
Η αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού 
μπορεί και πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο 
στην αντιμετώπιση της φτώχειας
Τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κατά την 
ομιλία του στη προσυνεδριακή εκδήλωση του Βόλου.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Εγκαίνια της έκθεσης <<Στιγμές>> στο ‘’Λεωνίδας Κανελλόπουλος’’
Οκτώ ερασιτέχνες φωτογράφοι καταθέτουν την συμβολή

τους στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελευσίνας

8η Παναττική Αθλητική διοργάνωση 
Α.με.Α στη Ζωφριά  

«Πρωταθλητές
ψυχής και ζωής»

Τιμή : 0,01€ 

ΑΜΕΙΩΤΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Οι αιρετοί Αθανάσιος Σχίζας και
Μαρίνος Σαρλάς ενημερώθηκαν 

για τις δυνατότητες εύρεσης πόρων
σε ημερίδα της ΠΕΔΑ

Η "Πράσινη Ζωή 
στην Πόλη" και ο 
προγραμματισμός

πρόσληψης 
προσωπικού στο

σημερινό Δ.Σ. Φυλής 

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

Στη διάθεση του δήμου Μεγαρέων
για επίλυση προβλημάτων, 

δήλωσε η βουλευτής της Ν.Δ. 

Τέθηκε σε λειτουργία  ο νέος χώρος αναμονής
του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

Ημέρα ανταλλαγής Ημέρα ανταλλαγής 
βιβλίων στις Αχαρβιβλίων στις Αχαρνεςνες

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ 

Ρεσιτάλ Βιολιού με τον ταλαντούχο 
Γιώργο Ζαχαρία 

Στο Κέντρο Στήριξης 
Ρομά στο Βλυχό 

Μεγάρων ο
αντιπεριφερειάρχης 
Γιάννης Βασιλείου 

Αποδυνάμωση της γκετοποίησης
και ενίσχυση των δομών 

ένταξης - εκπαίδευσης στις 
προτεραιότητες της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής 

Σελ: 3-11

Σελ: 8

Σελ: 6

Σελ: 7

Σελ: 6

Σελ:  2-4

Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 4

Σελ: 3

Με νέο φιάσκο 
κινδυνεύει το Εμπορευματικό 
Κέντρο στο Θριάσιο Σελ: 2

Αιωρείται η απειλή επιστροφής κοινοτικών 
κονδυλίων ύψους 80-100 εκατ.!

Αποδέσμευση  Αποδέσμευση  
7 εκατ. 7 εκατ. 
ευρώ ευρώ 
και άμεση και άμεση 
απόδοσηαπόδοση
στις Περιφέρειες στις Περιφέρειες 
προς κάλυψη τωνπρος κάλυψη των
δαπανών τουςδαπανών τους

Σελ. 7



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι. Θεμι-
στοκλέους 49,

τηλέφωνο
2105575331

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Ιερά Οδός 22, 

Τηλέφωνο
2105546448

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Κεχαγιά Γεωργία Κ.
Λεωφόρος Φυλής 75,

Τηλέφωνο:
2102411911

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη 
Βαγγέλη 25, 
τηλέφωνο

2105555844

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο  Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 769,77Ο  Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 769,77
μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,88%μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,88%

και με τζίρο 72,28 εκατ. ευρώ.και με τζίρο 72,28 εκατ. ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 7 
έως 15 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Εδουάρδος, Έντυ,

Έντουαρντ

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Με νέο φιάσκο 
κινδυνεύει το Εμπορευματικό
Κέντρο στο Θριάσιο 
Αιωρείται η απειλή επιστροφής κοινοτικών 
κονδυλίων ύψους 80-100 εκατ.!

Νέα ‘’σύννεφα’’ πάνω από το project του μεγάλου ο
εμπορευματικού κέντρου  στο Θριάσιο Πεδίο,  ο
διαγωνισμός του οποίου έχει «παγώσει» από το

καλοκαίρι.   
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδότησε τις

υποδομές και το σιδηροδρομικό terminal, με την προϋπό-
θεση, όμως, ότι στο Θριάσιο θα κατασκευαζόταν εμπορευ-
ματικό κέντρο, το οποίο θα κατέληγε, έως τα τέλη Μαρτίου,
σε ιδιώτη ανάδοχο.

Ωστόσο, η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών έχει
καθυστερήσει σημαντικά, παρά την εκδήλωση αρχικού
ενδιαφέροντος από μεγάλα ελληνικά και ξένα σχήματα, με
αποτέλεσμα να αιωρείται η απειλή επιστροφής κοινοτικών
κονδυλίων.  

Η Cosco είναι μία από τις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδια-
φέρον για την κατασκευή και εκμετάλλευση του εμπορευμα-
τικού κέντρου, όπως και η Grivalia Properties, συμφερό-
ντων της καναδικής Fairfax Financial -μεγαλομετόχου της
Eurobank-, η Goldair, η Sarmed, Foodlink, κ.α.

Ενιαία παραχώρηση του Ε/Κ και του terminal

H ΓΑΙΑΟΣΕ φιλοδοξεί να μετατρέψει το Θριάσιο σε ένα
εμπορευματικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, που θα συμβά-
λει στην αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών
μεταφορών και στην ανάδειξη της χώρας, ως βασικής
πύλης διακίνησης εμπορευμάτων, στα διευρωπαϊκά δίκτυα
μεταφορών.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, έπειτα από σχετική μελέτη, προκρίνει «λύση
πακέτο», δηλαδή την παραχώρηση του εμπορευματικού
κέντρου και του σιδηροδρομικού terminal στον ίδιο ανάδοχο.

Τα δυο τμήματα που θα παραχωρηθούν είναι:
Α. Εκταση, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, εμβαδού 588 στρεμμάτων

περίπου, με κατάλληλους όρους δόμησης για την κατασκευή
αποθηκών και λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων (μετα-
ποίησης, γραφείων κ.α.) 235.000 τμ περίπου (εμπορευματικό
κέντρο).

Β. Εκταση εμβαδού 1.450 περίπου στρεμμάτων, η οποία
περιλαμβάνει συγκρότημα σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης
(εγκαταστάσεις σταθμού διαλογής & μεταφόρτωσης φορτίων).

Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που «άνοιξαν» με
τη νέα προγραμματική περίοδο και πώς αυτά
μπορούν να αξιοποιηθούν από την Τοπική Αυτο-

διοίκηση, παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργάνω-
σαν την Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ΠΕΔΑ (Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Αττικής) και ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και
στην οποία συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Αθανάσιος Σχίζας και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
Τομέα Ύδρευσης Μαρίνος Σαρλάς.

Οι δύο αιρετοί στο πλαίσιο της
διερεύνησης των δυνατοτήτων
χρηματοδότησης δράσεων, δομών
και υπηρεσιών του Δήμου μέσω
των ευρωπαϊκών πόρων, ενημε-
ρώθηκαν για τα προγράμματα που
εντάσσονται στο ΕΣΠΑ της περιό-
δου 2014-2020, καθώς και για τα
εκτός ΕΣΠΑ προγράμματα.

Το θέμα της ημερίδας για «Τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία της πολι-
τικής συνοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2014-2020», 

ΑΜΕΙΩΤΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Οι αιρετοί Αθανάσιος Σχίζας και Μαρίνος Σαρλάς ενημερώθηκαν

για τις δυνατότητες εύρεσης πόρων σε ημερίδα της ΠΕΔΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Στο Κέντρο Στήριξης Ρομά
στο Βλυχό Μεγάρων 

ο αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου 

Αποδυνάμωση της γκετοποίησης και ενίσχυση των
δομών ένταξης - εκπαίδευσης στις προτεραιότητες

της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
8η Παναττική Αθλητική 

διοργάνωση Α.με.Α
στη Ζωφριά  

«Πρωταθλητές
ψυχής και ζωής»

Πρωταθλητές 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. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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. 

