ΘΡΙΑΣΙΟ
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Τιμή : 0,01€

Στον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας ο Δήμαρχος
Γιάννης Κασσαβός για τα
στρατόπεδα στις Αχαρνές
Ο Υφυπουργός Νικόλαος Τόσκας
δεσμεύτηκε άμεσα
να δοθούν απαντήσεις

Σελ: 3
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-για 2η χρονιά-στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση
"Στο κόκκινο" οι οργανισμοί
Κοινωνικής Ασφάλισης

Σελ: 2-12

Το κλειστό
κύκλωμα
παρακολούθησης της
επιχείρησης,
κατέγραψε
το όχημα
διαφυγής των
δραστών

Νεκρός
53χρονος από Πουλούσαν «προστασία»
σφαίρα στο
στην λαϊκή αγορά
κεφάλι σε
Συνολικά δέκα άτομα εκβίαζαν και εισέπρατταν
χρήματα από τους υπαίθριους εμπόρους
αποθήκη της
- Έλεγχοι για παρακλάδι εκβιαστών και στον Ασπρόπυργο
Ελευσίνας

Σελ: 3

Σελ: 3-4

Σελ: 2-11

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή
στο Συλλαλητήριο στις 21 Μαρτίου

Κινητοποίηση υπέρ της δωρεάν
υγείας από τον δήμο Χαϊδαρίου

Επιχειρήσεις
καθαριότητας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Π. ΚΑΜΜΕΝΟΥ

Στο αεροδρόμιο της
Αεροπορίας
Στρατού στην Πάχη
Μεγάρων

Σελ: 7

ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Σελ: 7

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ/
ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (Ε.Μ.Σ.Υ.)

στους Παιδικούς
Σταθμούς Άνω Λιοσίων
Σελ: 5

Σε Ημερίδα για τη βιωσιμότητα
των κολυμβητηρίων
ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού
Φυλής, Γ. Μαυροειδής

Σελ: 9

Η σωστή και
υγιεινή διατροφή
των μαθητών στα
Σχολεία της
Δυτικής Αττικής

Σελ. 6

Συνεχή τα περιστατικά
κλοπών στη συνοικία
Παλαιοκούντουρα
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
πραγματοποίησαν οι κάτοικοι

Σελ: 5
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Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος
Γ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 20,
Τηλέφωνο
2105573243
Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63,
2105546250

Φυλή - Άνω Λιόσια
Καραΐσκος
Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81,
Τηλέφωνο:
2102481114

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ
ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΟΕ Δήλου 12 &
Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Πουλούσαν «προστασία»
στην λαϊκή αγορά

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Συνολικά δέκα άτομα εκβίαζαν και εισέπρατταν
χρήματα από τους υπαίθριους εμπόρους
- Έλεγχοι για παρακλάδι εκβιαστών στον Ασπρόπυργο

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 9

έως 18 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Χριστόδουλος , Ιουλιανός,
Γιουλιανός, Γιολανός
Οσίου Χριστοδούλου

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000 2004 4032 660
Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της εφημερίδας

Π

ολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της
οποίας εμπλέκονται σε εκβιάσεις εμπόρων
Ρομά στο Άργος, το Ναύπλιο, αλλά και τον
Ασπρόπυργο, εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια.
Για την εξάρθρωση αυτής πραγματοποιήθηκαν την
Παρασκευή, ευρείας κλίμακας παράλληλες αστυνομικές
επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά, στη Νέα Κίο και
στη Γλυκειά Αργολίδας, καθώς και στον Ασπρόπυργο
Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν
κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης του ανακριτή Ναυπλίου,
συνολικά δέκα νεαροί Ρομά, τέσσερις άνδρες, 18 έως 28
ετών, και έξι γυναίκες 20 έως 38 ετών, όλοι τους μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης
εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης, της αρπαγής,
της απειλής, της παράνομης βίας,

Πλεόνασμα -για 2η χρονιάστην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

"Στο κόκκινο" οι οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Π

ρωτογενές
π λεόνασμα
καταγράφει για
δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με
το Δελτίο Μηνιαίων
Στοιχείων
Γενικής
Κυβέρνησης, Ιανουαρίου 2015, του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους / Υπουργείο Οικονομικών, με τους Οργανισμούς
Κοινωνικής
Ασφάλισης να καταγράφουν
σημαντικό
έλλειμμα, "εξαφανίζοντας" το πλεόνασμα του Ιανουαρίου
2014.
Ειδικότερα,
- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ιανουάριο 2015, εμφανίζει πλεόνασμα 197 εκ. €, από 209 εκ. € τον Ιανουάριο
του 2014, ενώ
- Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα, καταγράφουν έλλειμμα 83 εκ. €, από
πλεόνασμα 539 εκ. € τον Ιανουάριο του 2014.
Επισημαίνεται, ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ενώ στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Κοινωνικά Ταμεία και
τα Νοσοκομεία.
Στις λοιπές θεσμικές Μονάδες της Γενικής Κυβέρνησης
- η οποία εμφανίζει πλεόνασμα 419 εκ. € τον Ιανουάριο

του 2015 από πλεόνασμα 1.877 εκ. € τον
Ιανουάριο του 2014 - τα
πρωτογενή αποτελέσματα έχουν ως εξής:
- Κράτος (Κεντρική
Διοίκηση): 242 εκ. €
(Ιαν. 2015) από 757 εκ.
€ (Ιαν. 2014).
- Κεντρική Κυβέρνηση
εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού: 84 εκ. €
(Ιαν. 2015) από 388 εκ.
€ (Ιαν. 2014).

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Ιανουάριο
του 2015, ήταν 501 εκ. € και ειδικότερα 400 εκ. € για τους
Δήμους, 61 εκ. € για τις Περιφέρειες και 49 εκ. € για τα
Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α.
Αντίστοιχα, οι δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήταν 308 εκ. €, 246 εκ. €
για τους Δήμους, 33 εκ. € για τις Περιφέρειες και 37 εκ. €
για τα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α.
Σημαντική διαχρονική μείωση και των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου τον
Ιανουάριο του 2015 έφτασαν τα 259 εκ. €, από 280 εκ. €
(Δεκ. 2014), 428 εκ. € (Δεκ. 2013), 1.176 εκ. € (Δεκ.
2012) και 1.191 (Δεκ. 2011).
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Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης,
κατέγραψε το όχημα διαφυγής των δραστών

Νεκρός 53χρονος από σφαίρα στο
κεφάλι σε αποθήκη της Ελευσίνας

Θ

ύμα άγριας δολοφονίας, έπεσε ένας 53χρονος ιδιοκτήτης αποθήκης ψιλικών στην
Ελευσίνα. Το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ στο χώρο
βρέθηκε και ένας κάλυκας.
Όλα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης,
στη συμβολή των οδών Ωκεανιδών και
Αβέροφ. Τη στιγμή εκείνη, η σύζυγος του
θύματος που βρισκόταν σε άλλο χώρο του
καταστήματος και τακτοποιούσε κάποια
εμπορεύματα, άκουσε έναν πυροβολισμό.
Δίχως να πάει το μυαλό της ότι κάτι είχε
συμβεί στο δικό της κατάστημα, πήγε
προς τον άντρα της για να τον ρωτήσει και
τον είδε πίσω από το ταμείο, πεσμένο
νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι και μέσα
σε μία λίμνη αίματος, ενώ το ταμείο ήταν
ανοιγμένο.
Σε κατάσταση σοκ η γυναίκα άρχισε να
καλεί σε βοήθεια. Η σύζυγος του θύματος
δεν μπόρεσε να δει τους δράστες, όμως
τους κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα
παρακολούθησης της επιχείρησης. Μέσα
στο κατάστημα εισήλθαν δύο άντρες που
φορούσαν full-face κουκούλες, με τον έναν
να κρατά πιστόλι και έξω από το κατάστημα ανέμενε ο συνεργός του που φιλούσε
τσίλιες. Οι ληστές απαίτησαν τα χρήματα
από το ταμείο, όμως εντελώς συμπτωματικά, εκείνη τη στιγμή το θύμα μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο και απλά σηκώθηκε από την καρέκλα του, δίχως
όμως να φανεί απειλητικός.
Οι δράστες φαίνεται αγχώθηκαν μήπως καλέσει σε βοήθεια από το τηλέφωνο και δίχως κανέναν δισταγμό
κυριολεκτικά τον εκτέλεσαν με μία σφαίρα στο κεφάλι. Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης,
σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραψε και το αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών και εξετάζονται από το Ανθρωποκτονιών όλες οι περιπτώσεις κλεμμένων αυτοκινήτων από την ευρύτερη περιοχή, με ίδια χαρακτηριστικά,
αλλά και άλλες ληστείες με παρόμοιο τρόπο δράστης.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αστυνομικοί της Ασφάλειας έσπευσαν στο χώρο για τις έρευνες. Τα κίνητρα της
δολοφονίας είναι άγνωστα και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, όπως και η ληστεία.

