοντά σε ανθρώπους που
βίωσαν στο πετσί τους το πρόβλημα των ναρ-
κωτικών είχε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος του

Δημοτικοτικού Συμβουλίου Αχαρνών & Θρακομακεδό-
νων Μχάλης Βρεττός, μετά από  πρόσκληση της κυρίας
Μαρίας Ποθητού στην ημερίδα που πραγματοποίησε σε
συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ.

Ο ίδιος σε παρέμβασή του δήλωσε : 
Ποτέ δεν περίμενα να νιώσω έτσι με όσα άκουσα
Αν σας έλεγα πάμε σε μια εκδήλωση με θέμα τα ναρ-

κωτικά; Αλήθεια τι θα λέγατε; 
Εγώ δεν το σκέφτηκα πολύ και δέχθηκα την πρόσκλη-

ση της κυρίας Μαρίας Ποθητού στην ημερίδα που πραγ

ματοποίησε σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ.
Ειλικρινά μου δημιουργήθηκαν τόσοι προβλημα-

τισμοί, τόσες σκέψεις. Άκουσα με προσοχή τις ομι-
λήτριες απο το ΚΕΘΕΑ για το πρόγραμμα και τη

δράση τους, δηλαδή τη θεραπεία των εφήβων χρηστών
ναρκωτικών. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί παρά-
γουν έργο, προσφέρουν και δίνουν ολοκληρωτικά την
ψυχή τους. Με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή αλλά και
θαυμασμό άκουσα τον Δημήτρη και τον Μανώλη, που
μας μίλησαν για την προσωπική εμπειρία τους στη
ΣΤΡΟΦΗ ο ένας απο την πλευρά του χρήστη, ο άλλος
ως γονιός χρήστη. Μ' εντυπωσίασαν, με συγκίνησαν,
ένιωσα σαν να ήταν ο αδελφός μου, ο πατέρας μου. Το
πρόβλημα είναι δίπλα μας, το ότι δεν συμβαίνει μεσα
στο σπίτι μας δεν πρέπει να μας αφήνει ήσυχους.

Πείτε το σ' ένα φίλο, ενημερώστε έναν γνωστό, αν
ακούσετε ποτέ για τέτοια εκδήλωση, αφιερώστε μια ώρα
από το χρόνο σας, σίγουρα θα κερδίσετε. 

Στη ΣΤΡΟΦΗ λένε, ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΣ!
Πρέπει να υπάρξει συνεργασία με όλους τους φορείς.

Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση στους γονείς! στους
εκπαιδευτικούς, στα σχολεία, στους εφήβους, στην κρί-
σιμη αυτή περίοδο της ζωής τους.

Τα παιδιά (γιατί όλοι αυτοί παιδιά είναι), ξεκινούν γιατί
νομίζουν ότι θα βγουν απ' τα προβλήματα, γιατί δεν
πιστεύουν στον εαυτό τους και δεν έχουν στόχο. Οικο-
γένεια, κοινωνία και πολιτεία έχουν ευθύνη γι αυτά τα
παιδιά. ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ. 

Ειδικά στην πόλη μας, η οποία μαστίζεται αρκετά χρό-
νια από τα ναρκωτικά, πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη
προσοχή. Ο Δήμος μας πρέπει να ειναι μπροστάρης σε
τέτοιου είδους προσπάθειες.

Ας δείξουμε σε όσους μας έχουν ανάγκη ότι
ΜΠΟΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ!

Θα κάνω ότι μπορώ από πλευράς μου προς αυτήν την
κατεύθυνση.

Για τη θεραπεία των εφήβων χρηστών 
ναρκωτικών στην ‘’ΣΤΡΟΦΗ’’ 

ενημερώθηκε ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αχαρνών
Μιχάλης Βρεττός   
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Νέες δωρέαν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις
της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά από το ΕΒΕΠ

Νέ ε ς
δωρεάν
ψ η φ ι α -

κές υπηρεσίες
σχεδίασε και υλο-
ποίησε, με χρη-
ματοδότηση του
ΕΣΠΑ 2007-
2013, το Εμπορι-
κό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο
Πειραιώς για να
βοηθήσει τον επι-
χειρηματικό κόσμο της ευρύ-
τερης περιοχής του Πειραιά.

Με τις εν λόγω ψηφιακές
δράσεις του επιμελητηρίου,
οι οποίες παρέχονται όλες
δωρεάν, όπως αναφέρει
σχετική ανακοίνωση, οι επι-
χειρηματίες μπορούν:

1) Να δημιουργήσουν ιστο-
σελίδα για την επιχείρησή
τους στον ηλεκτρονικό επι-
χειρηματικό Οδηγό του
ΕΒΕΠ (www.pcci.gr). Ακόμα,
μπορούν να ωφεληθούν,
συνδέοντάς το εύκολα με την
προσφερόμενη ιστοσελίδα
εταιρικής παρουσίασης του
ΕΒΕΠ, η οποία συγκεντρώ-
νει, πληθώρα χαρακτηριστι-
κών, μεταξύ άλλων: ενσωμά-
τωση βίντεο, ενσωμάτωση
θέσης της επιχείρησης σε
Google Maps, σύνδεση με
την ηλεκτρονική αγορά του
επιμελητηρίου, σύνδεση με

μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ενσωμάτωση φωτογραφικού
άλμπουμ.

2) Να προωθήσουν προϊό-
ντα ηλεκτρονικά αποκτώντας
το δικό τους ηλεκτρονικό
μαγαζί. Μάλιστα, το ΕΒΕΠ
ετοιμάζει μια τοπική ηλεκτρο-
νική αγορά προϊόντων, προ-
κειμένου να προβάλει όλες
τις επιχειρήσεις, που ασχο-
λούνται με το εμπόριο,
καθώς επίσης και με τοπικά
ή άλλα προϊόντα.