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Κοι-
νωνικής Εργασίας και στο πλαίσιο συστηματι-
κής στήριξης των προσπαθειών για την αντι-

μετώπιση του κοινωνικού και χωρικού αποκλεισμού των
Ρομά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής πραγματο-
ποίησε εχθές επίσκεψη στο Κέντρο Στήριξης Ρομά στο
Βλυχό Μεγάρων (πρώην Ιατροκοινωνικό Κέντρο Μεγά-
ρων).

Για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες και  τα προβλήματα της κοινότητας ενη-
μερώθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο Κέντρο Στήριξης
Ρομά στο Βλυχό Μεγάρων, ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Γιάννης Βασιλείου, ενημερώθηκε από το στέλεχος του
ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος», κ. Σπύρο Σούντη και τα στελέχη
πεδίου του Κέντρου Στήριξης, κ. Μαρία Ρήγα (επισκέ-
πτρια υγεία) και κ. Βασιλική Φουσκαρή (κοινωνιολόγο),
για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, τα προβλήματα που εντοπίζονται στο Βλυχό
Μεγάρων, τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες της
εκεί κοινότητας Ρομά, καθώς και για την επικείμενη λήξη
χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τα στελέχη του Κέντρου
στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμά-
των ενισχυτικής εκπαιδευτικής διδασκαλίας, ψυχοκοινω-
νικής στήριξης και εργασιακής ένταξης μελών της κοινό-
τητας Ρομά έτσι ώστε να μειωθεί η απόρριψη και η
περαιτέρω δυναμική της γκετοποίησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου έκανε ανα-
φορά στη συνολική προσέγγιση των κοινοτήτων Ρομά
από την Περιφέρεια, την λειτουργία του δικτύου διαβού-
λευσης στη Δυτική Αττική και την προώθηση ποικίλων
δράσεων προς ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη που
συνεπάγεται δικαιώματα και υποχρεώσεις, την ενίσχυση
δράσεων διασύνδεσης των Ρομά με δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες και την προώθηση θεσμικών λύσεων για την
αντιμετώπιση της έλλειψης πρόσβασης σε δίκτυα κοινής
ωφέλειας (κυρίως ηλεκτρικού ρεύματος). 

Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στις ευκαι-
ρίες και την ανάγκη στήριξης μελών των κοινοτήτων
Ρομά ως προς το σημαντικό ρόλο που μπορούν να δια-
δραματίσουν στην εναλλακτική διαχείριση απορριμμά-
των σε τοπικό επίπεδο, πεδίο που ενδείκνυται -με την
κατάλληλη στήριξη- να αποτελέσει διέξοδο τόσο για τη
νόμιμη εργασιακή αποκατάσταση αρκετών Ρομά αλλά
και βιώσιμη αντιμετώπιση των φαινομένων καύσης

καλωδίων και διαλογής απορριμμάτων
και αποβλήτων που προκαλούν και
σημαντικά προβλήματα για τη δημόσια
υγεία και ασφάλεια.

Ανάγκη αξιοποίησης των εθελοντικών 
ομάδων στη διεξαγωγή φροντιστηρια
κών μαθημάτων σε παιδιά Ρομά 

Καταληκτικά, ο Αντιπεριφερειάρχης
τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης τυχόν
εθελοντικών ομάδων εκπαιδευτικών στη
διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων
σε παιδιά Ρομά στο Βλυχό με τη συνερ-
γασία του Κέντρου Στήριξης αλλά και
την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτή-
των των ενηλίκων Ρομά, επισημαίνο-
ντας ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέ-
χεια της χρηματοδότησης των αντίστοι-
χων προγραμμάτων από τα καθ’ ύλη
αρμόδια Υπουργεία.

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΛΥΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

Στη διάθεση του δήμου 
Μεγαρέων για επίλυση 

προβλημάτων 
δήλωσε η βουλευτής της Ν.Δ. 

ΗΒουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ., Γεωρ-
γία Μαρτίνου, επισκέφθηκε το Δήμαρχο Μεγαρέ-

ων κ. Γρηγόρη Στα-
μούλη το μεσημέρι της
περασμένης Παρα-
σκευής 13 Μαρτίου
στο Δημαρχείο, συνο-
δευόμενη από στε-
νούς της συνεργάτες.

Η συνάντηση διήρ-
κεσε περίπου μία ώρα
σε πολύ φιλικό κλίμα
και συζητήθηκαν όλα
τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η νέα
δημοτική αρχή. 

Η κα Μαρτίνου έδειξε
μεγάλο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την επίλυση των
τοπικών προβλημάτων διαβεβαιώνοντας το Δήμαρχο
ότι θα είναι στη διάθεση της Διοίκησης του Δήμου σε
κάθε προσπάθεια του Δήμου, όταν και όπου χρειαστεί.

Ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης ευχαρίστησε θερμά την Κα
Μαρτίνου η οποία πραγματικά μέχρι σήμερα, όπου
χρειάστηκε ήταν αρωγός στις ενέργειες του Δήμου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΡΟΜΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11
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ανέπτυξε ο οικονομολόγος δρ Ράλλης
Γκέκας, παρουσιάζοντας τα 4 Τομεακά
Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, για
Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαίδευση,
Επιχειρηματικότητα, Μεταρρύθμιση του
Δημοσίου Τομέα και Υποδομές Μεταφο-
ρών - Περιβάλλον. Επίσης, παρουσίασε
τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα και τα
Κοινοτικά Προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ.
Πάντως, όπως τόνισε ο κ. Γκέκας, οι
δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι
περιορισμένες για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. 

Ορισμένα μάλιστα προγράμματα απαι-
τούν συνεργασία όχι μόνο σε εθνικό
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Για τη σημασία της συνεργα-

σίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο μίλησε στους συμμε-
τέχοντες το στέλεχος του
Υπουργείου Εσωτερικών,
Αντώνης Καρβούνης.

Ο Δήμος Φυλής διατηρεί
αμείωτο ενδιαφέρον για τα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
εργαλεία. 

Πρόσφατα εξάλλου υπέβαλε
νέες προτάσεις με πιο σημα-
ντικό το επισιτιστικό πρόγραμ-
μα για την καταπολέμηση της
φτώχειας ύψους 0,5 εκατ.
ευρώ. 

Πρόσφατα ο δήμος Φυλής υπέβαλε νέες προτάσεις με πιο σημαντικό 
το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φτώχειας ύψους 0,5 εκατ. ευρώ

Έναρξη 
συνεργασίας  
Κοινωφελούς  
Ιδρύματος  
Ιωάννη  
Σ. Λάτση και  
Κέντρου Ζωής

Με το παρόν δελτίο τύπου θα
θέλαμε να σας γνωστοποιή-
σουμε την έναρξη συνεργα-

σίας ανάμεσα στο Κέντρο Ζωής και στο
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.
Λάτση, δείχνοντας έμπρακτα την υπο-
στήριξη του προς το έργο που προ-
σφέρει το Κέντρο Ζωής για τα άτομα
που ζουν με HIV/AIDS, αποφάσισε την
εξάμηνη χρηματοδότηση των κοινωνι-
κών υπηρεσιών του Κέντρου Ζωής,
αλλά και την υποστήριξη του Κέντρου
Ημέρας, από την 1-1-2015 μέχρι και
την 30-6-2015. 