Στον Υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας
ο Δήμαρχος Γιάννης
Κασσαβός
για τα στρατόπεδα
στις Αχαρνές

Τ

ον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο
Τόσκα επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών
κ.Γιάννης Κασσαβός συνοδευόμενος από
τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών έθεσε στον νέο Υφυπουργό ζητήματα σχετικά με τα στρατόπεδα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, εστιάζοντας στην απομάκρυνση του Στρατοπέδου Παπαστάθη που βρίσκεται επί της οδού Φιλαδελφείας.
"Ανάσα" στους κατοίκους της πόλης θα
δώσει η παραχώρηση του στρατοπέδου
Παπαστάθη, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή
στο Συλλαλητήριο στις 21 Μαρτίου

Κινητοποίηση υπέρ της δωρεάν
υγείας από τον δήμο Χαϊδαρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Χαϊδαρίου μετά
από ψήφισμα που
έθεσε η Δημοτική Αρχή
αποφάσισε την στήριξη
του Δήμου στο Συλλαλητήριο,
για την προάσπιση
της
Δημόσιας
και
Δωρεάν Υγείας για όλο
το λαό, που θα πραγματοποιηθεί, στις 21
Μαρτίου, στις 11 το
πρωί, στην πλατεία
Δημαρχείου στο Περιστέρι. Το Συλλαλητήριο
διοργανώνουν από κοινού οι Λαϊκές Επιτροπές,
Σωματεία και Μαζικοί Φορείς, Δυτικής ΑθήναςΜενιδίου και Φυλής.
Η Δημοτική Αρχή καλεί παράλληλα τους δημό-

Επεσήμανε πως εντός της πόλης των Αχαρνών
στεγάζονται ήδη αρκετά στρατόπεδα καθώς και το
αεροδρόμιο στο Τατόι.
Ωστόσο το στρατόπεδο Παπαστάθη βρίσκεται
εντός του οικιστικού ιστού, σε μια πυκνοκατοικημένη
περιοχή πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και η
παραχώρησή του στο Δήμο Αχαρνών, θα δώσει
"ανάσα" στους κατοίκους της πόλης.
Ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Τόσκας
δεσμεύτηκε άμεσα να δοθούν απαντήσεις.

τες της πόλης να υπερασπιστούν τις ζωές των
παιδιών τους και των οικογενειών τους διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες του λάου και στα
ζητήματα της υγείας,πρόνοιας και ασφάλισης
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Ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Τόσκας παρουσία του
Διευθυντή του Γραφείου του, συντοπίτη μας και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Αχαρνείς - Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση" κ. Οδυσσέα Καμπόλη,
είδε θετικά όλα τα θέματα που του τέθηκαν και
δεσμεύτηκε πως άμεσα θα δοθούν απαντήσεις.
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Ο λαός του Χαϊδαρίου όσο και η διοίκηση του
Δήμου, δεν μπορούν να έχουν κανέναν εφησυχασμό.
Συνολικά, οι εξελίξεις στον τομέα της Υγείας
πρέπει να σημάνουν συναγερμό, καθώς η συνέχιση των «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» από
την νέα κυβέρνηση σημαίνει νέα βάρη στις πλάτες του λαό, επέκταση της δράσης των ιδιωτών
και λειτουργία του κρατικού συστήματος Υγείας
με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Η λύση είναι μία και μονόδρομος.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να δημιουργηθούν δημόσια Κέντρα Υγείας, σε όλους τους
δήμους, που θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες,
με βασικό προσανατολισμό την Πρόληψη, γι’
αυτό χρειάζεται άμεσα να στελεχωθούν οι μονάδες του ΠΕΔΥ.
Να ξαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο Δυτικής
Αττικής (Αγία Βαρβάρα) πλήρως στελεχωμένο
και εξοπλισμένο.
Να μην κλείσουν ΨΝΑ, ΑΤΤΙΚΟ και κανένα
νοσοκομείο. Να ενισχυθούν με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να εξασφαλιστεί
πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση.
Άμεση κατάργηση κάθε πληρωμής για ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα θεραπείες, υγειονομικό υλικό και τεχνικά βοηθήματα.
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ευθύνη του κράτους χωρίς καμιά προϋπόθεση σε
όλους τους ανασφάλιστους, άνεργους και τα
μέλη της οικογένειας τους.
Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, πρόνοιας και ασφάλισης.

Σ

Στο πλαίσιο της «Επισιτιστική δράσης στην
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών»

Τ

Διατέθηκαν τρόφιμα σε Προνοιακά Ιδρύματα της Δυτικής Αθήνας

ην Πέμπ τη
12-032015 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού
Τομέα Αθηνών πραγματοποιήθηκε διανομή τροφίμων, στο
πλαίσιο της επισιτιστικής δράσης αλληλεγγύης με τρόφιμα
που διοργανώνουν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής με
το Σύλλογο Λαϊκής Αλληλεγγύης. Η επισιτιστική βοήθεια,
με τρόφιμα που προσέφερε η
Γαλλική Aνθρωπιστική Οργάνωση “Secours Populaire
Francais” , διατέθηκε σε Προνοιακά Ιδρύματα της Δυτικής
Αθήνας.
Πιο συγκεκριμένα διανεμήθηκαν 1524 κιλά τροφίμων
(λαχανικά, ρύζι, κουσκούς ,
ραβιόλια) στο Ι.Π.Α.Π. «Η
Θεοτόκος», στο σύλλογο Γονέων
& Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες
Δυτ.Αττικής
«
Η
ΕΛΠΙΔΑ», στο Χριστοδούλειο
Ορφανοτροφείο, στην Ιερά Αδελφότητα «Αγ.Τριάδα»(ορφανοτροφείο), στο Χαμόγελο του Παιδιού
Περιστερίου και στο Σύλλογο
«ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ».

Στη διανομή, η οποία έγινε στο
χώρο της Αντιπεριφέρειας Δυτικής
Αθήνας, παρευρέθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ.Αθήνας κ.Τζόκας Σπύρος, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής κ.Θανοπούλου Κατερίνα , ο πρόεδρος
του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ.Σχινάς Θεόδωρος , οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Δυτικής Αθή-

νας: κ. Βλάχος Κων/νος , κ.Δημάκος Δημήτριος, κ.Ζωγραφάκη
–Τελεμέ Ελένη, κ.Κρητικού Κατερίνα , κ.Στεφανοπούλου Αναστασία ,
ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Αλληλεγγύης κ. Απαμιάν Χάικ, η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΔΤ κ. Θωμά
Ευανθία και οι εκπρόσωποι των
ιδρυμάτων.

Παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων
του ευρωπαϊκού προγράμματος e-CAPACIT8

τα γραφεία του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής
Ιατρικής, Prolepsis, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με σκοπό την παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενδυνάμωση
Δεξιοτήτων Επαγγελματιών Υγείας για τη Βελτίωση της Υγείας του Γηράσκοντος Εργατικού
Δυναμικού, e-CAPACIT8», τα οποία έχουν
αναπτυχθεί στην Ελλάδα.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση
των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων επαγγελματιών υγείας του χώρου εργασίας, παρέχοντας
τους εκπαιδευτικά εργαλεία διαθέσιμα μέσω
διαδικτύου και προσαρμοσμένα στα δεδομένα
της χώρας τους.
Μέσω της συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, οι επαγγελματίες υγείας θα
έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις
τους σχετικά με τα προβλήματα υγείας που
αντιμετωπίζει το γηράσκον εργατικό δυναμικό
στη χώρα τους, με απώτερο όφελος την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών των γηραιότερων
εργαζομένων, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την
κατάσταση της υγείας τους.
Την συνάντηση άνοιξε ο Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κος Δημήτριος Λινός.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων που
έχουν αναπτυχθεί για την χώρα μας.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν 5 μελέτες περιπτώσεων που αφορούν συχνές παθήσεις του
γηράσκοντος πληθυσμού και σχετίζονται με το
εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι ο μυοσκελετικός και ο ρευματοειδής πόνος, οι χρόνιες
αναπνευστικές νόσοι, το μεταβολικό σύνδρομο και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της συζήτησης,

καθώς το εν λόγω πρόγραμμα θα βοηθήσει
να αντιμετωπιστούν πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω των δημογραφικών αλλαγών και της παράτασης της ηλικίας
συνταξιοδότησης. H γήρανση των εργαζομένων έχει άλλωστε σοβαρές επιπτώσεις στη
σχέση απασχόλησης-υγείας.
Σύμφωνα με την Eurostat η Ελλάδα κατέχει
την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα

πληθυσμό με ποσοστό αύξησης 21,4%, έναντι 17,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στην
Ελλάδα αναλογούν σήμερα στο 14% του πληθυσμού, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις το
2020 θα είναι άνω του 20%, και το 2030 θα
προσεγγίζουν το 30%.
Μεταξύ των συμμετεχόντων παρευρέθηκαν
η κα Ευγενία Πανταζή, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Ειδ. Ιατρών Εργασίας και γεν. Γραμματέας
της Ελλην. Εταιρίας Ιατρικής της Εργασίας &
Περιβάλλοντος και ο κος Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). και Πρόεδρος του
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.),.
Το πρόγραμμα e-CAPACIT8, υλοποιείται
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Υγείας 2008-2013 της Γενικής Διεύθυνσης
Υγείας και Καταναλωτή της Ε.Ε. Συντονιστής
του είναι το Nofer Institute of Occupational
Medicine, NIOM από την Πολωνία, ενώ συμμετέχουν 14 ακόμα εταίροι από άλλες 13
ευρωπαϊκές χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά
με το πρόγραμμα e-CAPACIT8 μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
Prolepsis www.prolepsis.gr.

Επιχειρήσεις καθαριότητας
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ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

στους Παιδικούς Σταθμούς Άνω Λιοσίων

Για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις καθαρισμού σε όλους
τους αύλειους κι εξωτερικούς χώρους των Παιδικών – Βρεφικών Σταθμών Άνω Λιοσίων σε Λίμνη,
Δροσούπολη, Άγιο Ιωάννη, Άγιο Νικόλαο και
Ζωφριά.
«Ευχαριστώ θερμά όλους του εργαζόμενους και
τις Υπηρεσίες του Δήμου για την άμεση ανταπόκριση και συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις
καθαριότητας.
Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας του νέου
αίματος της πόλης των Άνω Λιοσίων, των δεκάδων παιδιών, που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος του
Ν.ΠΔ.Δ των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος.
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Συνεχή τα
περιστατικά
κλοπών στη
συνοικία
Παλαιοκούντουρα
Έκτακτη Γενική
Συνέλευση
πραγματοποίησαν
οι κάτοικοι

Ο

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ

ΖΩΦΡΙΑ

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ

Σύλλογος κατοίκων Παλαιοκοντούρων διοργάνωσε
το Σάββατο 14 Μαρτίου
στις 5 το απόγευμα στα γραφεία
του συλλόγου , έκτακτη Γενική
Συνέλευση προκειμένου να συζητηθεί και να ανευρεθεί τρόπος
αντιμετώπισης στα συνεχή περιστατικά κλοπών που λαμβάνουν
χώρα , με ιδιαίτερη ένταση το
τελευταίο διάστημα στον συγκεκριμένο οικισμό .
Το Δ.Σ. του συλλόγου καλεί εκτός
από τους κατοίκους που παρερεύθηκαν στη γενική Συνέλευση
όλους τους αρμοδίους να ενημερωθούν και να λάβουν μέτρα διότι
γιατί το θέμα αφορά την ασφάλεια
και την περιουσία όλων .
Το Δ.Σ.
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Στο πλευρό της γυναικείας
ομάδας μπάσκετ του 2ου
Γενικού Λυκείου
Μαυροειδής-Καμπόλης

H

παράδοση συνεχίζεται. Με περίπατο πέρασε στις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας,
στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ, η
ομάδα κοριτσιών του 2ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων.

Κέρδισε 75-16 το Λύκειο Βούλας και ετοιμάζεται να
διεκδικήσει, για ακόμα μια φορά, την κούπα, στην
τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος που
θα διεξαχθεί στη Λάρνακα της Κύπρου, από τις 30
Μαρτίου, μέχρι τις 4 Απριλίου 2015.
Στο
Κλειστό
της
Ζωφριάς βρέθηκαν, το
πρωί της Πέμπτης, 12
Μαρτίου, ο Αντιδήμαρχος
Δημήτρης Καμπόλης και
ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής, οι οποίοι, μετά τη
λήξη έδωσαν συγχαρητήρια στις παίκτριες και
στον προπονητή τους
Γιώργο Κάβουρα και τους
ευχήθηκαν να φέρουν και
πάλι την κούπα στο Δήμο
Φυλής.
Κι επειδή η ηθική επιβράβευση πρέπει να συνδυάζεται με την υλική,
στην Κύπρο τα κορίτσια θα παρουσιαστούν πραγματικά «μοντελάκια», αφού ο Γιώργος Μαυροειδής
δεσμεύθηκε να τους δωρίσει, για λογαριασμό του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, μια ολοκαίνουργια εμφάνιση. Χαλάλι τους.

Η σωστή και υγιεινή
διατροφή των μαθητών
στα Σχολεία
της Δυτικής Αττικής

Η

Διεύθυνση Υγειoνομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και οι
Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Ελευσίνας, διοργανώνουν την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 , Ώρα 10:00 π.μ στο Δημαρχείο Ελευσίνας , Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (2ος
όροφος) Συνέδριο με θέμα «Σωστή και Υγιεινή
Διατροφή των Μαθητών στα Σχολεία» της
Δυτικής Αττικής.

Ομιλητές Συνεδρίου :

Μ. Καλούδη
Επόπτης Δνσης Υγειονομικού
Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
Γ. Ρίσβας
Πρόεδρος Πανελλήνιου Σύλλογου
Διαιτολόγων – Διατροφολόγων
Σπ. Σούντης Ψυχολόγος Κοινωνιολόγος Δήμου
Μεγαρέων
Ευαγ. Παπακωνσταντίνου Διευθύντρια Γυμνασίου Δ.Ε Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας

Ν. Ο. ΕΛ. «ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο. (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ)

Διασυλλογικοί ιστιοπλοϊκοί
αγώνες και απονομή επάθλων
O Ναυταθλητικός Όμιλος Ελευσίνας <<Άγιος
Ταξιάρχης>> διοργάνωσε διασυλλογικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες το Σαββατοκύριακο 7/3 και 8/3/2015
στον θαλάσσιο χώρο μπροστά από το “IRIS”.
Στους αγώνες συμμετείχαν ο Ναυτικοί Όμιλοι του
Αλεποχωρίου και του Βουρκαρίου Σαλαμίνας.
Την τελετή απονομής των επάθλων τίμησε με την
παρουσία του ο Αντιπεριφερειάρχης Δ. Αττικής Κος
Βασιλείου Ιωάννης.
Ευχαριστούμε τον Δήμο Ελευσίνας, τον Οργανισμό
Λιμένα Ελευσίνας και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας για την βοήθειά τους και τους συλλόγους οι
οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την αρτοποιία
Καρεκλάκη Γεωργίου για την προσφορά της:
Εκ μέρους της διοίκησης του ομίλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κ. Κολιοφώτη Παιδαγωγός - Αν/της Διευθύντρια
Παιδικών Σταθμών Δήμου Ελευσίνας
Μ. Πόγκα Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Σ.Πεχλιβανίδη – Σολεϊμετζίδη Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ασπροπύργου
Κωνστ. Μαρούγκα
Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ελευσίνας

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP
Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης

12.12.14
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Π. ΚΑΜΜΕΝΟΥ
Στο αεροδρόμιο της Αεροπορίας
Στρατού στην Πάχη Μεγάρων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος
επισκέφθηκε το αεροδρόμιο της Αεροπορίας
Στρατού στην Πάχη Μεγάρων όπου συνομίλησε
με το προσωπικό και τη διοίκηση της μονάδας ελικοπτέρων και ενημερώθηκε για τα ζητήματα που
αφορούν την Αεροπορία Στρατού.

Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις από σήμερα
στη Ν.Ε.Ο.
Αθηνών - Κορίνθου

Λ

όγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης
ορθογωνικών βρόγχων καταγραφής στοιχείων κυκλοφορίας, θα πραγματοποιηθεί
πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων
στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της χ/θ
56+400, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο,
περιοχής Δήμου Μεγαρέων, στις 16 και 23-3-2015,
για μέγιστο χρονικό διάστημα οκτώ λεπτών, μεταξύ των ωρών 12.00' έως 12.30'.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από
τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την
υπάρχουσα οδική σήμανση.
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ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ/
ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (Ε.Μ.Σ.Υ.)

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, χρήστες, κ.λ.π.
γεωτρήσεων ή πηγαδιών ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κ.λ.π.) στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) , σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 145026 /14-1-2014 (ΦΕΚ 31Β').
Οι αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται
στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου για προώθηση προς τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Έντυπα διατίθενται από το ανωτέρω τμήμα.
Πληροφορίες στο τηλ. 2105537248 ή 216.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι,
σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, δεν μπορεί να
γίνει καμιά πράξη (π.χ. μεταβίβαση) για το ακίνητο στο οποίο βρίσκεται το σημείο υδροληψίας
αν δεν έχει γίνει η εγγραφή στο ΕΜΣΥ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική γη - σύμφωνα με
στοιχεία είναι διάτρητη από 200.000 πηγάδια και
γεωτρήσεις , με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή απειλή για χιλιάδες στρέμματα γης εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και
μάλιστα σε πολλές περιοχές της χώρας είναι μεγάλο και υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει ριζικά ο εδαφολογικός χάρτης και να προκληθεί καθίζηση του υπεδάφους, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πλημμυρών.
Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο καθώς σε
πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει άδεια και η εκμετάλλευση του νερού γίνεται χωρίς κανέναν έλεγχο
κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε λειψυδρία, με ότι
αυτό συνεπάγεται για τις αγροτικές καλλιέργειες.
Τέλος, καλό είναι να γνωρίζουν ότι όσοι ιδιοκτήτες
και χρήστες πηγαδιών και γεωτρήσεων «ξεχάσουν
έχασαν» να καταθέσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
(ΕΜΣΥ), θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Συνεχίζεται έως τις 20 Μαρτίου, η συγκέντρωση
τροφίμων και φαρμάκων στους παιδικούς σταθμούς
Φυλής για την «Κιβωτό του Κόσμου»

Σ

υνεχίζεται έως και την
την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η συγκέντρωση
τροφίμων και φαρμάκων, σε
κάθε σταθμό του δήμου Φυλής,
με στόχο την προσφορά τους
στην «Κιβωτό του Κόσμου». Τα
είδη που θα συγκεντρωθούν θα
παραδοθούν στα παιδιά του
ιδρύματος από αντιπροσωπεία
γονέων και παιδιών την Πέμπτη
2 Απριλίου 2015, στις 11.00 το
πρωί.
Οι γονείς που ενδιαφέρονται
να συμμετέχουν στην παράδοση
των προσφερόμενων ειδών, να
δηλώσουν την συμμετοχή τους
στην Υπεύθυνη του Σταθμού.
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν
κλήρωσης καθώς από κάθε
σταθμό θα παραβρεθούν τρεις
γονείς.
Γνωρίζοντας τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που όλοι βιώνουμε , τονίζεται ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι γονείς
για οτιδήποτε, αλλά ακόμη κι ένα χαμόγελο αρκεί καθώς κάθε προσπάθεια αποτελεί, έτσι κι αλλιώς, ομαδική κίνηση και πρωτοβουλία.

Η Περιφέρεια Αττικής συνδιοργανώτρια και χορηγός
του 4ου Ημιμαραθώνιου Αθήνας
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«Ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας προανάκρουσμα
του μεγάλου – του αυθεντικού κλασσικού Μαραθώνιου, συνδυάζει την ανάπτυξη των σωματικών
και ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και
ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού,
του συναγωνιστικού πνεύματος και των κλασσικών ιδανικών του αθλητισμού». Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων σήμερα στο χαιρετισμό της, η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου, που εκπροσώπησε την Περιφέρεια Αττικής
στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου των
συνδιοργανωτών του Ημιμαραθωνίου, του
Δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη και του
Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Κώστα Παναγόπουλου.
«Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε και εμείς
από τη νέα Περιφερειακή Αρχή, ώστε η διοργάνωση, να μετεξελιχθεί σε ένα μεγάλο γεγονός της
πόλης κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρανό της, ενισχύοντας το πολυσήμαντο χαρακτήρα της σαν
ένα προνομιακό τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό».
«Η νέα Περιφερειακή Αρχή σταθερά αρωγός
έμπρακτα στηρίζει αντίστοιχες προσπάθειες και
με θετικό πρόσημο ιδιαίτερα σήμερα στις δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα μας αισιόδοξα
και μαχητικά» τόνισε επίσης η αντιπεριφερειάρχης.

«Παγώνουν» οι πόροι του ΕΣΠΑ

– Διαψεύδει ο Γ. Σταθάκης

Προειδοποιήσεις ότι θα ακολουθήσει «πάγωμα» των πόρων του ΕΣΠΑ,
δέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση από τις κοινοικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρώπης
ενημέρωσαν ατύπως την Αθήνα ότι «παγώνει» η πρόσβαση σε περίπου
25 δισ. ευρώ, επικαλούμενες την ανάγκη εξέτασης τεχνικών λεπτομερειών
στη δομή και στη συγκρότηση των νέων διαχειριστικών αρχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Πρόκειται για μία κίνηση που δεν έχει γίνει ποτέ από το 1981 μέχρι σήμερα, ωστόσο δεν συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους
δανειστές! Εμφανίζεται να δημιουργεί, όμως, ένα επιπλέον πρόβλημα στην
ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, από την πρώτη εβδομάδα εκλογής της νέας
κυβέρνησης άρχισαν να φτάνουν αρνητικά μηνύματα τα οποία μετέδιδαν
ότι οι αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για
να εξετάσουν σε συστημική βάση τις οργανωτικές δομές του νέου ΕΣΠΑ.
«Πυρήνας» των ενστάσεων είναι μια ήσσονος σημασία λεπτομέρεια.

Για ανακριβείς πληροφορίες έκανε λόγο
ο υπουργός Οικονομίας & Υποδομών

Διαψεύδει μέσω twitter ο Υπουργός
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης δημοσίευμα
της εφημερίδας «Το Βήμα» σύμφωνα με
το οποίο η μεγαλύτερη χρηματοδοτική
πηγή της ελληνικής οικονομίας στερεύει,
καθώς η Ελλάδα για άγνωστο χρονικό
διάστημα δεν θα έχει πρόσβαση στα κοινοτικά ταμεία, για πρώτη φορά από το
1981.
Κατά το δημοσίευμα, οι κοινοτικές υπηρεσίες ενημέρωσαν ατύπως την
Αθήνα ότι «παγώνει» η πρόσβαση στο ΕΣΠΑ σε κονδύλια ύψους περίπου
25 δισ. ευρώ, επικαλούμενες την ανάγκη εξέτασης τεχνικών λεπτομερειών
στη δομή και στη συγκρότηση των νέων διαχειριστικών αρχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
«Το δημοσίευμα του Βήματος για δήθεν πάγωμα του ΕΣΠΑ δεν είναι
μόνο ανακριβές, αλλά εντελώς εκτός θέματος» έγραψε στο Twitter ο Γιώργος Σταθάκης.