3) Να προβληθούν στην
ολοκληρωμένη τουριστική
πύλη του επιμελητηρίου και
να συμμετέχουν σε ένα ενι-
αίο, πλήρες και αυτοδιαχειρι-
ζόμενο σύστημα ηλεκτρονι-
κών κρατήσεων (e-booking),
εάν διαθέτουν καταλύματα
και προσφέρουν διαμονή.
Επιπλέον, μπορεί να δια-
συνδεθεί και με μεγάλα
κανάλια πώλησης όπως:

E x p e d i a . c o m ,
Venere.com και
TripAdvisor.com κ.ά.,
με τα οποία εάν
υπάρχει κάποια
στιγμή εμπορική
συμφωνία, τότε οι
κρατήσεις θα εισέρ-
χονται αυτόματα
στον ίδιο διαχειριστι-
κό πλάνο. Η λειτουρ-
γία και διαχείριση της
εφαρμογής είναι

απλή και εύκολη ενώ κάθε
κράτηση αποστέλλεται και
στο κινητό των επιχειρημα-
τιών, ώστε να ενημερώνο-
νται άμεσα.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ
Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε
σχετικά: «… το διαδίκτυο και
η αποτελεσματική προβολή
των μελών μας, μέσω του
ηλεκτρονικού εμπορίου,
αποτελεί, στη σύγχρονη
εποχή, τον ισχυρό άξονα για
την ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας. Σε αυτό το
πλαίσιο, καλούμε τις επιχει-
ρήσεις να αποκτήσουν τις
νέες υπηρεσίες μας, εκδηλώ-
νοντας το ενδιαφέρον τους,
μέσω της ειδικής φόρμας,
που βρίσκεται στην αρχική
σελίδα του Portal μας
(www.pcci.gr). ή επικοινω-
νώντας με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του ΕΒΕΠ…».

Συνάντηση 
της Περιφερειάρχη 
Αττικής με το Σώμα 

Ελληνικού Οδηγισμού
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του

Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ), είχε σήμε-
ρα, στην Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειάρχης,
Ρένα Δούρου. Η συζήτηση με την αντιπροσω-
πεία, η οποία αποτελείτο από την Πρόεδρο του
Δ.Σ., Δήμητρα Αλμπάνη και την Πρόεδρο του τμή-
ματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων,
Αικατερίνη Κατσούρη, περιστράφηκε γύρω από
θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της συνεργασίας
των δύο πλευρών. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε την
πρόσφορά του ΣΕΟ στις δημιουργικές δραστη-
ριότητες των νέων και την ανάγκη προώθησης
ανάλογων πρωτοβουλιών.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Δωρεάν μαθήματα Α'
βοηθειών από το Σώμα
Έρευνας και Διάσωσης

Το Σώμα Έρευνας και Διάσωσης σε συνερ-
γασία με τον ιατρό φυματιολόγο-πνευμονο-

λόγο, κύριο Παπαλευθέρη Ελευθέριο, πραγμα-
τοποιεί μαθήματα  Α’ Βοηθειών για όλους μας,
δωρεάν.

Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στην αίθουσα
της Δημοτικής βιβλιοθήκης Μεγάρων, την
Κυριακή 22/03/15στις 18:00 μμ.

(μάθημα B.L.S και πρόληψης ατυχημάτων)
Όσοι περισσότεροι γνωρίζουμε Α’ Βοήθειες,

τόσες περισσότερες ζωές μπορούν να σωθούν.

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 προελεύ-
σεων.
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

Το Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
στον «ΚΥΚΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ»

Το Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ θα παρακολουθήσει τη Θεατρική
παράσταση « Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ » ,του
Μπέρτολτ Μπρεχτ σε μετάφραση Οδυσσέα Ελύτη, μου-
σική Μάνου Χατζιδάκι και σκηνοθεσία Κων/νου Μαρκου-
λάκη.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «Παλλάς
» Βουκουρεστίου, 5, Αθήνα. ΩΡΑ 17:45΄

Πούλμαν θα αναχωρήσει από το δημοτικό Πάρκινγκ
(έναντι Πυρουνάκειου Λυκείου) 

Τιμή εισιτηρίου 12,00 ευρώ 
(Δηλώσεις συμμετοχής τηλ 2105565614 από 9.00 π.μ.

-13.00 μ.μ.).
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν το αντίτιμο

του εισιτηρίου έως την Τρίτη 17/3/2015.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες είναι περιορισμένες (50) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
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Στο πλαίσιο της
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς
τ ο υ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Υ
Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ
Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
Δ Ι Α Σ Κ Ε Δ Α Σ Η Σ
‘’ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’’, να ενη-
μερώσει τον τεράστιο
κλάδο των καταστημά-
των Εστίασης και Διασκέ-
δασης όλης της Χώρας,
σε θέματα όπως:

1) Πνευματικά και Συγ-
γενικά δικαιώματα

2) Εκπαίδευση σε
κανόνες Υγιεινής -
Voucher

3) Ωράριο λειτουργίας
4) Αντικαπνιστικός

Νόμος
5) Ηχορρύπανση -

Ηχομόνωση
6) Φορολογικά - Ασφαλιστικά
7) Πρόστιμα
συνδιοργανώνει ημερίδες με Δήμους και Επι-

μελητήρια.
Μέχρι στιγμής διοργανώθηκαν οι εξής ημερίδες:

1) ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, Αίθουσα Πολιτιστικού
Κέντρου Δήμου Παιονίας, Πολύκαστρο, Τρίτη 24
Φεβρουαρίου και από ώρα 17.00 – 19.30

2) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Αίθουσα Επιμε-
λητηρίου Λάρισας, Λάρισα, Πέμπτη 5 Μαρτίου και
από ώρα 17.00 – 19.30

Το αμέσως επόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, Αίθουσα Επιμε-
λητηρίου Ξάνθης, Ξάνθη, Δευτέρα 16 Μαρτίου και

από ώρα 17.00 – 19.30. Είσοδος ελεύθερη

2) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, Αίθουσα Επιμελη-
τηρίου Κιλκίς, Κιλκίς, Τρίτη 17 Μαρτίου και από
ώρα 17.00 – 19.30. Είσοδος ελεύθερη

3) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αίθουσα Επι-
μελητηρίου Καρδίτσας, Καρδίτσα, Δευτέρα 23
Μαρτίου και από ώρα 17.00 – 19.30. Είσοδος
ελεύθερη

4) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, Αίθουσα Επι-
μελητηρίου Κοζάνης, Κοζάνη, Δευτέρα 30 Μαρτί-
ου και από ώρα 17.00 – 19.30. Είσοδος ελεύθερη

5) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ, Αίθουσα τοπικού
Ξενοδοχείου, Σάμος, Σάββατο 18 Απριλίου και
από ώρα 17.00 – 19.30. Είσοδος ελεύθερη

Παρακαλούνται οι
καταστηματάρχες της
Εστίασης και Διασκέδα-
σης των ως άνω περιο-
χών, να παρακολουθή-
σουν τις ημερίδες για
δικό τους όφελος.