Σκοπός είναι η πρόληψη και παροχή
ενημέρωσης σχετικά με τον HIV/AIDS,
η παροχή συναισθηματικής στήριξης
και ψυχαγωγίας στους ανθρώπου που
ζουν με HIV/AIDS, τους συντρόφους
και τους συγγενείς αυτών.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να επιβε-
βαιώσει για άλλη μια φορά τη δυναμική
που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα
στην Κοινωνία των Πολιτών και σε Ιδιω-
τικούς Φορείς, πάνω σε θέματα προ-
στασίας και υποστήριξης ευάλωτων
ομάδων της κοινωνίας μας.

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
Για την υποστήριξη όσων ζουν με

HIV/AIDS
Ιερά Οδός 42, 104 35 Κεραμεικός
τηλ: 210.7233848, fax:210.7240425
www.kentrozois.gr
https://www.facebook.com/CentreFor

LifeKentroZois

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Σήμερα και ώρα 20:00 θα
συνεδριάσει  στο δημο-
τικό κατάστημα Άνω

Λιοσίων, το Δ.Σ. Φυλής, για να
συζητήσει  και να αποφασίσει
για τα παρακάτω θέματα :

1.Επικύρωση του υπ'αριθ.
7412/24-2-2015 πρακτικού διε-
νέργειας δημόσιας κλήρωσης για
τη συγκρότηση συλλογικών οργά-
νων.

2.Επικύρωση των υπ'αριθ.
1/17-2-2015 & 2/24-2-2015 Πρα-
κτικών της Φορολογικής Επιτρο-
πής.

3. Λήψη απόφασης για την
μεταφορά του ΚΕΠ ΖΩΦΡΙΑΣ σε
ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου μας.

4.Έγκριση προκαταβολής από
το Δήμο Φυλής προς την εκκαθά-
ριση της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. για την πλη-
ρωμή της τρίτης δόσης της ρύθμι-
σης με το Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., βάσει της
παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
7071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-
2012).

5.Έγκριση προκαταβολής από
το Δήμο Φυλής προς την εκκαθά-
ριση της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. για την πλη-
ρωμή της δόσης Φεβρουαρίου
2015 της ρύθμισης με το
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., βάσει της παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 7071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012).

6.Έγκριση προκαταβολής από
το Δήμο Φυλής προς την εκκαθά-
ριση της Δ.Ε.Ρ.Α.Λ. για την πλη-
ρωμή της δόσης Μαρτίου 2015
της ρύθμισης με το Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 11
του ν. 7071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-
4-2012).

7.Προγραμματισμός πρόσλη-
ψης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου για την υλο-
ποίηση του Ευρω-
παϊκού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη

Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής
Αυτ/σης προς όφελος των γυναι-
κών και για την καταπολέμηση
της βίας»/ΕΣΠΑ 2007-2013».

8.Έγκριση παραχώρησης κοι-
νοχρήστων χώρων επί της Πλα-
τείας Ηρώων του ∆ήµου Φυλής
στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιο-
σίων για την τοποθέτηση τραπε-
ζοκαθισµάτων, κατόπιν αιτήσεων
ιδιοκτητών παρακείμενων κατα-
στημάτων για το έτος 2015.

9.Εισήγηση για απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου περί σύστασης
επιτροπής φιλικού διακανονισμού
Δήμου Φυλής.

10.Επικαιροποίηση της υπ'α-
ριθ. 344/28-10-2010 απόφαση
Δ.Σ. πρ. Δήμου Άνω Λιοσίων
περί πώλησης προσκυρωτέου
τμήματος στην ιδιοκτησία του
Πούτα Αναστασίου στην Π.Ε.
Δροσούπολης.

11.Επικαιροποίηση της υπ'α-
ριθ. 352/28-09-2010 απόφαση
Δ.Σ. πρ. Δήμου Άνω Λιοσίων
περί αιτήματος αποκατάστασης
σε γη, ιδιοκτησίας των κ.κ. Στάμου
Σταματίου – Κλειούς – Μαρίας –
Χριστίνας από την Π.Ε. Αγ. Γεωρ-
γίου στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου.

12.Λήψη απόφασης – Γνωμο-
δότησης του Δημοτικού Συμβουλί-
ου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 15 των άρθρων 59 του Ν.
3966/2011 (118Α΄) σχετικά με
μεταβολές σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής για το σχολικό έτος
2015-2016.

13.Προγραμματισμός προσλή-
ψεων προσωπικού έτους 2015,
με σύμβαση ορισμένου χρόνου
διάρκειας 11 μηνών, στα πλαίσια
του προγράμματος «Εναρμόνιση

της Οικογενειακής και Επαγγελ-
ματικής Ζωής», για την κάλυψη
των αναγκών του ν.π.δ.δ.
«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ», δυνάμει της αρ. 10/15
απόφασης Δ.Σ. ν.π.δ.δ.

14.Προγραμματισμός προσλή-
ψεων προσωπικού έτους 2015,
με σύμβαση μίσθωσης έργου
ενός έτους, με αντίτιμο, για την
κάλυψη των αναγκών του ν.π.δ.δ.
«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ», δυνάμει της αρ. 11/15
απόφασης Δ.Σ. ν.π.δ.δ.

15.Προγραμματισμός προσλή-
ψεων προσωπικού έτους 2015,
με σύμβαση μίσθωσης έργου
διάρκειας ενός έτους, για την υλο-
ποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων (ΕΣΠΑ), για την κάλυψη
των αναγκών του ν.π.δ.δ.
"ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ", του Δήμου Φυλής
δυνάμει της αρ. 15/15 απόφασης
Δ.Σ. ν.π.δ.δ.

16.Προγραμματισμός προσλή-
ψεων προσωπικού έτους 2015,
με σχέση εργασίας ορισμένου
χρόνου διάρκειας ενός έτους, για
την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, για την κάλυψη
των αναγκών του ν.π.δ.δ.
"ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ", του Δήμου Φυλής
δυνάμει της αρ. 14/15 απόφασης
Δ.Σ. ν.π.δ.δ.

17.Προγραμματισμός προσλή-
ψεων προσωπικού έτους 2015,
με σύμβαση ορισμένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με
αντίτιμο, για την κάλυψη των ανα-
γκών του ν.π.δ.δ. "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ", δυνάμει
της αρ. 16/15 απόφασης Δ.Σ.
ν.π.δ.δ.

18.Έγκριση παράτασης μετά

από επανέναρξη εργασιών του
έργου : «Ανακατασκευή και κατα-
σκευή κοινοχρήστων χώρων και
εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέ-
της στο Δήμο Άνω Λιοσίων στα
πλαίσια του προγράμματος "Πρά-
σινη Ζωή στην Πόλη"».

19.Έγκριση του Πρακτικού κλή-
ρωσης και συγκρότησης Επιτρο-
πής Προσωρινής και Οριστικής
παραλαβής του έργου :
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ». (Α.Μ.
131/2008)

20.Έγκριση του Πρακτικού κλή-
ρωσης και συγκρότησης Επιτρο-
πής Προσωρινής και Οριστικής
παραλαβής του έργου : «ΝΕΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙKΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ». (Α.Μ.
132/2008)

21.Έγκριση του Πρακτικού κλή-
ρωσης και συγκρότησης Επιτρο-
πής Προσωρινής και Οριστικής
παραλαβής του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΑ Ο.Τ 914-915
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».
(Α.Μ.111/2010)

22.Έγκριση του Πρακτικού κλή-
ρωσης και συγκρότησης Επιτρο-
πής Προσωρινής και Οριστικής
παραλαβής του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΣΤΟ Ο.Τ 907 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ». (Α.Μ. 112/2010)

23.Έγκριση του Πρακτικού κλή-
ρωσης και συγκρότησης Επιτρο-
πής Προσωρινής και Οριστικής
παραλαβής του έργου : 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ». (Α.Μ. 55/2010)  και
πολλά άλλα 

Η "Πράσινη Ζωή στην Πόλη" 
και ο προγραμματισμός πρόσληψης 

προσωπικού στο σημερινό Δ.Σ. Φυλής 



Το Σάββατο 14/3/2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου <<Λεωνίδας Κανελλόπουλος >> έγι-
ναν τα εγκαίνια της έκθεσης της ερασιτεχνικής

ομάδας <<Φώτο Έλευσις>>  με θέμα <<Στιγμές>>.
Παρευρέθηκαν η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού -
Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής
Αγωγής  κ. Μαρία Βασιλείου , η  Διοικητική Σύμβουλος
του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α κ. Μαρία Καρέλλου , ο Πρό-
εδρος Σ.Δ.Κ. κ. Χρίστος Δεδιηλίας και πλήθος κόσμου.