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

Σε Ημερίδα για τη βιωσιμότητα των κολυμβητηρίων,

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού- Αθλητικού Οργανισμού Φυλής Γιώργος Μαυροειδής
H συζήτηση κινήθηκε
σε τρεις άξονες:
Στον περιορισμό των
εξόδων λειτουργίας,
στην αύξηση των
εσόδων και
στις προδιαγραφές
των κολυμβητηρίων

Ο

Πρόεδρος του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού
Γιώργος
Μαυροειδής,
εκπροσώπησε το Δήμο Φυλής στην
Ημερίδα για τη Βιωσιμότητα των
Κολυμβητηρίων, που διοργάνωσε, το
Σάββατο, 7 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο
ΑTHENS LEDRA HOTEL, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ),

υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΚΕΔΕ) και της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ).
H θεματική της Ημερίδας κινήθηκε
σε τρεις άξονες: Στον περιορισμό
των εξόδων λειτουργίας, στην αύξηση των εσόδων και στις προδιαγραφές των κολυμβητηρίων.
Ο πρώτος αφορούσε στη δημιουργία Μοντέλου Λειτουργικής Διαχείρισης (κόστος λειτουργίας, συντήρησης, αγωνιστικός εξοπλισμός), ο
δεύτερος στο Μοντέλο Οργανωτικής
Διαχείρισης (οργάνωση, ανάπτυξη
προγραμμάτων διαχείρισης, στόχευση διαφορετικών κατηγοριών χρηστών) και ο τρίτος θέματα τεχνικών
προδιαγραφών και διαδικασιών αδειοδότησης.
Στο τεχνικό μέρος παρουσιάστηκαν
τεχνολογικές λύσεις και νέα υλικά για
την εξοικονόμηση
ενέργειας,
στο διαχειριστικό νέα
π ρογράμματα διαχείρισης
και
στο
νομικό το
π ρόβλημα
των αδειοδοτήσεων
που αφορά

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι,
5.12.14
μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές χρήσεις και γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ) Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά υλκά.
θ) Ζεάλευρα και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 210-5579801

το σύνολο τω αθλητικών εγκαταστάσεων, όλης της χώρας, εξ ου και η
νέα παράταση της προθεσμίας μέχρι
το τέλος Ιουνίου 2015.
Εκπρόσωποι Δήμων ανέδειξαν
το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν,
καθώς οι δημότες πιέζουν
για τη λειτουργία κολυμβητηρίων,
αλλά η διατήρησή τους
είναι δύσκολη

Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι
και οι εκπρόσωποι των Δήμων ανέδειξαν το μέγεθος του προβλήματος
που αντιμετωπίζουν, καθώς, ενώ οι
δημότες πιέζουν για την δημιουργία
και τη λειτουργία των δημοτικών
κολυμβητηρίων, η εμπειρία δείχνει
ότι η βιωσιμότητα και η τήρηση των

όρων λειτουργίας τέτοιων αθλητικών
εγκαταστάσεων είναι πολύ δύσκολη
Συμμετείχαν συνολικά 164 σύνεδροι από Εθνικά Αθλητικά Κέντρα
(ΕΑΚ), Δήμους, αλλά και ιδιώτες που
έχουν Κολυμβητήρια.
Εκ μέρους της ΓΓΑ παρόντες στην
Ημερίδα ήταν οι κ.κ Συναδινός, Δρίβας, Μπουτίνος, ενώ παραβρέθηκε
επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και
Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης
και οι συνάδελφοι του Δήμαρχοι:
Παναγόπουλος Αθανάσιος (Αιγιαλείας), Μούρτζης Λάμπρος (Αίγινας),
Ανδρούτσου Μαρία (Αγίου Δημητρίου), Ζενέτος Νίκος (Ιλίου), Γαληνός
Σπύρος (Λέσβου), Γκιώνης Γιώργος
(Λουτρακίου), Δαμουλάκης Γεράσιμος (Μήλου), Καϊτετζίδης Ιγνάτιος
(Πυλαίας).

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις
για την εξοικονόμηση
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε
ενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας- ταρατσών.
8.10.14
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 αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράσει το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.
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Έπεσε η αυλαία.
Νεκρός βρέθηκε δίπλα
στην σχολή του ο Βαγγέλης
Γιακουμάκης

Συνεχίζονται οι έρευνες
στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα του
άτυχου φοιτητή

Με τον πιο τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία στο
θρίλερ των Ιωαννίνων, καθώς το πτώμα που βρέθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε αγροτική περιοχή
στον Κατσικά, περίπου 800 μέτρα από τη Γαλακτοκομική Σχολή της πόλης, ανήκει τελικά στον
20χρονο σπουδαστή Βαγγέλη Γιακουμάκη, τα ίχνη
του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 Φεβρουαρίου.
Η σορός είναι σε κατάσταση προχωρημένης
σήψης και δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση. Ωστόσο, βάσει των ρούχων του εκτιμάται ότι πρόκειται
για τον 20χρονο σπουδαστή.
Όπως αναλυτικά γράψαμε νωρίτερα στο star.gr,
δίπλα από τη σορό βρέθηκε μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές. Ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί
εάν το μαχαίρι χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν είναι
εύκολο να εντοπιστούν τυχόν εξωτερικά τραύματα,
καθώς η σορός έχει πολλές αλλοιώσεις.
Τη σορό εντόπισε ζευγάρι που περπατούσε στην
περιοχή και ειδοποίησε την Αστυνομία. Η περιοχή
έχει αποκλειστεί.
Στο σημείο βρέθηκε αμέσως ιατροδικαστής του
πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, Θόδωρος Βουγιουκλάκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ειδοποιήθηκαν και οι γονείς του άτυχου
σπουδαστή.

Αριστείδης Μπαλτάς:
«Μόνο με κοινωνικά κριτήρια οι
μετεγγραφές των φοιτητών»

Μόνο με κοινωνικά κριτήρια θα γίνονται από φέτος οι
μετεγγραφές, όπως προαναγγέλλει ο Υπουργός Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αριστείδης Μπαλτάς,
σε συνέντευξή του, στο «Έθνος της Κυριακής».
Για παράδειγμα, στις τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες θα εξετάζεται η εισοδηματική κατάσταση ως προς το
αίτημα μετεγγραφής, ενώ το εισοδηματικό όριο και οι
λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Ο Υπουργός απευθύνει εμμέσως έκκληση προς γονείς
και παιδιά, όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό από
φέτος, αν δεν έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια «να μην
ελπίζουν πλέον σε εύκολες μετεγγραφές για λόγους ισονομίας, αλλά ομαλής λειτουργίας των ΑΕΙ σε όλη την
Επικράτεια».
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εισακτέων, δηλώνει, ότι
είναι σε συνεννόηση με τα Πανεπιστήμια αν και για
φέτος, όπως λέει, δεν προβλέπονται δραστικές αλλαγές
και προσθέτει: «Η γενική γραμμή πρότασης είναι να
κρατήσουμε ψηλά τα ποσοστά εισαγομένων στα Περιφερειακά Α.Ε.Ι. και να μειώσουμε στα κεντρικά».
Ακόμη, ζητά «λίγο χρόνο» για να αποσαφηνιστούν
θέματα, όπως ο αριθμός των μαθημάτων, στα οποία θα
εξεταστούν οι υποψήφιοι του χρόνου, ενώ τονίζει, ότι οι
ουσιαστικές παρεμβάσεις θα γίνουν σε βάθος χρόνου.
Μιλά για βαθμίδα ανά βαθμίδα αναμόρφωση έπειτα από
επισταμένη μελέτη, ώστε «μέσα σε 2-2,5 χρόνια να προχωρήσουμε σε ένα νομοσχέδιο».

ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Τέλος τα μετρητά – Με κάρτα οι συναλλαγές
Σχέδιο για παροχή κινήτρων σε όσους χρησιμοποιούν χρεωστική
κάρτα για τις συναλλαγές τους, επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
Ένα σχέδιο που προβλέπει την παροχή κινήτρων σε όσους πληρώνουν για τις
συναλλαγές τους μόνο με κάρτα, επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
Το σχέδιο που εξετάζει ομάδα στελεχών του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Γιάννη Δραγασάκη προβλέπει ότι οι καταναλωτές θα πληρώνουν, όχι με πιστωτική, αλλά με χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή
καταθέσεων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, δεν εξετάζονται πρόστιμα και ποινές αν κάποιος δεν πληρώσει με κάρτα,
αλλά κίνητρα για να πληρώνει αποκλειστικά με κάρτα.
Όπως αναφέρεται, προβλέπεται κλιμακωτή επιστροφή κεφαλαίου με κάθε συναλλαγή, ενώ σε επιχειρήσεις όπου
η έκδοση αποδείξεων είναι εκ των ων ουκ άνευ, όπως στα σούπερ μάρκετ, το κίνητρο για χρήση κάρτας θα είναι
περιορισμένο.
Αντιθέτως, τα κίνητρα θα είναι αυξημένα σε τομείς, όπως την παροχή υπηρεσιών γιατρών, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κλπ. Ως εκ τούτου, όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους μηχανήματα
POS, για να μπορούν να χρεώνουν τις κάρτες των πελατών τους.
Η αρχή σχεδιάζεται να γίνει από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.
Προβλέπεται όλοι να αποκτήσουν χρεωστικές κάρτες με ελάχιστη χρέωση ανά συναλλαγή τα 0,25 ευρώ. Οι
φορολογούμενοι θα «εξαργυρώνουν» την επιστροφή κεφαλαίου που θα έχουν κερδίσει κατά τη διάρκεια του έτους
με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης.