Σειρά προτεραιότητας
έχουν, μετά από έκδηλο
ενδιαφέρον, από μεριάς
Δήμων, οι:

1)    Δήμος Ιητών
2)    Δήμος Κόνιτσας
3)    Δήμος Μεγαρέων

4)    Δήμος Ιωαννιτών
5)    Δήμος Δελφών
6)   Δήμος Καλαμάτας
7)    Δήμος Τρικκαίων
8)    Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
9)    Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων
10)   Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
11)   Δήμος Λήμνου
12)   Δήμος Πλατανιά
13)   Δήμος Κεφαλλονιάς

Και από μεριάς Επιμελητηρίων, τα:
1)    Επιμελητήριο Λασηθίου
2)    Επιμελητήριο Φθιώτιδας
3)    Επιμελητήριο Άρτας
4)    Επιμελητήριο Πρεβέζης
5)    Επιμελητήριο Κέρκυρας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Συνδιοργάνωση ημερίδων με Δήμους και Επιμελητήρια
Σειρά προτεραιότητας μετά από έκδηλο ενδιαφέρον στον Δήμο ΜεγαρέωνΣειρά προτεραιότητας μετά από έκδηλο ενδιαφέρον στον Δήμο Μεγαρέων

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



Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

ΗΠαγκόσμια Ημέρα του
Καταναλωτή πλησιάζει
και ειδικά σήμερα,

δεδομένων και των οικονομι-
κών συνθηκών, είναι ιδιαιτέρως
σημαντικό για τον καθένα να
αποδειχτεί «έξυπνος» ως κατα-
ναλωτής και ικανός να ελέγχει
τις αγορές του. 
Λαμβάνοντας υπόψη και το

γεγονός ότι το μεγαλύτερο μερί-
διο του οικογενειακού προϋπο-
λογισμού (σύμφωνα με τελευ-
ταίες έρευνες, περισσότερο από
25% το μήνα) δαπανάται για την
αγορά ειδών διατροφής από τα
σουπερμάρκετ, είναι πολύ
σημαντικό ο καθένας να γνωρί-
ζει τι χρειάζεται να αγοράσει και
να μην υποκύπτει στην πληθώ-
ρα των «πειρασμών».

Τα καταστήματα και οι βιομηχανίες από
τη μεριά τους έχουν πάντα στη διάθεσή
τους πολλούς τρόπους μέσω των οποί-
ων προωθούν την αγορά των προϊόντων
τους. 

Ποικίλες τεχνικές μάρκετινκ, διαφορο-
ποίησή τους ανάλογα με το καταναλωτικό
κοινό-στόχο (π.χ. παιδιά, ενήλικες),
χρήση δώρων, προσφορές, είδη συσκευ-
ασίας, τρόποι τοποθέτησης προϊόντων
στα ράφια, ακόμα και το είδος μουσικής
που μπορεί να ακούει κανείς στο σου-
περμάρκετ, όλα συνδράμουν με τον
τρόπο τους στην προώθηση της πώλη-
σης. 

Συνεπώς, ο καταναλωτής χρειάζεται να
μπορεί να ελέγξει και τέτοιες παραμέ-
τρους, ασυνείδητες πολλές φορές, προ-
κειμένου να παραμείνει κατά το δυνατό
προσηλωμένος στις πραγματικές του
ανάγκες.

Μην ψωνίζεις με «άδειο»  στομάχι! 

Η πρώτη και η πιο σημαντική συμβου-
λή που δίνουν οι ειδικοί προς όλους τους
δυνητικούς αγοραστές είναι να μην
πηγαίνει κάποιος για ψώνια με «άδειο»
το στομάχι! 

Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες μάλι-
στα αποδεικνύουν ότι όταν ψωνίζει
κανείς ενώ νιώθει πείνα, τότε εμφανίζει
την τάση να αγοράζει περισσότερα
πράγματα - και αυτό δεν αφορά μόνο
τρόφιμα. 

Μέσα από μία σειρά πειραμάτων βρέ-
θηκε ότι όταν κάποιος πηγαίνει για ψώνια
ενόσω αισθάνεται πεινασμένος δαπανά
έως και 64% περισσότερα χρήματα από
ό,τι όταν έχει καταναλώσει κάποια τροφή. 

Το κύριο αίτιο για αυτή τη συμπεριφορά
εντοπίζεται στην έκκριση της γρελίνης. 

Η συγκεκριμένη ορμόνη συναντάται σε
μεγαλύτερη συγκέντρωση στον οργανι-
σμό όταν κάποιος αισθάνεται πεινασμέ-
νος και η δράση της επεκτείνεται, μεταξύ
άλλων, και σε συγκεκριμένα κέντρα του
εγκεφάλου, όπου εντοπίζονται τα αισθή-
ματα της ανταμοιβής και της παρακίνη-
σης. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αναζήτη

ση περισσότερων επιλογών (όχι απα-
ραίτητα μόνο τροφίμων) και κατ’ επέκτα-
ση η παράλληλη αύξηση τόσο των κατα-
ναλισκόμενων θερμίδων όσο και των
οικονομικών δαπανών.

Παρόλα αυτά, η επιστημονική ομάδα
του προγράμματος ΕΥΖΗΝ προτείνει
αρκετούς τρόπους που μπορούν να
βοηθήσουν τον καταναλωτή να προβεί
σε έξυπνες και οικονομικές αγορές
(http://goo.gl/pCaJmy). 

Η δημιουργία μιας λίστας για τα ψώνια
ίσως να είναι η σημαντικότερη. 

Με τη βοήθειά της, δεδομένου ότι
υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων αγαθών,
μπορεί κάποιος να μείνει προσηλωμέ-
νος σε ό,τι χρειάζεται και να μην ξεφύ-
γει, κάνοντας αυθόρμητες αγορές και
μαζί επιπρόσθετα έξοδα. 

Η εκπαίδευση των καταναλωτών
σε σχέση με τις ετικέτες 

των τροφίμων μπορεί 
να τους βοηθήσει να κάνουν πιο

ενημερωμένες επιλογές με βάση τη
διατροφική αξία των προϊόντων.