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α υποστηρίζοντας κάθε μορφή
τέχνης δεν θα μπορούσε   να μην στηρίξει και την τέχνη
της φωτογραφίας. 

Η έκθεση αυτή είναι σημαντική, γιατί υποστηρίζεται
από οκτώ  ερασιτέχνες φωτογράφους  γυναίκες που
μαθήτευσαν στο  κέντρο  διά βίου μάθησης  της Ελευ-
σίνας ( Γεωργοπούλου Έλενα, Γκιόκεζα Ελένη, Ευστα-
θίου Ελισάβετ,  Κατριβέση  Χριστίνα, Λιούλη Ελένη,
Λουρίδα Κρίνα, Πέππα-Βεντούρη Δήμητρα και Ρούση 

Μαρία ) με την επιμέλεια του  δασκάλου τους
κ. Καραδενιζλή Κωνσταντίνου, που  καταθέ-
τουν την προσωπική τους συμβολή στα πολι-
τιστικά  δρώμενα της πόλης μας εκφράζοντας
την γόνιμη καλλιτεχνική και πνευματική τους
ανησυχία.  

Με τη  φωτογραφία οι δημιουργοί επιθυμούν
να κλειδώσουν μια στιγμή για πάντα με απο-
τέλεσμα αυτή  να λειτουργεί ως εργαλείο ενά-
ντια στη λήθη είτε την ατομική, είτε την ομαδι-
κή. 

Συνταξιδέψαμε μαζί τους και νοιώσαμε αυτό
που λέγεται μία φωτογραφία χίλιες λέξεις,  ένα
συναίσθημα. 

Τους συγχαίρουμε για την προσπάθεια .

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Μαρία Βασιλείου
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Οκτώ ερασιτέχνες φωτογράφοι  
καταθέτουν την προσωπική τους συμβολή
στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελευσίνας

Ποιους αφορά το πρόγραμμα κάλυψης
4.000 θέσεων εργασίας στο εμπόριο

Επανεξετάζεται το πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και
πιστοποίησης 4.000 νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 24 ετών για
την «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα του

Λιανικού Εμπορίου». 

Το πρόγραμμα εκμάθησης θα είναι τετράμηνο με αμοιβή επτά ευρώ την ώρα συν τις
ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10,4 εκατ.
ευρώ και είναι διάρκειας δύο ετών. 

Σύμφωνα με το Εθνος, το υπουργείο Εργασίας βλέπει αρκετά θετικά τα συγκεκριμέ-
να προγράμματα, ενώ οι όποιες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν, πιθανώς, θα
εστιάζουν στην επέκταση του χρόνου της εκπαίδευσης. 

Η δράση θα υλοποιηθεί σε 13 περιφέρειες της χώρας. 
Το πρόγραμμα εκμάθησης θα είναι τετράμηνο με αμοιβή επτά ευρώ την ώρα συν τις

ασφαλιστικές εισφορές, ενώ θα πραγματοποιηθεί σε 13 περιφέρειες της χώρας. 
Συγκεκριμένα: σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και στην Αττική θα ωφεληθούν 2.096

άνεργοι, ενώ στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής
Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου θα
καλυφθούν 1.642 θέσεις. Στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου αντι-
στοιχούν 262 θέσεις. 

Κατάρτιση παρέχεται στις ειδικότητες: Πωλητών λιανικής, Εξωτερικών πωλητών, Στε-
λεχών εξαγωγικού εμπορίου, Στελεχών διαχείρισης αποθήκης, Προώθησης πωλήσεων
λιανικού εμπορίου (Merchandiser) και Υπαλλήλων γραφείου.
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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

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ
ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ 

Ρεσιτάλ Βιολιού 
με τον ταλαντούχο 
Γιώργο Ζαχαρία 

Εισιτήρια ή Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθεύ-
εστε από την Φιλική Φωλιά Ελευσίνας καθώς και
από πέντε  καταστήματα της Πόλης μας.

1ο Κατάστημα είναι το STATUS στην  Ηρ. Πολυτε-
χνείου και τα προμηθεύστε από την φίλη μας Georgia
Vassi

2ο Κατάστημα είναι το κομμωτήριο  MA.KI HairSalon
Περσεφόνης 15 απέναντι από το Ταχυδρομείο, τα προ-
μηθεύεστε από τις φίλες μας Kiki Mertzani και Maria
Michailou 

3ο  Κατάστημα είναι το κομμωτήριο Δέσποινα  &
Αρετή   οδός Ιατρού  Παπαγιάννη 59, μπορείτε να τα
προμηθευτείτε από τις  δύο καλές μας φίλες Αρετή ή
Δέσποινα που πάντα μας βοηθάνε σε κάθε μας δρα-
στηριότητα.!!!   

4ο Κατάστημα είναι το ANTOINETTE  WOMANS
FASHION με Γυναικεία  Ενδύματα, Ελ. Βενιζέλου & Θει-
ρών   της καλής μας φίλης Μαρίας Καράπουρνου που
πάντα είναι πρόθυμη σε κάθε μας επιθυμία.

5ο κατάστημα που μπορείτε να προμηθευτείτε προ-
σκλήσεις ή εισιτήρια για το Ρεσιτάλ Βιολιού του Γιώργου
Ζαχαρία  είναι το κατάστημα της οικογένειας Πασιοπού-
λου με τα Δερμάτινα κάτω από την Εφορία της Ελευσί-
νας,  Δήμητρος και Εθνικής Αντιστάσεως.

Η προσκλήσεις ή τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ,
καθώς  και 5 ευρώ για τους μαθητές, φοιτητές και άνερ-
γους.

Τα έσοδα όλα, θα  ενισχύσουν το έργο της Φιλικής
Φωλιάς του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, για αυτό και
μόνο και να μην μπορείτε να έρθετε  στο Ρεσιτάλ Βιολι-
ού, καλό θα είναι να ενισχύσετε το έργο μας με την
αγορά μίας πρόσκλησης 5 ή 10 ευρώ.

Για την μεταφορά των θεατών στην Αίθουσα Παρνασ-
σός στην Αθήνα και την επιστροφή τους στη Ελευσίνα,
θα υπάρχουν πούλμαν που θα αναχωρήσουν από το
Πάρκιν του Δήμου μας απέναντι από το Πυρουνάκειο
στις 19:00 και που θα τα προσφέρουν χορηγοί… μετά
από ενέργειες του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου πεδί-
ου.   

Θέλουμε και την δική σας βοήθεια...Γιατί μόνο όλοι
μαζί μπορούμε!!!

Για τον Σύλλογο Εθελοντών 
Ο Πρόεδρος Γιάννης Καλυμνάκης

Συνάντηση  της Περιφερειάρχη 
Αττικής με τον αναπληρωτή 
Υπουργό Πολιτισμού

Συνάντηση στο υπουργείο Πολιτισμού (Μπου-
μπουλίνας 20 – 22) με τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Πολιτισμού, Νίκο Ξυδάκη θα έχει σήμερα
Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν
θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δυο
πλευρών, καθώς επίσης και η δυνατότητα ανά-
ληψης σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών στον
τομέα των τεχνών και του πολιτισμού. 