ΤΟ ΤΥΛΙΞΑΝ ΜΕ ΠΑΝΙ
Αγνωστοι βεβήλωσαν το άγαλμα του
Βενιζέλου στο Ηράκλειο

Το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πλατεία
Ελευθερίας, βεβήλωσαν σήμερα νεαροί, που φέρεται
να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως οι ίδιοι
αναπροσδιορίζονται.
Ειδικότερα, περίπου 15 άτομα, φορώντας κουκούλες,
κύκλωσαν το άγαλμα, το τύλιξαν με ένα πορτοκαλί πανί
και τράπηκαν σε φυγή.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν το πανί.

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Καταργούνται οι φυλακές υψίστης
ασφαλείας Δομοκού
- Αποφυλάκιση ασθενών και υπερήλικων

Καταργούνται οι φυλακές υψίστης ασφαλείας Δομοκού (τύπου Γ΄), με ρύθμιση σε πολυνομοσχέδιο που θα
δώσει στη δημοσιότητα την ερχόμενη εβδομάδα

ΔΕΗ: Μετά τις αυξήσεις στους
μισθούς, ετοιμάζει αυξήσεις
στα τιμολόγια!

Ανεβαίνει από 1% έως 31% το τέλος
για την «πράσινη ενέργεια»

Πήρε φόρα με τις αυξήσεις και δεν τη σταματά τίποτα!
Μετά τις αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων
της, η ΔΕΗ ετοιμάζεται και για αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος.

ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ πρώην Αντιδήμαρχος!

ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος.
Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλες
ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα παραβατικά ανήλικα άτομα,
την αποφυλάκιση ατόμων της τρίτης ηλικίας και ασθενών κρατουμένων, τους χρηστές ναρκωτικών ουσιών,
κ.λπ.
Οι φυλακές υψίστης ασφαλείας στον Δομοκό, όπως
έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, θα
καταργηθούν και θα διατηρηθεί μια μικρή πτέρυγα
ασφαλείας, ενώ και στα άλλα καταστήματα κράτησης θα
δημιουργηθούν τμήματα υψίστης ασφαλείας για ορισμένες περιπτώσεις κράτησης καταδικασθέντων.
Ακόμη, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τον αποκλεισμό της φυλάκισης ανηλίκων από 15 έως 18 ετών,
εκτός περιπτώσεων που απειλούνται με ισόβια, ευνοϊκά μέτρα ταχύτερης απόλυσης κρατουμένων και ειδικά
μέτρα για ασθενείς, υπερήλικες και άτομα με αναπηρίες.
Τέλος, θα περιλαμβάνει ευνοϊκά μέτρα που θα διευκολύνουν την επιλογή της απεξάρτησης από ναρκωτικά
αντί της κοινής φυλάκισης, καθώς και άλλες συναφείς
διατάξεις.

Ειδικότερα, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας έρχονται αυξήσεις από 1 έως 31% στις χρεώσεις για το τέλος υποστήριξης της «πράσινης» ενέργειας το οποίο, εισπράττεται μέσω των λογαριασμών
ρεύματος.
Πρόκειται για το ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο θα είναι η νέα
χρέωση για το «τέλος ΑΠΕ» που βλέπαμε μέχρι σήμερα στους λογαριασμούς!
Όσον αφορά την οικιακή χρήση συγκεκριμένα, η
αύξηση θα είναι της τάξεως 4,4%, ενώ μείωση της χρέωσης προβλέπεται μόνο για μια κατηγορία επιχειρήσεων που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο μέσης
τάσης.

Απαγχονισμένος σε αγροτική περιοχή στη Βούντενη Αχαΐας βρέθηκε από περαστικό, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο
Σαμιώτης, γνωστός επιχειρηματίας, πρώην Αντιδήμαρχος Πυθαγορείου, Νίκος Λύκος.
Ο 57χρονος βρέθηκε κρεμασμένος από μία ελιά, με βρόγχο που είχε φτιάξει από σύρμα, ενώ αδιευκρίνιστοι παραμένουν οι λόγοι που τον οδήγησαν στο απονενοημένο αυτό διάβημα.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες από το νησί της Σάμου, ωστόσο, αναφέρουν ότι, τα τελευταία χρόνια ο πρώην
Αντιδήμαρχος, είχε συνάψει σχέση με γυναίκα Βουλγαρικής καταγωγής, η οποία φέρεται ότι καταχράστηκε την περιουσία του και πλέον αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αδερφός του είχε δηλώσει την εξαφάνιση του 57χρονου στο Α.Τ. Ομονοίας.

Έως στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον είκοσι δύο περιπτώσεις εκβίασης
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Η συνέχεια από τη σελίδα 2

των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, των
σωματικών βλαβών και της παράβασης της νομοθεσίας
για τα όπλα.

Η δικογραφία
π εριλαμβάνει
ακόμη
έξι
άτομα, εκ των
οποίων οι τέσσερις αποτελούν μέλη της
ίδιας οργάνωσης.
Απ ό αυτούς
οι τρεις είναι
ήδη έγκλειστοι
σε σωφρονιστικά καταστήματα
της
χώρας,
για
διάφορα αδικήματα.
Όπως προέκυψε από την
έρευνα,
οι
π ροαναφερόμενοι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, η οποία
είχε ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους, εσωτερική
διάρθρωση, διαρκή δράση και συγκεκριμένη μεθοδολο-
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γία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού
οφέλους.
Ειδικότερα στον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2010 και
με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, εκβίαζαν με τη
χρήση απειλών, σωματικής βίας και όπλων, εμπόρους
Ρομά, που δραστηριοποιούνταν στις λαϊκές αγορές του
Άργους και του Ναυπλίου και τους εξανάγκαζαν να τους
καταβάλλουν εβδομαδιαίως, χρήματα, για «προστασία». Έως στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον είκοσι
δύο περιπτώσεις εκβίασης.
Επιπλέον, οι δράστες αφαιρούσαν με εκβιαστικό
τρόπο, από τους πάγκους λαϊκών αγορών προϊόντα
χωρίς να πληρώνουν και επίσης προέβαιναν και στην
επιβολή «αντιποίνων» σε όσους αντιδρούσαν στην
καταβολή των χρημάτων που ζητούσαν ή σε όσους αντιστέκονταν στην αφαίρεση των προϊόντων τους.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη και
41χρονος Ρομά, επειδή αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης η Ασφάλεια διερευνά
όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της
οργάνωσης, η τυχόν εμπλοκή συμμετοχή περισσοτέρων ατόμων και η ενδεχομένη διασύνδεση τους και με
άλλες ομοειδείς εγκληματικές ομάδες.

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 800 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Die Welt: Η Ελλάδα αδιαφορεί για
το «μαύρο χρήμα» στην Ελβετία

Σ

φοδρή επίθεση κατά της Ελλάδας και, ειδικότερα, του Έλληνα
υπουργού Οικονομικών εξαπολύει σε νέο άρθρο της η γερμανική εφημερίδα Die Welt, υποστηρίζοντας πως παρόλο που το
ελληνικό «μαύρο χρήμα» στην Ελβετία ανέρχεται σε περίπου 800 δισ.
ευρώ, κανείς στην Αθήνα δεν ενδιαφέρεται να το φορολογήσει.
«Εδώ και μήνες οι αρχές στην Ελβετία απλά περιμένουν από την ελληνική
κυβέρνηση να πιάσει το «μαύρο χρήμα» που ανέρχεται σε δισεκατομμύρια.
Αλλά o υπουργός Οικονομικών Βαρουφάκης δεν απαντά» αναφέρει ήδη
από τον πρόλογο το δημοσίευμα που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική έκδοση
της Die Welt.
Τα πυρά της γερμανικής εφημερίδας συγκεντρώνει ιδίως ο Γιάνης Βαρουφάκης ο οποίος, όπως υποστηρίζει ο αρθρογράφος αντί να ενδιαφέρεται να
φολορογήσει τα πιθανότατα παράνομα χρήματα διαβεβαιώνει ότι «όλα θα
μείνουν ίδια για τους εφοπλιστές».
Το άρθρο υποστηρίζει πως παρά το γεγονός ότι από τον Φεβρουάριο του
2014, η ελβετική κρατική υπηρεσία για διεθνή οικονομικά θέματα έχει προσφερθεί να εντοπίσει αυτά τα κεφάλαια και να τα μεταφέρει στην Αθήνα,