Βοηθητικό είναι επίσης να αναζητού-
νται οι οικονομικότερες εναλλακτικές
που διαθέτουν τακτικά τα καταστήματα
(π.χ. προσφορές). 

Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέ-
πει να λαμβάνεται υπόψη και η ποιότη-
τα των προϊόντων, ειδικά όταν πρόκειται
για τρόφιμα.

Δηλαδή, το «κέρδος σε ποσότητα» για
τον καταναλωτή να μην γίνεται εις βάρος
της ποιότητας του τροφίμου. 

Ένας τρόπος να ελέγχεται η ποιότητα
του προϊόντος είναι μέσω της ετικέτας
του τροφίμου. 

Η εκπαίδευση των καταναλωτών σε
σχέση με τις ετικέτες των τροφίμων
μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν πιο
ενημερωμένες επιλογές με βάση τη δια-
τροφική αξία των προϊόντων.

Η αφθονία αγαθών στις μέρες μας είναι
μεγάλη. Για να καταφέρει ο καταναλωτής
να κάνει πιο υγιεινές και οικονομικές επι-
λογές, χρειάζεται ενημέρωση και εκπαί-
δευση, προκειμένου να εφαρμόζει στρα-
τηγικές για τον καλύτερο έλεγχο της
ποσότητας αλλά και της ποιότητας αυτών 

που αγοράζει. Ο καταναλωτής σήμερα,
περισσότερο ίσως από ό,τι παλαιότερα,
πρέπει να μάθει να ισορροπεί μεταξύ
ποσότητας και ποιότητας, επιλέγοντας
ένα μέτρο στην ποσότητα των αγο-
ρών και διατηρώντας όσο το δυνατόν
καλύτερη ποιότητα για αυτές.

Ψωνίστε έξυπνα και οικονομικά !
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 15 Μαρτίου

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

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

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

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

8.10.14
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Πέθανε η 17χρονη μαθήτρια που
έπεσε από το μπαλκόνι στη Ρώμη
Οι γονείς της ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν

να δωρίσουν τα όργανά της

Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια από
την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η οποία έπεσε από το μπαλ-
κόνι ξενοδοχείου στη Ρώμη, όπου βρισκόταν στο πλαί-
σιο της εξαήμερης σχολικής εκδρομής του σχολείου
της. Οι γονείς της κοπέλας ανακοίνωσαν ότι σκοπεύ-
ουν να δωρίσουν τα όργανά της.

Συρρίκνωση του πρωτογενούς 
πλεονάσματος των κρατικών φορέων

Περιορίσθηκε στα 419 εκατ. από 1,9 δισ
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σημαντική συρρίκνωση κατέγραψε το πρωτογενές
πλεόνασμα των φορέων του κράτους τον Ιανουάριο.

Περιορίσθηκε στα 419 εκατομμύρια ευρώ από 1,9
δισεκατομμύρια τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Φορείς του κράτους όπως τα ασφαλιστικά ταμεία από
πλεόνασμα 539 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι κατέγρα-
ψαν πρωτογενές έλλειμμα 83 εκατομμυρίων ευρώ.

Λουράντος: Δεν ήταν σύσταση 
του ΟΟΣΑ το άνοιγμα 
του κλάδου των φαρμακείων
Τριπλασιασμό της συμμετοχής των ασφαλισμένων

στην αγορά φαρμάκων την τελευταία τριετία, μείωση
της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και συμφέροντα
που επέφεραν αλλαγές στον κλάδο των φαρμακείων,
κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνος Λουράντος. 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώ-
ρησε, ο κ. Λουράντος παρουσίασε στοιχεία από έρευ-
να που έγινε στην Αχαΐα σύμφωνα με την οποία το
70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν επαρκεί το
εισόδημα τους για την κάλυψη της φαρμακευτικής του
περίθαλψης, ενώ κατά 40% μειώθηκε η ΠΡΌΣΒΑΣΗ
των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας.

«Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στα ταμεία
έχει μετακυληθεί στις τσέπες των ασφαλισμένων, αφού
η μέση συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα,
από 12,8% το 2012, ανέβηκε στο 24,4% στα τέλη του
2013, για να εκτιναχθεί στο 33,35% τον περασμένο 

Σεπτέμβριο. Η στάθμη των φαρμάκων στον δείκτη
τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 21,6%», επεσήμανε
ο κ. Λουράντος, σημειώνοντας ότι «οι ασφαλισμένοι
δεν είναι λογιστικά νούμερα και αριθμοί που πρέπει να
ευημερούν, ανεξάρτητα από την πραγματικότητα». 

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ ζήτησε από την κυβέρνηση να
τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να μελε-
τήσει την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, από τα
2 δισ. ευρώ που είναι σήμερα. 

Αναφερόμενος στις δομικές αλλαγές που έχουν
συντελεστεί στον φαρμακευτικό κλάδο, ο πρόεδρος
του ΠΦΣ έκανε λόγο για «εσωτερικά και εξωτερικά
συμφέροντα που επέβαλαν τις αλλαγές στον φαρμα-
κευτικό κλάδο και τις κάλυπταν με τον μανδύα της τρόι-
κας, της οποίας ποτέ δεν ήταν επιταγές, αλλά πρωτο-
βουλία των ελληνικών Αρχών».

Μάλιστα, ο κ. Λουράντος παρουσίασε επιστολή της
Ευρωπαίας διαμεσολαβήτριας προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με αφορμή σχετικό ερώτημα φαρμακοποι-
ού της Αθήνας, που «αποδεικνύει ότι αποκλειστικά
υπεύθυνη για το χάος, είναι η προηγούμενη κυβέρνη-
ση».

Συνάντηση Τσίπρα - Σουλτς την Παρασκευή στις Βρυξέλλες

Με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, θα συνα-
ντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 08:30 πμ (ώρα Βελγίου).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου
στην Ελλάδα, θα ακολουήσει Press point μετά το πέρας της συνά-
ντησης περίπου στις 09:10 στον 9ο όροφο του κτιρίου Paul Henri
Spaak (PHS).