Την Περιφερειάρχη Αττικής θα συνοδεύει η
Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Πολιτι-
σμού και νεότητας, Εύη Αποστολάκη.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
Ημέρα ανταλλαγής 
βιβλίων στις Αχαρνες

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 16:00 στο Δημαρ-
χείο Αχαρνών (αίθουσα Εκθέσεων) θα πραγμα-
τοποιηθεί η 2η ημέρα ανταλλαγής βιβλίων με
στόχο να ενθαρρυνθούν μικροί και μεγάλοι στην
ανταλλαγή βιβλίων και να συμμετέχουν ενεργά
στο "ταξίδι" του βιβλίου από αναγνώστη σε ανα-
γνώστη.

Να σταματήσουμε
την ενδοσχολική βία 

Ενημέρωση 
από τον Συλλόγο Γονέων του

5ου Δημ. Σχ. Μεγάρων

Με αφορμή την πανελλήνια ημέρα κατά της
σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6 Μαρτί-
ου) το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-

μόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο στην ενημέρωση με θέμα: ‘’Ενδο-
σχολική βία ( bully-
ing)’’ που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 18
Μαρτίου 2015 και
ώρα 6 μ.μ. στην
αίθουσα πολλα-
πλών εκδηλώσεων
του σχολείου.

Εισηγήτριες της
εκδήλωσης αυτής
θα είναι: η κα Βαρβάρα Νίκα Σχολική Σύμβουλος 62ης
Περιφέρειας Π.Ε. Αττικής, υπεύθυνη δράσεων πρόλη-
ψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού Α’/θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και η κα Χριστίνα Πετρί-
δη, ψυχολόγος, Msc Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Παι-
δοψυχιατρικής.
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Τέθηκε σε λειτουργία 
ο νέος χώρος αναμονής

του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Αττικής

Απόδοση 7 Απόδοση 7 
εκατ. στις εκατ. στις 
Περιφέρειες Περιφέρειες 
της χώρας, της χώρας, 
προς κάλυψη προς κάλυψη 
δαπανών τους δαπανών τους 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

αποφάσισε να κατανεμηθούν  στις
Περιφερ́ειες της Χωρ́ας, απο ́ τον
λογαριασμο ́ του Υπουργειόυ Εσω-
τερικων́ & ∆ιοικητικης́
Ανασυγκροτ́ησης που τηρειτ́αι στο
Ταμειό Παρακαταθηκων́ και ∆ανειών
με τον τιτ́λο «Κεντρικοι ́ Αυτοτελεις́
Πορ́οι των Περιφερειων́», συνολικό
ποσο ́ 7.110.567,51€, ως τριτ́η (Γ’)
τακτικη ́ επιχορηγ́ηση ετ́ους 2015,
προς καλ́υψη δαπανων́ τους,
συμπεριλαμβανομεν́ων και αυτων́
για την καταβολη ́αντιμισθιάς

στα αιρετα ́ορ́γανα ́τους.  Το απο-
διδομ́ενο ποσο ́εχ́ει προκυψ́ει λαμ-
βανομ́ενων υποψ́η αφενος́ των
οδηγιων́ της αριθμ.
29531/29.07.2014 (ΦΕΚ 2060 Β ́)
Κοινης́ Αποφ́ασης των Υπουργων́
Εσωτερικων́ και Οικονομικων́ και
αφετερ́ου του προβλεπομ́ενου 

ποσου ́ χρηματοδοτ́ησης 4% του
Προγραμ́ματος Εξυγιάνσης των
ΟΤΑ του ν. 4316 /2014 ( ΦΕΚ 270
Α’). Το εν λογ́ω ποσοστο ́αντιστοιχεί
σε ποσο ́279.980,00€, και θα κατα-
τεθει ́ στο λογαριασμο ́ του Υπουρ-
γειόυ στο Ταμειό Παρακαταθηκων́
και ∆ανειών με την ονομασιά
«Λογαριασμος́ Εξυγιάνσης των
ΟΤΑ.»

Τα ανωτερ́ω ποσα,́ θα αποδοθουν́
στις δικαιουχ́ους Περιφερ́ειες, με
χρηματικη ́εντολη ́του Υπουργειόυ.

Τυχον́ αδιαθ́ετα ποσα,́ που
συμ́φωνα με τα οριζομ́ενα στην
παρουσ́α προοριζ́ονται για την
καλ́υψη λειτουργικων́ και λοιπων́
γενικων́ δαπανων́ των
Περιφερειων́, μπορουν́ να διατε-
θουν́ και προς καλ́υψη επενδυτικων́
δαπανων́.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Για την περισυλλογή, περίθαλψη και στείρωση αδέσποτων ζώων 

ΟΔήμος Ασπροπύργου , προτίθεται να προβεί
στην πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου για την
περισυλλογή , περίθαλψη , θεραπεία και στείρω-

ση αδέσποτων ζώων .
Σύμφωνα με τις :
• Τις δ/ξεις του Ν.4039/ΦΕΚ /15-2-2012 : Για τα δεσπο-

ζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστα-
σία των ζώων από την εκμετάλλευσή ή τη χρησιμοποίηση
με κερδοσκοπικό σκοπό.

• Τις δ/ξεις του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014 «Δημοτικός
και Κοινωνικός Κώδικας» οι οποίες προστέθηκαν με τη
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.ΦΕΚ 32Α/ 11-02-2014: Διοι-
κητικά μέτρα ,διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των τρο-
φίμων , των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ασπροπύργου τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες : κα ΓΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. 2132006480 & 2132006430 .

Το παρόν έγγραφο αναρτήθηκε στο portal του Δήμου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού κατα-
στήματος.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ BAZAAR
ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ 

Στο  Β' παράρτημα Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας

Η ομάδα χειροτεχνίας του Β' παραρτήματος του
Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας θα πραγματοποιήσει
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ BAZAAR την Πέμπτη 26 και Παρα-
σκευή 27 Μαρτίου, πρωί 9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. και
απόγευμα 17:00-21:00

*Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Τέθηκε σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου 2015 ο νέος χώρος αναμονής του Περι-
φερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, για τους επωφελούμενους της Υπηρε-
σίας. 

Ο χώρος βρίσκεται επί της οδού Κανελλοπούλου (πρώην είσοδος ΕΡΤ), εντός του
περιβόλου των κτηρίων, που έχουν παραχωρηθεί στο Υπουργείο μας και θα είναι
ανοιχτός για το κοινό τις καθημερινές από τις 6 π.μ.

Με την ρύθμιση αυτή, οι επωφελούμενοι δεν θα περιμένουν μέχρι την είσοδό τους
στην Υπηρεσία επί του πεζοδρομίου, γεγονός που εγκυμονούσε το  ενδεχόμενο πρό-
κλησης τροχαίων ατυχημάτων. 

Στο προσεχές διάστημα οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου θα ολοκληρωθούν
προκειμένου να εγκατασταθεί στέγαστρο, καθώς και καθίσματα για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του κοινού. 
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Η αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού 
μπορεί και πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο 
στην αντιμετώπιση της φτώχειας

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθ-
μού δικαιωματικά μπορεί και πρέ-
πει να έχει τον πρώτο ρόλο στην
αντιμετώπιση της φτώχειας»,
τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης κατά την ομιλία του στη
προσυνεδριακή εκδήλωση του
Βόλου.