τόσο ο Γιάνης Βαρουφάκης όσο και οι προκάτοχοί του μοιάζουν να αδιαφορούν.
«Πριν από 13 μήνες η Εβελιν Βίλντμερ Σλουμπφ, η Ελβετίδα υπουργός
Οικονομικών, είχε ταξιδέψει στην Αθήνα με μία πρόταση για φορολογική
συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, γράφει η Die Welt. Οι πλούσιοι φοροφυγάδες της Ελλάδας επιτέλους θα καλούνταν να πληρώσουν.
Ολα συζητήθηκαν διεξοδικά, αλλά από τότε η Ελβετίδα δεν έχει ακούσει...
νέα από την Αθήνα», υποστηρίζει η Welt, η οποία γράφει για την Σλουμπφ
ότι «τον τελευταίο 1,5 χρόνο έμαθε να κάνει υπομονή όταν αντιμετωπίζει
τους Ελληνες συναδέλφους της».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ελληνικής προέλευσης «μαύρο χρήμα»
στην Ελβετία στα τέλη του 2013 ανερχόταν σε 800 δισ. ευρώ, ενώ δεν είναι
διαθέσιμα πιο πρόσφατα στοιχεία.
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8η Παναττική
αθλητική
διοργάνωση για
Α.με.Α
στα Άνω Λιόσια

Π

ρωταθλητές ψυχής και ζωής είναι ο
τίτλος της 8ης Παναττικής Αθλητικής
διοργάνωσης για ΑμεΑ η οποία θα
λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στο 3ο
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων,
(Διονύσου 17, Άνω Λιόσια – Ζωφριά), στις 9:00
πμ. Η φετινή διοργάνωση τελείται με την
συνεργασία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
(Οικοτροφείων) της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» με το
N.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» Δήμου Φυλής
Άτομα με ειδικές ανάγκες και ψυχικά πάσχοντες από όλη την Αττική θα συμμετάσχουν σε
αγωνίσματα και θα τιμηθούν για την προσπάθεια τους.
Τα αθλήματα

Τα αθλήματα τα οποία καλούνται να φέρουν
σε πέρας οι συμμετέχοντες είναι: Μπάσκετ
(εκτέλεση βολών από μέση και κοντινή απόσταση), Σκυταλοδρομία και Τράβηγμα Σχοινιού.
Θα δοθεί στα άτομα με ψυχικά νοσήματα και
νοητική ηστέρηση η δυνατότητα συμμετοχής
σε μία διοργάνωση η οποία θα τους επιτρέψει
να αναδείξουν την συμμετοχή μέσα από την
διαφορετικότητα τους.
Αγώνας Τζούντο

Λίγο πριν αρχίσουν τα αγωνίσματα θα λάβει
χώρα ένας ιδιαίτερος αγώνας Judo. Και γιατί
ιδιαίτερος; Επειδή από την μία άκρη του τερέν
θα βρίσκεται ο πρωταθλητής Ελλάδας (ο
οποίος έχει απώλεια όρασης) Γιάννης Μίχος
ενώ στην άλλη άκρη του τατάμι θα είναι ο
Αρμένιος
προπονητής
Judo
Mayis
Martirosyan. Η ελληνική ομοσπονδία του
Judo θα παραχωρήσει για την επίδειξη αυτή
το ειδικό στρώμα τατάμι το οποίο και είναι
απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας.
Υπο την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διοργάνωση: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Οικοτροφεία, N.Π.Δ.Δ. «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» Δήμου Φυλής

Υποστήριξη:
Ζαγόρι –Chiquita- Eλληνική Oμοσπονδία
του Judo

Σε διάθεση προϊόντων για την ομαλή διεξαγωγή της 8ης Παναττικής Αθλητικής διοργάνωσης για Α.με.Α προχώρησαν οι εταιρείες
Ζαγόρι, Chiquita και Ελληνική Ομοσπονδία
Judo.

Χορηγοί Επικοινωνίας
Το “Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων”, ο
“Sport-fm”, η “iefimerida”, ο “Ελεύθερος
Τύπος”, τα “eirinika.gr”, το “Πινάκιο”, το
Natura, το “Sports8”, το “Agapo to basket”, το
“newsitamea”, το “peristerinews” και το “idradio” θα είναι οι χορηγοί επικοινωνίας της
εκδήλωσης.

Δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου
Αλληλεγγύης στο Ίλιον
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Μ

ε την παρούσα επιστολή θέλουμε να σε
ενημερώσουμε για μια σημαντική κίνηση
που αφορά στην δημιουργία Κοινωνικού
Ιατρείου Αλληλεγγύης στο Ίλιον.
Την πρωτοβουλία αυτή έχουμε αναλάβει συλλογικότητες και κάτοικοι του Ιλίου και όμορων δήμων
ΜΑΖΙ με γιατρούς που εργάζονταν και εργάζονται
κυρίως στο τοπικό
ΙΚΑ της περιοχής.

Οφείλουμε
να
τονίσουμε ότι είμαστε
ανεξάρτητοι
από το κράτος και
τους μηχανισμούς
του, ανεξάρτητοι
από τα ΑΣΤΙΚΑ
κόμματα
που
έχουν ρημάξει τις
ζωές μας.
Ξεκινήσαμε την
προσπάθειά μας
αυτή από την
μεγάλη απεργία των γιατρών του ΙΚΑ που κράτησε
3,5 μήνες ενάντια στις απολύσεις και τη διάλυση της
δημόσιας και δωρεάν υγείας.
Αποφασίσαμε τότε να συμμετάσχουμε στη δημιουργία ενός κοινωνικού ιατρείου για να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους, άνεργους, ανασφάλιστους στην ευρύτερη
περιοχή του Ιλίου και όχι μόνο.
Μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να
στεγάσουμε το εγχείρημά μας αυτό στον Ανοιχτό
Κοινωνικό Χώρο Ιλίου. Γνωρίζουμε καλά ότι δεν
μπορούμε -κι ούτε θέλουμε- να υποκαταστήσουμε
την υποχρέωση που έχει το κράτος να εξασφαλίζει
την στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε
κάθε εργαζόμενο.
Όμως, όλοι βιώνουμε τις συνέπειες της κρίσης και
των Mνημονίων που καταστρέφουν και απαξιώνουν
τις ανθρώπινες ζωές.

Τα τελευταία πέντε χρόνια τα μνημονιακά μέτρα
όλων των κυβερνήσεων οδήγησαν σε μια κοινωνική
καταστροφή καθώς ρήμαξαν την Υγεία, την Παιδεία,
διέλυσαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιβάλλοντας μισθούς πείνας και απολύσεις.
Η μαζική ανεργία, με 2 εκατομμύρια άνεργους, εκατοντάδες χιλιαδες απασχολήσιμους, πάνω από 3
εκατ. ανασφάλιστους,
σε συνδυασμό με την
απόλυση 2500 γιατρών που εργάζονταν
στο ΙΚΑ, δημιουργούν
συνθήκες μιας ανθρωπιστικής και υγειονομικής κρίσης που όμοια
δεν έχουμε γνωρίσει
από τον καιρό της
Kατοχής.
Kινούμενοι όχι από
κάποια
αντίληψη
φιλανθρωπίας, αλλά
από τη σκοπιά της
αναγκαίας κοινωνικής
αλληλεγγύης και του κοινού αγώνα, θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην ανακούφιση όσο το
δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. Παλεύουμε για
ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα παρέχει δωρεάν
περίθαλψη σε όλους τους εργαζόμενους, άνεργους,
μετανάστες.
Η αρχή έγινε το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 7 μ.μ., με
τα εγκαίνια του Ανοιχτού Κοινωνικού Χώρου Ιλίου,
όπου θα στεγαστεί και το Κοινωνικό Ιατρείο.
Ο χώρος βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία Ιλίου,
επί της οδού Ιδομενέως 32 -έναντι του ΟΤΕ- στο 2ο
όροφο και σε περιμένουμε!
Σε περιμένουμε όχι σαν παθητικό θεατή αλλά σαν
ενεργό πολίτη με τις προτάσεις σου και την προσωπική σου δράση για να ξεκινήσουμε αυτήν την προσπάθεια.
Επιτροπή γιατρών που θα συμμετάσχουν στην
προσπάθεια του Κοινωνικού Ιατρείου