Ν.Δ.: Εκτός τόπου και χρόνου υποσχέσεις για το επίδομα σίτισης
Εκτός τόπου και χρόνου χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. Κώστας Καραγκούνης τις υποσχέσεις

της κυβέρνησης για το επίδομα σίτισης, με αφορμή τα ερωτήματα που γεννούνται σχετικά με τον αριθ-
μό των νοικοκυριών που τελικά θα ωφεληθούν.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, ήταν προφανές ότι τα 300.000 νοικοκυριά «που δήθεν θα περιε-
λάμβανε το μέτρο για τη σίτιση δεν καλύπτονται από αυτά που έχει ήδη προϋπολογίσει» η κυβέρνη-
ση. «Και σήμερα αποκάλυψε η αναπληρώτρια υπουργός στη Βουλή ότι τελικά οι δικαιούχοι θα είναι
155.000», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος για να καταλήξει πως «οι υποσχέσεις που μοίρασε η κυβέρνη-
ση στον κόσμο και τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Βαρουφάκης στους εταίρους προχθές ήταν εκτός τόπου
και χρόνου».«Σήμερα έπεσαν οι μάσκες και αποκαλύφθηκαν τα ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ
Εξανάγκαζε αλλοδαπούς να δουλεύουν Εξανάγκαζε αλλοδαπούς να δουλεύουν 
χωρίς να πληρώνονταιχωρίς να πληρώνονται

Στη σύλληψη ενός ιδιοκτήτη πτηνοτροφικής μονάδας
στην περιοχή της Χαλανδρίτσας Αχαϊας προχώρησε η
τοπική αστυνομία, μετά από καταγγελία ότι απασχο-
λούσε απλήρωτους και ανασφάλιστους εργαζόμενους.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη από την αστυνομία, το
μεσημέρι της Τετάρτης, με την κατηγορία της εμπορίας
ανθρώπων, αλλά και της εργασιακής εκμετάλλευση,
καθώς σύμφωνα με δικογραφία που έχει σχηματιστεί
εις βάρος του, ανάγκαζε αλλοδαπούς να εργάζονται

στην επιχείρησή του, χωρίς να τους προσφέρει υγειο-
νομική και ασφαλιστική κάλυψη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι
ζούσαν σε καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα έπαιρναν
ως αντίτιμο για την εργασία τους ένα πιάτο φαγητό. Το
όλο θέμα έφτασε στην αντίληψη της αστυνομίας μετά
από καταγγελία που έγινε εις βάρος του επιχειρηματία
και της επιχείρησης στην υπηρεσία του οργανωμένου
εγκλήματος.

Πρόκειται για έναν 50χρονο άνδρα που στο παρελ-
θόν έχει συλληφθεί για παρόμοιες κατηγορίες και για
το ίδιο αδίκημα. Οι έρευνες πάντως της αστυνομίας
για το όλο θέμα συνεχίζονται.

Βύρωνας: Ανδρας έπεσε από τον 
4ο όροφο με μωρό στην αγκαλιά

Κατέληξε το πέντε μηνών βρέφος -
Νοσηλεύεται ο άνδρας

Βουτιά στο κενό αγκαλιά με ένα βρέφος -σύμφωνα
με πληροφορίες παιδί της αδελφής του- έκανε στις
12.55 το μεσημέρι της Πέμπτης άνδρας, από το μπαλ-
κόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας επί της πλατείας
Σμύρνης 7, στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας αντιμετωπίζει
ψυχολογικά προβλήματα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το
πίσω μπαλκόνι του σπιτιού και κατέληξε στο οδό-
στρωμα, επί της οδού Μεσολογγίου 8.

Το βρέφος, ένα κοριτσάκι 4-5 μηνών, μεταφέρθηκε
στο «Αγλαϊα Κυριακού» όπου διαπιστώθηκε ο θάνα-
τός του, ενώ ο άντρας διακομίστηκε σε κρίσιμη κατά-
σταση στον «Ερυθρό Σταυρό».

Σταματούν οι δικηγόροι τυχόν
αναλήψεις αποθεματικών 

από το Ταμείο τους
Εφόσον αυτό ζητηθεί από την 

κυβέρνηση αναφέρεται σε επιστολή

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικη-
γορικών Συλλόγων της χώρας και πρόεδρος του Δικη-
γορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Βασίλης Αλεξανδρής με
επιστολή του προς το Ενιαίο Ταμείο του κλάδου
(ΕΤΑΑ) καλεί το ΔΣ να μη χορηγήσει οτιδήποτε από τα
αποθεματικά του Ταμείου, αν φυσικά αυτό ζητηθεί.

Η επιστολή εστάλη με αφορμή τον θόρυβο για την
έλλειψη ρευστότητας και τη φημολογία ότι μπορεί να
ζητηθεί η τυχόν κάλυψή της και από τα αποθεματικά
των κομμάτων.

Oλόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:
«Mε αφορμή την ειδησεογραφία των τελευταίων ημε-

ρών, σχετικά με τη χρήση των διαθεσίμων, των απο-
θεματικών ή άλλων ποσών των Ασφαλιστικών Ταμεί-
ων για την εξυπηρέτηση χρηματοδοτικών αναγκών
του Δημοσίου, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγο-
ρικών Συλλόγων της χώρας, έστειλε δια του προέδρου
της Βασίλη Αλεξανδρή επιστολή προς τον πρόεδρο
και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολουμένων, με την οποία τους καλεί,
σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο θέμα στο ΕΤΑΑ:

α. να απόσχουν από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια
και β. να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη της Συντονιστι-
κής Επιτροπής».

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 22,6 εκατ.

ευρώ σε παραγωγούς

Αποζημιώσεις ύψους 22.603.467 ευρώ θα καταβάλει
αύριο ο ΕΛΓΑ σε 11.098 παραγωγούς.

Οι αποζημιώσεις αφορούν σε εκκαθαρίσεις ζημιών
στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε αμπέλια, ελιές,
οπωροφόρα δέντρα, σιτηρά, σανοδοτικά φυτά, εσπε-
ριδοειδή, καλοκαιρινές αροτραίες καλλιέργειες, κηπευ-
τικά, βαμβάκια, ζαχαρότευτλα και καπνά, αλλά και στο
ζωικό κεφάλαιο από διάφορα αίτια για τα έτη 2014 και
2015.
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Ερώτηση βουλευτών της
Νέας Δημοκρατίας,  
αναφορικά με την

Βαθμολογική Εξέλιξη
των Εθελοντών 
Μακράς Θητείας

ΕΡΩΤΗΣΗ προς: Υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας με θέμα: Βαθμολογική Εξέλιξη των
Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) , ατέ-
θεσε ο βουλευτής Βασίλης Οικνόμου και
οι  Κώστας Σκρέκας,   Βασίλης Γιόγιακας,
Στέργιος Γιαννάκης,     Χρήστος Μπου-
κώρος, Ανδρέας Κατσανιώτης

Σε αυτήν επισημαίνονται τα εξής: Κύριε
Υπουργέ, 

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της βαθμο-
λογικής εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς
Θητείας (Αρ. Πρωτ.14159/11.02.09,
16000/12.03.09, 2230/08.12.09,
10324/18.05.10, 19244/11.07.2011,
22037/31.08.2011, 1849/23.11.2011 και
6833/07.02.2013 ), καθώς η νέα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
πρέπει να τοποθετηθεί στο χρόνιο ζήτη-
μα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ
το οποίο μάλιστα δεν έχει και δημοσιονο-
μικό κόστος. 