«Οι Δήμοι γνωρίζουν καλύτερα από τον
καθένα τις τοπικές ιδιαιτερότητες, έχουν
τις δομές, το προσωπικό και την εμπει-
ρία να ανταποκριθούν στο δύσκολο αυτό
εγχείρημα» σημείωσε ο κ. Πατούλης,
διευκρινίζοντας πως «το ζητούμενο δεν
είναι το ποιος θα διαχειρισθεί τα χρήματα
του επισιτιστικού προγράμματος για την
καταπολέμηση της φτώχειας .

Αλλά το πως αυτά τα χρήματα θα φτά-

σουν όσο το δυνατόν συντομότερα,
στους συνανθρώπους μας που έχουν
πραγματικά ανάγκη».

Διατυπώνοντας τη βούληση των πρω-
τοβάθμιων ΟΤΑ να είναι αυτοί που θα
διαχειριστούν τα προγράμματα καταπο-
λέμησης της φτώχειας που χρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, εξήγησε πως οι δήμοι είναι εκεί-
νοι που διαθέτουν «τις δομές, το προ-

σωπικό , την γνώση των τοπικών ανα-
γκών και την εμπειρία ώστε τα χρήματα
αυτά να αξιοποιηθούν άμεσα κι αποτελε-
σματικά».

Ξεκαθάρισε πως «ως ΚΕΔΕ δηλώνου-
με κατηγορηματικά πως δεν επιθυμούμε
πόλωση στις σχέσεις μεταξύ Δήμων και
Περιφερειών», επισημαίνοντας ωστόσο
πως «δυστυχώς στην Περιφέρεια Αττι-
κής, δεν έχουν δει με καλό μάτι την βού-

λησή των Δήμων να μην επιτρέψουν σε
κανέναν να  αμφισβητήσει το δικαίωμα
και τη δυνατότητα της Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθμού,  να διαχειρίζεται αυτόνομα και
με διαφάνεια

τα κονδύλια που αφορούν έργα και
δράσεις προς όφελος των τοπικών κοι-
νωνιών». «Η σημερινή Διοίκηση της
ΚΕΔΕ επενδύει πολλά στην ενότητα και
τη συνεργασία όλων των Δήμων της
χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλει-
σμούς. Επενδύουμε πραγματικά σε ένα
διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της
ΚΕΔΕ, που θα αναδεικνύει τα ζητήματα
όχι μόνον σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό
επίπεδο» σημείωσε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ.

Παράλληλα ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε
στην πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να καταθέ-
σει στη βουλή θέσεις στο νομοσχέδιο για
την ανθρωπιστική κρίση, τονίζοντας τον
κεντρικό ρόλο που πρέπει να έχει η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση α’ βαθμού στην αντιμε-
τώπιση της φτώχειας, επισημαίνοντας
την ανάγκη αύξησης της αποτελεσματι-
κότητας των μηχανισμών που θα δημι-
ουργηθούν , προτείνοντας τον περιορι-
σμό των ελεγκτικών μηχανισμών σε έναν
ενιαίο φορέα,  και ζητώντας την επέκτα-
ση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-
τος σε όλους τους ΟΤΑ α’ βαθμού .

Τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κατά την ομιλία του στη 
προσυνεδριακή εκδήλωση του Βόλου.
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Μία από τις σημαντικό-
τερες προβλέψεις του
Νομοσχεδίου του

Υπουργείου Εσωτερικών & Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης αφορά
στη μετατροπή των θέσεων
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε
θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το
Άρθρο 15 του ν/σ προβλέπεται:

Άρθρο 15 Μετατροπή θέσεων
προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις
μονίμων υπαλλήλων  

1. Οι θέσεις προσωπικού πλή-
ρους απασχόλησης με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, που υπηρετεί
κατά τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ.
και στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού,
μετατρέπονται αυτοδίκαια σε
οργανικές θέσεις μόνιμων
υπαλλήλων, στις οποίες διορί-
ζεται το προσωπικό αυτό, εφό-
σον κατέχει τα προβλεπόμενα
από την κείμενη νομοθεσία γενι-
κά προσόντα διορισμού και τα
ειδικά προσόντα του κλάδου, σε
θέσεις του οποίου διορίζονται. 

2. Οι θέσεις που μετατρέπο-
νται, εντάσσονται σε υφιστάμε

νους κλά-
δους αντίστοι-
χης ή παρεμ-
φερούς ειδικό-
τητας ή, αν δεν
υπάρχουν, σε
σ υ ν ι σ τ ώ μ ε -
νους κλάδους
α ν τ ί σ το ι χ η ς
ειδικότητας. 

3. Η μετατρο-
πή των οργα-
νικών θέσεων,
η ένταξή τους
σε κλάδους ή
η σύσταση
κλάδων γίνεται
με την πράξη
διορισμού του
προσωπικού που υπηρετεί στις
μετατρεπόμενες θέσεις. Η
πράξη διορισμού μπορεί να
είναι ενιαία για όλο το διοριζόμε-
νο προσωπικό κάθε φορέα ή
ενιαία κατά κλάδο ή κλάδους
προσωπικού και εκδίδεται εντός
τριών μηνών από τη δημοσίευ-
ση του νόμου αυτού. 

4. Οι διοριζόμενοι κατά τα ανω-
τέρω, ανεξάρτητα οπό το βαθμό
στον οποίο κατατάσσονται, εφό-
σον δεν έχουν συμπληρώσει
διετή συνεχή υπηρεσία, διανύ-

ουν δοκιμαστική υπηρεσία κατά
το άρθρο 40 του Υπαλληλικού
Κώδικα. Για τη συμπλήρωση
του χρόνου δοκιμαστικής υπη-
ρεσίας στη μόνιμη θέση υπολο-
γίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας
τους με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου
στην υπηρεσία που διορίζονται. 

5. Οι διοριζόμενοι κατά τα ανω-
τέρω συνεχίζουν να διατηρούν
το ασφαλιστικό και συνταξιοδο-
τικό καθεστώς που κατείχαν
προ του διορισμού τους σε

θέσεις μονίμων υπαλλήλων.

6. Δεν υπάγεται στις διατάξεις
του προηγούμενου άρθρου το
παρακάτω προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου: 

α. το ειδικό επιστημονικό προ-
σωπικό

β. οι νομικοί συνεργάτες και οι
δικηγόροι που απασχολούνται
στο δημόσιο και εκείνοι των
οποίων η σχέση εργασίας προ-
σομοιάζει με αυτή της εντολής 

γ. οι δημοσιογράφοι.

7. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και
του αρμόδιου Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης δύνα-
νται να εξαιρούνται από τη μετα-
τροπή και άλλες ειδικότητες
προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ή να μετατρέπονται εξαι-
ρεθείσες κατηγορίες και ρυθμί-
ζονται λεπτομέρειες εφαρμογής
του άρθρου αυτού.

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

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

Μετατροπή υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε μόνιμους 
- Ποιες θέσεις προσωπικού

αφορά το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ
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Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ
Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της

ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα διατροφής και
σωματικής δραστηριότητας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΥΖΗΝ εγκαινιάζει το σχολικό έτος 2014-2015 ένα πρόγραμμα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης
(e-learning), το οποίο απαρτίζεται από μια σειρά διαλέξεων στα γνωστικά αντικείμενα της διατροφής, της σωματικής
δραστηριότητας και της ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, καθώς και σε ευρύτερα θέματα που αφορούν τη
διατροφή του ανθρώπου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται.

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διατροφής,
σωματικής δραστηριότητας και υγείας, με σύγχρονες μεθόδους τηλεκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι οι εκπαι-
δευτικοί να αξιοποιήσουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατροφικών
συνηθειών και των συνηθειών σωματικής δραστηριότητας των μαθητών τους, να προωθήσουν την υγιή σωματική
και πνευματική τους ανάπτυξη και τελικά να προάγουν την υγεία τους.