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Η μείωση κατά 14,1% των εσόδων - 2.701 εκ. € (Ιαν.
2015), 3.143 (Ιαν. 2014) - και η αύξηση των δαπανών 2.784 εκ. € (Ιαν. 2015), 2.606 (Ιαν. 2014) - οδήγησε στη
μετατροπή του πλεονάσματος του Ιανουαρίου του 2014,
σε έλλειμμα 83 εκ. € τον Ιανουάριο του 2015.
Αντίστοιχα, αύξηση και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από 1.773 εκ. € τον Δεκέμβριο του 2014, σε 1.815
εκ. € τον Ιανουάριο του 2015.
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ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
«ΒΑΜΒΑΚΙΑ» ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του Ν. 3982/2011, καλούνται
οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων στην έκταση που πρόκειται να αναπτυχθεί το Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’
Βαμβακιάς, όπως προσδιορίστηκε
με
την
ΚΥΑ
Φ/Α.6.9/12485/
946/2013
(ΦΕΚ2872Β/13.11.2013) της
Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας, να
προσέλθουν στα Γραφεία της
ΕΠΙΧΕΙΠΑ Ελευσίνας Α.Ε.
(19ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου, Βαμβακιά Ελευσίνας, Υπεύθυνος Θεόδωρος
Καραντινός κάθε Τρίτη και
Πέμπτη και ώρες 10:0014:00, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από την παραγρ. 1β του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.

93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ
877Β΄ 25.11.1994) Υπουργικής απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματολογικών
διαγραμμάτων και πινάκων
όσον αφορά το ακίνητο τους,
ώστε να ληφθούν υπόψη στην
διόρθωση των παραπάνω
διαγραμμάτων και πινάκων,
όπως αυτά συντάχθηκαν καθ’
υπόδειξη ιδιοκτητών και με
βάση τα διαθέσιμα κτηματολογικά στοιχεία. Απαραίτητα
στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την
93027/7188/15.11.94 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
877Β΄/ 25.11.94) είναι :
Φωτοαντίγραφα ( μη επικυρωμένα ) των συμβολαίων του
ακινήτου και τα συνοδεύοντα
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού μεταγραφής, βαρών,
διεκδικήσεων, κατασχέσεων
της ιδιοκτησίας.
Η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων ιδιοκτησίας και των
παρατηρήσεων ορίζεται σε 15
ημέρες από την δημοσίευση
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της παρούσας πρόσκλησης.

Η προθεσμία δήλωσης είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με τον
Ν. 1337/1983, ως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το Ν.
3982/2011 και την ΥΑ
Φ/Α.15/3/2226/170 (ΦΕΚ Β
583/2012) , η δε παράλειψη
υποβολής της συνεπάγεται
για την ιδιοκτησία όλες τις επιπτώσεις της παραγρ. 5 του
άρθρου 12 του παραπάνω
Ν.1337/83 όπως τροποποιήθηκε από την παραγρ. 4 του
άρθρου 6 του Ν.2242/1994.
Ελευσίνα, 16/03/2015

Για το ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙΠΑ
Ελευσίνας Α.Ε
Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Δ/νων Σύμβουλος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

Για την άσκηση άλλων αρμοδιοτήτων του Φορέα ΕΠΙΧΕΙΠΑ Ελευσίνας ΑΕ, όλοι οι κύριοι ή νομείς ακινήτων εντός του ΕΠ υποχρεούνται
να προσκομίσουν στο Φορέα, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των
στοιχείων 1 και 2. Κατόπιν αυτού,
συνιστάται να προσκομιστούν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ΜΙΑ
ΦΟΡΑ, προκειμένου να αποφευχθεί 2ος κύκλος προσκόμισης
στοιχείων ιδιοκτησίας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο 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, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα 4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανθέση
parking.
ση,
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 τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας PEGASUS 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 υπεύθυνα 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, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)
Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων 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 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988

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)
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
Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών
Σαλαμίνος 72 & Αιγάλεω - Ασπρόπυργος Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com www.bio-solution.gr
Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων,
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER

5.1.15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 ΠΑΙΔΙΚΩΝΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 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
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ΚΕΔΕ: Διασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών
προγραμμάτων των δήμων,
μέχρι την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
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Π

αράταση της λειτουργίας όλων των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων
των δήμων μέχρι την ένταξή τους στο
νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες
ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με
επιστολή του στους συναρμόδιους υπουργούς
Εσωτερικών Νίκο Βούτση, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνο Σκουρλέτη, την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου.
Ο κ. Πατούλης στην επιστολή του σημειώνει ότι
σήμερα στους δήμους και στις επιχειρήσεις τους
λειτουργούν κατ΄ εκτίμηση 4.449 κοινωνικές
δομές που προσφέρουν υπηρεσίες σε 171.390
ωφελούμενους, ενώ απασχολούνται 19.297
εργαζόμενοι.
Η πλειονότητα των προγραμμάτων αυτών (Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, Κέντρα Στήριξης
Ρομά και Ευπαθών Ομάδων κ.α.), τονίζει ο κ.
Πατούλης, υλοποιούνται μέσα από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007-2013.
Μάλιστα πολλά από αυτά εξακολουθούν κα υλοποιούνται έως και σήμερα με χρηματοδότηση
από ίδιους πόρους των δήμων, παρά τις τεράστιες μειώσεις των εσόδων τους.
«Μέχρι όμως την ένταξή των προγραμμάτων

αυτών στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 κρίνουμε επιβεβλημένη την παράταση λειτουργίας τους, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή
των κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού», τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Ειδική αναφορά στη διασφάλιση
της χρηματοδότησης των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων.

«Ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει,
αναφέρει ο κ. Πατούλης, αφορά την ημερομηνία

λήξης της χρηματοδότησης των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων, στις 31 Μαρτίου 2015, η οποία πρέπει να παραταθεί προκειμένου τα Κέντρα να συνεχίσουν αδιάκοπα τη λειτουργία τους».

«Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ, και ιδιαίτερα σήμερα, στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η χώρα,
ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας,
προκειμένου να συνεχιστούν και να ενισχυθούν
όλα τα κοινωνικά προγράμματα και οι δράσεις της
Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού».

Δήμος Ιλίου : Ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα
«Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας Σχολικού Πληθυσμού»

Μ

ε αφορμή την πρόταση
του Δήμου Ιλίου και ειδικά
της Αντιδημάρχου κας
Αλεβίζου προς την 2η Υγειονομική
Περιφέρεια για την ενεργοποίηση
του θεσμού του σχολίατρου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Περικλή Αλεβίζου με τον Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015,
στο Δημαρχείο Ιλίου, προκειμένου ο
Δήμος Ιλίου μαζί με το Δήμο Νίκαιας
– Αγίου Ιωάννη Ρέντη να λειτουργήσουν πιλοτικό πρόγραμμα «Πρόλη

προσωπευτικότητας του πληθυσμού και δήλωσε ότι «για όσο βρίσκομαι σε αυτή τη θέση θα σταθώ
αρωγός σε αυτή την πρωτοβουλία».

ψης και Προαγωγής Υγείας Σχολικού Πληθυσμού» με την επίσκεψη
κλιμακίου ιατρών και νοσηλευτών,
τρείς φορές το χρόνο, στις Σχολικές
Μονάδες.

Σύμφωνα με τον Υποδιοικητή της
2ης ΥΠΕ η επιλογή των δύο Δήμων
έγινε αφενός λόγω της υποστήριξης
του προγράμματος από τις Δημοτικές Αρχές, αφετέρου λόγω της αντι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Νοδάρας Γεώργιος - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος.

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

Ο Δήμαρχος Ιλίου φανερά ικανοποιημένος δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Προς τιμήν του ο κ. Αλεβίζος
αποδέχτηκε την πρότασή μας και
ελπίζουμε ότι το Υπουργείο Υγείας
θα αγκαλιάσει, θα συνεχίσει και θα
υλοποιήσει την ουσιαστική αυτή
πρωτοβουλία για την προαγωγή της
υγείας των μαθητών.»