Είναι φανερό ότι ενώ όλες οι πολιτικές
ηγεσίες αναγνώριζαν μέχρι σήμερα το
αίτημά των ΕΜΘ ωστόσο η επίλυση του
ζητήματός τους δεν προχώρησε μέχρι
τώρα.

Προκειμένου λοιπόν να ρυθμιστεί ορι-
στικά το θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης
των ΕΜΘ, επιθυμούμε να μάθουμε αν
είναι στις προθέσεις σας να αναλάβετε
πρωτοβουλία επίλυσης του συγκεκριμέ-
νου ζητήματος και αν ναι, πότε σκοπεύε-
τε να προχωρήσετε στις αλλαγές εκείνες
που θα αποκαταστήσουν το αίσθημα αδι-
κίας που νιώθουν τα χιλιάδες αυτά στελέ-
χη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
1. Ποια η άποψη σας για τη βαθμολογι-

κή εξέλιξη των ΕΜΘ ;
2. Θα αναλάβετε πρωτοβουλία ώστε

επιτέλους να διορθωθεί η αδικία που υφί-
στανται οι Εθελοντές   Μακράς Θητείας
και σε ποιο ακριβώς πλαίσιο;

3. Προτίθεστε να υιοθετήσετε την λύση
που σας έχει προταθεί για εξομοίωσή
τους με τις εθελόντριες του Ν705/1977 και
των εθελοντών ώστε να επέλθει δίκαιη
ρύθμιση στην βαθμολογική τους εξέλιξη;   

ΟΟι υπέρηχοι, ίσωςι υπέρηχοι, ίσως
στο μέλλον επ ιστο μέλλον επ ι --
στρατευτούν στηνστρατευτούν στην

μάχη κατά της ανίατηςμάχη κατά της ανίατης
μέχρι σήμερα νευροεκφυμέχρι σήμερα νευροεκφυ--
λιστικής νόσου Αλτσχάιλιστικής νόσου Αλτσχάι --
μερ. Αυστραλοί επ ιστήμομερ. Αυστραλοί επ ιστήμο--
νες δοκίμασαν με επ ιτυχίανες δοκίμασαν με επ ιτυχία
σε πειραματόζωα μια νέασε πειραματόζωα μια νέα
μη επ εμβατική μέθοδομη επ εμβατική μέθοδο
εστιασμένων υπ ερήχων,εστιασμένων υπ ερήχων,
με τη βοήθεια των οποίωνμε τη βοήθεια των οποίων
εξαφάνισαν από τον εγκέεξαφάνισαν από τον εγκέ--
φαλο ποντικιών την πλάκα του βήτα-αμυλοειφαλο ποντικιών την πλάκα του βήτα-αμυλοει--
δούς, η οποία ευθύνεται για τη νόσο.δούς, η οποία ευθύνεται για τη νόσο.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Εγκεφάλου του Πανεπιστη-
μίου του Κουίνσλαντ στο Μπρισμπέην, με επικεφαλής τον
νευροεπιστήμονα Γιούργκεν Γκετζ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "Science Translational
Medicine", σύμφωνα με τα πρακτορεία Ρόιτερς και Γαλλι-
κό, καθώς και το "Science", έδειξαν ότι τα ηχητικά κύματα
είναι σε θέση να διεισδύσουν στον εγκεφαλικό ιστό και να
τον καθαρίσουν από τη συσσώρευση του επιβλαβούς
αμυλοειδούς, της τοξικής πρωτεΐνης που σχηματίζει κατα-
στροφικές πλάκες γύρω από τους νευρώνες (εγκεφαλικά
κύτταρα).

Οι πλάκες του αμυλοειδούς καταστράφηκαν πλήρως στο
75% των ζώων, χωρίς να γίνει ζημιά στον γειτονικό υγιή
εγκεφαλικό ιστό. 

Η θεραπεία διήρκεσε έξι έως οκτώ εβδομάδες και τα
ποντίκια είχαν μια νόσο ανάλογη του Αλτσχάιμερ των
ανθρώπων. 

Μετά τη θεραπεία, τα περισσότερα πειραματόζωα είχαν
καλύτερες επιδόσεις στις σχετικές δοκιμασίες (πλοήγηση
σε λαβύρινθο, τεστ μνήμης κ.α.).

Θα ακολουθήσουν πειράματα με μεγαλύτερα ζώα, όπως
πρόβατα. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν η νέα
μέθοδος θα είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τους
ανθρώπους. Θα περάσουν αρκετά χρόνια, ωσότου υπάρ-
ξει απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Οι υπέρηχοι έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως μέχρι σήμε-
ρα, από την απεικόνιση εμβρύων έως τη διάγνωση δια-
φόρων ασθενειών και την αντιμετώπιση της πέτρας στα
νεφρά. 

Αν καταστεί εφικτή η αξιοποίησή τους και στις παθήσεις
του εγκεφάλου, θα πρόκειται για μια πραγματική επανά-
σταση στη νευρολογία, καθώς θα μπορούσε να εφαρμο-
στεί και σε άλλες παθήσεις πέρα από το Αλτσχάιμερ.

Μερικοί επιστήμονες πάντως εμφανίζονται επιφυλακτι-
κοί κατά πόσο τα θετικά αποτελέσματα στα τρωκτικά είναι
δυνατό να επαναληφθούν και στους ανθρώπους, καθώς 

υπάρχει φόβος για την πρόκληση εγκεφαλικής αιμορρα-
γίας ή ανοσολογικής αντίδρασης στον ανθρώπινο εγκέφα-
λο. Επιπλέον, υπάρχει πάντα το ζήτημα κατά πόσο αρκεί
να διαλυθούν οι πλάκες του βήτα αμυλοειδούς, προκειμέ-
νου να «φρεναριστεί» η νόσος Αλτσχάιμερ.

Μια άλλη σχετική εξέλιξη υπήρξε η ενθαρρυντική ανα-
κοίνωση μιας σκανδιναβικής επιστημονικής ομάδας, με
επικεφαλής τη Φιλανδή καθηγήτρια, Μιία Κιπιβέλτο, του
σουηδικού ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Στοκχόλ-
μης, ότι σχεδίασαν και δοκίμασαν με επιτυχία σε ασθενείς
ένα συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα, που περι-
λαμβάνει υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση, νοητικά
τεστ για εξάσκηση του εγκεφάλου, καθώς και διαχείριση
των μεταβολικών και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύ-
νου όπως το βάρος.

Το πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε στο ιατρικό περιο-
δικό "The Lancet", κατάφερε να βελτιώσει σε μέσο ποσο-
στό 25% την υγεία του εγκεφάλου 1.260 εθελοντών ηλι-
κίας 60 έως 77 ετών, που όλοι θεωρούνταν ότι κινδύνευ-
αν με άνοια. 

Οι μισοί ακολούθησαν το διετές εντατικό πρόγραμμα και
οι υπόλοιποι αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκι-
μή που δείχνει ότι ένα τέτοιο περιεκτικό πρόγραμμα φέρ-
νει ορατά θετικά αποτελέσματα, απομακρύνοντας τον κίν-
δυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ. 

Σε επιμέρους τεστ, η βελτίωση για τους συμμετέχοντες
που ακολούθησαν πιστά το πρόγραμμα, έφθασε έως και
το 150% σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που δεν ακο-
λούθησε το ίδιο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Τα ίδια άτομα θα παρακολουθηθούν πλέον επί μια επτα-
ετία για να διαπιστωθεί κατά πόσο το «φρενάρισμα» της
έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών όντως θα μειώσει το
ποσοστό εμφάνισης άνοιας και Αλτσχάιμερ.

Επιστρατεύονται οι υπέρηχοι στην μάχη 
κατά της ανίατης νόσου Αλτσχάιμερ
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Ο αριθμός των ανέργων αυξή-
θηκε κατά 1,3% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και μειώ-
θηκε κατά 6,8% σε σχέση με το ∆
 ́Τρίμηνο του 2013.

Tο ποσοστό ανεργίας των
γυναικών (29,6%) είναι σημαντι-
κά υψηλότερο από των ανδρών
(23,3%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανερ-
γίας παρατηρείται στους νέους
ηλικίας 15-24 ετών (51,5%), το
οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει
στο 56,9%.

Η κατανομή της ανεργίας,
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 

εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
παρατηρείται σε όσους έχουν
πάει σε μερικές τάξεις του ∆ημο-
τικού (43,0%) ενώ ακολουθούν
τα άτομα που δεν έχουν πάει
καθόλου σχολείο (41,0%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά
παρατηρούνται σε όσους έχουν
διδακτορικό ή μεταπτυχιακό
(13,1%) και στους πτυχιούχους
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(19,8%).

Το ποσοστό ανεργίας των
ατόμων με ξένη υπηκοότητα,
είναι μεγαλύτερο από το αντί

στοιχο των Ελλήνων υπηκό-
ων (31,7% έναντι 25,6%). Επί-
σης, το 71,4% των ξένων υπη-
κόων είναι οικονομικά ενεργό,
ποσοστό σημαντικά υψηλότερο
από το αντίστοιχο των Ελλήνων
το οποίο είναι 50,4%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας το
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας
παρατηρείται στην Κεντρική
Μακεδονία και τη ∆υτική Μακε-
δονία με 27,9%. Στον αντίποδα,
το μικρότερο ποσοστό ανεργίας
παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο
με 16,9% και στο Βόρειο Αιγαίο
με 20,5%.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ » 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2011
Αρ.Πρωτ.: 6191

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δημ́αρχος των Αγιών Αναρ-
γ ύρ ω ν - Κ α μ α τ ε ρ ο ύ ,
προκηρυσ́σει ανοιχτο ́ διαγωνι-
σμο ́για την αναθ́εση του ερ́γου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
» , με προυπ̈ολογισμό
4.150.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Το ερ́γο συντιθ́εται απο ́εργασιές
κατηγοριάς Οικοδομικων́, με
προυπ̈ολογισμο ́ 2.518.366,23€

(δαπαν́η εργασιων́, ΓΕ και ΟΕ,
απροβ́λεπτα και απολογιστικα)́,
κατηγοριάς Η/Μ, με προυπ̈ολο-
γισμο ́ 794.486,06€ (δαπαν́η
εργασιων́, ΓΕ και ΟΕ ,απροβ́λε-
πτα και απολογιστικα)́ και κατη-
γοριάς Πρασιν́ου, με προυπ̈ολο-
γισμο ́ 23.295,25€ (δαπαν́η
εργασιων́, ΓΕ και ΟΕ, απροβ́λε-
πτα και απολογιστικα)́.
2. Οι ενδιαφερομ́ενοι μπορουν́
να παραλαβ́ουν τα συμβατικά
τευχ́η του διαγωνισμού
(Διακηρ́υξη, Συγγραφη ́ Υπο-
χρεωσ́εων κ.λ.π) απο ́ την εδ́ρα
της υπηρεσιάς Λ. Δημοκρατιάς
61, καθημερινα ́ κατα ́ τις
εργασ́ιμες ημερ́ες και ωρ́ες,
μεχ́ρι τις 02/04/2015 ημερ́α
Πεμ́πτη. Η διακηρ́υξη του ερ́γου
εχ́ει συνταχθει ́ κατα ́ το εγκεκρι-
μεν́ο απο ́ τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υποδ́ειγμα τυπ́ου Β.
Πληροφοριές στο τηλεφ́ωνο
2132023614, FAX επικοινωνιάς
2102618738, στην Τεχνικη ́Υπη-
ρεσιά του Δημ́ου .
3. Ο διαγωνισμος́ θα διεξαχθεί
στις 07/04/2015, ημερ́α Τριτ́η
και ωρ́α 10:00 με το συσ́τημα
προσφορας́ με επι ́ μερ́ους
ποσοστα ́ εκ́πτωσης, συμ́φωνα
με το αρ́θρο 6 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), σε σφραγισμεν́ο και αριθ-
μημεν́ο εν́τυπο της Υπηρεσιάς
4. Στο διαγωνισμο ́ γιν́ονται
δεκτοι:́ α) ημεδαποί
διαγωνιζομ́ενοι, μεμονωμεν́οι ή

σε κοινοπραξιά, εγγεγραμμεν́οι
στο Μ.Ε.Ε.Π., εφοσ́ον ανηκ́ουν
στην 3η ταξ́η και αν́ω για ερ́γα
κατηγοριάς ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην
1η ταξ́η και αν́ω για ερ́γα κατη-
γοριάς Η/Μ,στην Α1 ταξ́η και
αν́ω για ερ́γα κατηγοριάς
ΠΡΑΣΙΝΟΥ β) αλλοδαποι ́διαγω-
νιζομ́ενοι που αποδεικνυόυν οτ́ι
κατα ́ την τελευταιά πενταετιά,
εχ́ουν εκτελεσ́ει ερ́γα παρομ́οια
(ποιοτικα ́ και ποσοτικα)́ με το
δημοπρατουμ́ενο.
5. Για τη συμμετοχη ́στο διαγωνι-
σμο ́ απαιτειτ́αι η καταθ́εση
εγγυητικης́ επιστολης́ υψ́ους
67.479,68ΕΥΡΩ και ισχυ ́ οχ́ι
μικροτ́ερη των εννια ́ (9) μηνων́
και 30 ημερων́, μετα ́την ημερο-
μηνιά διεξαγωγης́ του διαγωνι-
σμου ́ δηλαδη ́ τουλαχ́ιστον
τουλαχ́ιστον μεχ́ρι 07/02/2016
6. Χρηματοδοτ́ηση του ερ́γου
γιν́εται απο ́την Περιφερ́εια Αττι-
κης́ (ΚΑΕ 9733.03.011 του
προυπ̈ολογισμου ́ της
Περιφερ́ειας Αττικης́) Προκατα-
βολη ́δε θα χορηγηθει.́
7. Το αποτελ́εσμα της δημοπρα-
σιάς θα εγκριθει ́ απο ́ την Οικο-
νομικη ́ Επιτροπη ́ του Δημ́ου
Αγιών Αναργυρ́ων-Καματερου.́

Αγιοι Αναρ́γυροι, 04-03-2015
Ο Αντιδημ́αρχος

της Τεχνικης́ Υπηρεσιάς
ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

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
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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

ΓΑΜΟΣ
O Ναζηρλής Χαράλαμπος 

του Αλκιβιάδη 
και της Αθανασίας, 
το γένος Παντούνα, 

γεννηθείς στον Πειραιά, κάτοικος
Ασπροπύργου, 

και η Plaka Mirela του Ismet 
και της Dallandyshe, 

το γένος Plaka, 
γεννηθείσα στη Lushnje Αλβανίας,

κάτοικος Αλβανίας
πρόκειται να έλθουν σε γάμο 

που θα τελεστεί στο δημαρχείο 
Τιράνων Αλβανίας.
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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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Νέα σχέδια των Ευρωπαίων
για τη διαδικτυακή άρση του
τζιχαντιστικού περιεχομένου,

μετά και τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις στο Παρίσι

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί σχεδιάζουν να
δημιουργήσουν μιας νέα πανευρωπαϊκή
αντιτρομοκρατική μονάδα η οποία θα

είναι μέρος της υπηρεσίας επιβολής του νόμου,
καθώς και της Europol, και θα επιδιώξει την δια-
δικτυακή άρση του περιεχομένου που σχετίζεται
με τους τζιχαντιστές. 

Οι φορείς χάραξης της πολιτικής της ΕΕ θέλουν
να συγκεντρώσουν τους πόρους των κρατών
μελών για την αντιμετώπιση του ογκώδους αυτού
διατιθέμενου διαδικτυακού υλικού. 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι ήταν ο
λόγος που το ζήτημα προωθήθηκε στην αντζέντα
της ΕΕ, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος.

«Το διαδίκτυο επηρεάζει σημαντικά την τρομο-
κρατία. Εξετάζοντας το θέμα θέτει μια σειρά από
διαφορετικές προκλήσεις," όπως λεπτομερειακά
λέει ένα ενημερωτικό έγγραφο. 

Προσθέτει επίσης: «Ο τεράστιος όγκος του
περιεχομένου στο Διαδίκτυο που προωθεί την
τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό απαιτεί συγκέ-
ντρωση των πόρων και μια στενή συνεργασία με
τη βιομηχανία του διαδικτύου."

Εξτρεμιστικό περιεχόμενο

Η πρόταση των ευρωπαίων αξιωματούχων
ασφαλείας αφορά την επέκταση ενός εργαλείου
της Europol που χρησιμοποιείται για να αποθη-
κεύει πληροφορίες σε ισλαμιστικές εξτρεμιστικές
ιστοσελίδες ολόκληρης της ηπείρου. 

Πρόκειται να υποβληθεί στους υπουργούς από
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, στη
σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων της ΕΕ. 

Η νέα μονάδα αναμένεται να επισημάνει το
«τρομοκρατικό και εξτρεμιστικό διαδικτυακό
περιεχόμενο» και να υποστηρίζει τις έρευνες των
υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να επιβάλουν τον
νόμο. 

Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι οποίες έχουν
προέλθει από τη λετονική προεδρία του Συμβου-
λίου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διορίσει
από την αρχή έναν εταίρο ο οποίος θα συνεργα-
στεί με τη νέα μονάδα.

"Αυτό μπορεί να είναι το εθνικό έγκλημα στον
κυβερνοχώρο ή μια υπηρεσία για την διαδικτυακή
ασφάλεια, ή μια ειδική μονάδα που θα ασχολείται
με το διαδικτυακό τρομοκρατικό περιεχόμενο",
όπως αναφέρει το έγγραφο.

Το Συμβούλιο επιθυμεί τη λειτουργία της μονά-
δας από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, με
τη χρήση των κεφαλαίων που θα παρέχονται από
τα κράτη μέλη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. Fax: 210-5575184. 
Κινητά: 6979221888, 6979221885.