Το πρόγραμμα διεξάγεται μέσω του διαδικτύου χωρίς κόστος, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των περιεχόμενων
θεματικών ενοτήτων εξασφαλίζει τη χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού επιμόρφωσης.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η 30-03-2015 και οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μέσω της
ιστοσελίδας του προγράμματος ΕΥΖΗΝ, από 16-03-2015 έως και 27-03-2015.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τρέχουν να προλάβουν το χάος Τρέχουν να προλάβουν το χάος 
με τις φορολογικές δηλώσειςμε τις φορολογικές δηλώσεις

Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 προβλέπει
κανονικά η απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημο-
σίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για να αποστεί-
λουν οι επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά Ταμεία ηλε-
κτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και τις
βεβαιώσεις των αμοιβών από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα του έτους 2014.

Ωστόσο, η απόφαση αν κι έχει υπογραφεί από τις 25
Φεβρουαρίου έχει «κολλήσει» στο Εθνικό Τυπογρα-
φείο με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μη γνωρίζουν
πως θα αποστείλουν τα στοιχεία. Για το λόγο αυτό, η
κ. Σαββαϊδου ανακοίνωσε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα
θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή
μέχρι τις 30 Ιουνίου, αφήνοντας ωστόσο παράθυρο για
παράταση. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τις αποδοχές των
εργαζόμενων και συνταξιούχων είναι προσυμπληρω

μένα στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλω-
σης.

Η απόφαση που έχει υπογράψει η κυρία Σαββαϊδου
είναι προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (ΚΑΔ: Δ19002/25-02-15). Η Απόφαση προβλέ-
πει ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης ηλε-
κτρονικής υποβολής του ανωτέρω αρχείου βεβαιώσε-
ων για το φορολογικό έτος 2014 την 31η Μαρτίου
2015.

Ωστόσο όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΓΔΕ
λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσης (εν αναμονή της
δημοσίευσης στο ΦΕΚ της ως άνω απόφασης) των
αρμόδιων φορέων και επιχειρήσεων που είναι υπό-
χρεοι για την ηλεκτρονική αποστολή του ανωτέρω
αρχείου βεβαιώσεων και προκειμένου τα παραπάνω
πρόσωπα να είναι πλήρως προετοιμασμένα για την
ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων φορο-
λογικού έτους 2014 (ενόψει και της πληθώρας των
αλλαγών που έφερε ο ν.4172/2013), ανακοινώνεται ότι
η σχετική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των
ως άνω βεβαιώσεων θα παραμείνει ανοιχτή και μετά
την 31η Μαρτίου του 2015 και μέχρι την τελική ημερο-
μηνία υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2014 ή
την ενδεχόμενη νόμιμη παράτασή τους.

Έκλεψαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών

Κλοπή αργά το βράδυ της Δευτέρας, από το κτίριο του
ΕΒΕΑ, επί της Ακαδημίας, στο κέντρο της Αθήνας, από
άγνωστους δράστες.

Ειδικότερα, στις 22:28, το βράδυ της Δευτέρας, άγνω-
στοι δράστες μπήκαν σε ανασφάλιστο γραφείο του 7ου
ορόφου της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται το Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και αφαίρεσαν
έναν φορητό Η/Υ και χρηματικό ποσό και στη συνέχεια
διέφυγαν.Οι δράστες αναζητούνται.

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η
ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΛΕΙΝΕΙ»

Συμφωνία για την Ελλάδα εντός της
εβδομάδας βλέπει ο Μάρτιν Σουλτς

«Θα έχουμε συμ-
φωνία για την Ελλά-
δα εντός της εβδομά-
δας» δηλώνει ο πρό-
εδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς σε
συνέντευξή του, που
δημοσιεύεται στο
έντυπο ευρωπαϊκής
ενημέρωσης Europolitics.

Ο κ. Σουλτς, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «Η
αίσθησή μου είναι ότι θα έχουμε συμφωνία με την Ελλά-
δα εντός της εβδομάδας. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι
διαπραγματεύσεις. Υπάρχει μια συμφωνία επί της
αρχής στο πλαίσιο του Eurogroup. 

Η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει προτάσεις για τις
μεταρρυθμίσεις, για το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας
και την αναζωογόνηση της οικονομίας. Είναι πλέον και-
ρός, δεν μπορούμε να περιμένουμε για να καταλήξουμε
σε συμβιβασμό. Είμαστε στην τελευταία φάση των δια-
πραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε μια λύση πριν από το
τέλος του μήνα».

Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση σχετική με το αν
και κατά πόσο θα πρέπει η ΕΕ να προετοιμαστεί για
ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ,
ο Μ. Σουλτς επισημαίνει:

«Όχι. Αν θέλετε να μείνει κάποιος σε μια οικογένεια,
δεν διεξάγετε μελέτες σχετικά με πιθανή έξοδο. Εργαζό-
μαστε σκληρά για να κρατήσουμε την Ελλάδα στην
ευρωζώνη. 

Η παραμονή της Ελλάδας είναι προς το κοινό ευρω-
παϊκό συμφέρον. Αυτό που επιδιώκω είναι να βοηθήσω
τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους καθημερινούς ανθρώπους
που υπέστησαν τις συνέπειες της ανευθυνότητας που
επικράτησε για χρόνια στη χώρα και την έλλειψη αλλη-
λεγγύης των "ιδιαιτέρως πλουσίων", οι οποίοι έβγαλαν
τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Θέλω να βοηθήσω την
ελληνική κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, να παρα-
μείνει στην ευρωζώνη. 

Επειδή η κερδοσκοπία σε βάρος του ευρώ έχει απο-
δειχθεί ιδιαιτέρως επιζήμια. 

Η γραμμή είναι απλή: Η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ
και η πόρτα στην κερδοσκοπία σε βάρος του κοινού
νομίσματος κλείνει»

Εισαγγελική έρευνα για τον
ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενες παραβάσεις
που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος
αναφορικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, διε-
νεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Της εισαγγελικής παρέμβασης προηγήθηκε έκθεση
αυτοψίας, την οποία υπογράφει το τμήμα περιβάλλο-
ντος της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, όπου
γίνεται λόγος για διαρροές και δυσοσμία στους χώρους
του ΧΥΤΑ.

Ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια σε 1.000.000 οφειλέτες
του Δημοσίου θα αρχίσει να στέλνει από την Πέμπτη η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Κάθε μέρα θα
στέλνονται μέσω e-mail 100.000 ειδοποιητήρια με τα
οποία θα καλούνται οι φορολογούμενοι να ενταχθούν
μέχρι τις 27 Μαρτίου στη ρύθμιση - εξπρές.

Η τροπολογία που περιλαμβάνει την έκτακτη ρύθμιση
θα ψηφιστεί από τη Βουλή το αργότερο μέχρι αύριο και
η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί, προκειμένου να αρχίσει
να φέρνει «ζεστό χρήμα» στα δημόσια ταμεία. Οι επι-
στολές απευθύνονται κυρίως σε όσους οφείλουν στο
Δημόσιο χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα εδώ
και πολλούς μήνες κι έχουν συσσωρεύσει σημαντικού
ύψους προσαυξήσεις. Με τα ειδοποιητήρια, θα καλού-
νται να ενταχθούν άμεσα στη ρύθμιση-εξπρές, η οποία
προβλέπει ότι εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ ένα ποσοστό
ή το σύνολο της αρχικής ληξιπρόθεσμης οφειλής προς
το Δημόσιο, οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και τα πρόστιμα
που έχουν συσσωρευτεί θα σβήνουν άμεσα κατά το
ίδιο ποσοστό ή στο σύνολό τους, κατά περίπτωση.

Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος χρωστά
3.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.000 ευρώ είναι η αρχι-
κή οφειλή και τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ είναι οι προ-
σαυξήσεις, οι τόκοι και τα πρόστιμα, θα έχει μέχρι τις
27 Μαρτίου δύο επιλογές:

α) να πληρώσει εφάπαξ ολόκληρο το ποσό της αρχι-
κής οφειλής, δηλαδή 1.000 ευρώ, και να γλιτώσει από
το σύνολο των προσαυξήσεων, των τόκων και των
προστίμων, δηλαδή να απαλλαγεί από την υποχρέω-
ση καταβολής του υπόλοιπου ποσού των 2.000 ευρώ.

β) να πληρώσει μέρος της αρχικής οφειλής και να
τύχει αυτόματα μιας έκπτωσης επί των προσαυξήσε-
ων, των τόκων και των προστίμων, η οποία θα υπολο-
γιστεί σε ποσοστό ίδιο με το ποσοστό επί της αρχικής
οφειλής που εξοφλήθηκε. Π.χ. εάν ο φορολογούμενος
πληρώσει τα 500 ευρώ της αρχικής οφειλής, δηλαδή το
50% του αρχικού χρέους, θα γλιτώσει κι από το 50%
των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων,
δηλαδή θα απαλλαγεί από την πληρωμή άλλων 1.000
ευρώ.

«ΕΧΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ»
Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε 1 εκατ. οφειλέτες 
με ληξιπρόθεσμα χρέη
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Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττι-

κής/ Διευ ́θυνση Δημόσιας Υγει ́ας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας διοργανώνει ενημερω-
τική συνα ́ντηση, την Δευτέρα, 23
Μαρτι ́ου 2015, ώρα 10:30 στην αι ́θουσα
συσκέψεων της οικει ́ας Περιφερειακής
Ενότητας (Ηρώων Πολυτεχνει ́ου 78,
Ελευσίνα, 1ος ο ́ροφος) με θέμα «Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτι-
κού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρα-
κτήρα» προκειμένου να ενημερωθου ́ν οι
ενδιαφερο ́μενοι φορει ́ς αλλα ́ και α ́τυπες
συλλογικότητες/ πρωτοβουλι ́ες αλληλεγ

γύης σχετικα ́ με το Μητρώο, την διαδι-
κασι ́α εγγραφής και πιστοποίησης
καθώς και τα δυνητικα ́ οφέλη της ένταξης
στο Μητρώο.Παρακαλούμε για την επιβε-
βαι ́ωση της συμμετοχής σας με την απο-
στολή του συνημμένου εντύπου στο fax:
213 2047053 μέχρι και την Παρασκευή,
20 Μαρτίου 2015.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Βασιλειου Γιαννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρ-
μογών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας
18
Ταχ. Κωδ. : 19 300
Πληρ. :  Σκουρτιάς Γεώργιος
Τηλέφωνο : 213 200 6423
Email : skourtias.g@aspropyr-
gos.gr

Ασπρόπυργος  16/03/2015
Αρ. Πρωτ. :  οικ. 301

Δημοσίευση ανάρτησης 
πολεοδομικής πρότασης.

«Στο Δημαρχείο Ασπρο-
πύργου έχει αναρτηθεί η
ΠΡΟΤΑΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟ της

Πολεοδομικής Μελέτης
περιοχής “Α’ ΦΑΣΗ” που
αφορά τη μελέτη “Πολεοδό-
μηση τμήματος της Ζώνης
Χονδρεμπορίου Δήμου
Ασπροπύργου”. Παρακα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι
ιδιοκτήτες όπως προσέλ-
θουν προκειμένου να
λάβουν γνώση και να κατα-
θέσουν τυχόν ενστάσεις και
παρατηρήσεις επί της πρό-
τασης της μελέτης εντός 15
ημερών από την τελευταία
δημοσίευση»

Το παρών έγγραφο  χορη-
γείται για κάθε νόμιμη
χρήση.

Ο Τμηματάρχης
Πολεοδομικών 

Εφαρμογών
Σκουρτιάς Γεώργιος

Τοπογράφος
Μηχανικός Ε.Δ.

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 δια-
φορετικότητα 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 ειδι-
κό στρώμα τατάμι το οποίο και είναι απα-
ραίτητο για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας. 

Υπο την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 
. Διοργάνωση:  Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» - Οικο-
τροφεία, N.Π.Δ.Δ. «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» Δήμου
Φυλής
Υποστήριξη: Ζαγόρι –Chiquita-  Eλληνική
Oμοσπονδία του Judo
Σε διάθεση προϊόντων για την ομαλή διε-
ξαγωγή 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 “eirini-
ka.gr”, το “Πινάκιο”, το Natura, το “Sports8”, το
“Agapo to basket”, το “newsitamea”, το “perister-
inews” και το “idradio” θα είναι οι χορηγοί επικοι-
νωνίας της εκδήλωσης

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΚΑΙ Η ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΕΒ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.   
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ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
για την Υγεία των λαϊκών οικογενειών και τα δικαιώματα των

υγειονομικών, το Σάββατο 21 Μάρτη στις 11 π.μ. στην πλατεία
Δημαρχείου στο Περιστέρι

Απευθυνόμαστε σε σένα:
● που δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα γιατί μας πετσόκο-

ψαν τους μισθούς και μας έχουν ταράξει με τους φόρους και τα
κάθε είδους χαράτσια

● γυρνάς σπίτι πτώμα από την κούραση από τη βάρδια ή
την εφημερία, έχεις ξεχάσει τι σημαίνει να έχει ένα Σαββατο-
κύριακο για σένα και την οικογένεια σου

● αγανακτείς γιατί βλέπεις ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας και
πρόνοιας γίνονται όλο και πιο απρόσιτες όχι μόνο για τις λαϊ-
κές οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν.

Σε καλούμε να σκεφτείς τι πρέπει να γίνει                                          
Καταλαβαίνουμε ότι αρχίζεις να απογοητεύεσαι γιατί η αλλα-

γή κυβέρνησης δεν οδηγεί σε καλύτερες μέρες, μια και η
«ουσιαστική διαπραγμάτευση», που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και
οι ΑΝΕΛ, κατέληξε σε παράταση του Μνημονίου με δεσμεύ-
σεις για νέα αντιλαϊκά μέτρα.

Δίκαια αγανακτείς γιατί από τα πρώτα μέτρα της νέας κυβέρ-
νησης είναι η νέα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τα
δημόσια νοσοκομεία και η μεταφορά των αποθεματικών νοσο-
κομείων και ασφαλιστικών ταμείων για την πληρωμή των
δανειστών. 

Γιατί «λεφτά δεν υπάρχουν» για αναπλήρωση των απωλει-
ών στους μισθούς, για την υγεία - πρόνοια, αλλά υπάρχουν
για να συνεχίζει το κράτος να χρηματοδοτεί με δις ευρώ τους
μεγαλοεπιχειρηματίες. 

Γιατί ο «λιτός βίος» και το να «καταναλώνουν λιγότερα απ’
όσα παράγουν» που λέει η κυβέρνηση, ΔΕΝ ισχύει για τους
559 Έλληνες μεγαλομέτοχους με περιουσία 76 δις δολλαρίων
και επιχειρηματικές επενδύσεις 140 δις ευρώ στο εξωτερικό.
Γιατί αυτοί ζουν μέσα στη χλιδή, απολαμβάνοντας τον πλούτο
που παράγουμε εμείς οι εργαζόμενοι

Για να αλλάξει η ζωή μας, χρειάζεται να αγωνιστούμε
για να  ανατρέψουμε την πολιτική που μας οδήγησε εδώ

Να ανατρέψουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που ευθύνεται για τη σημερινή άθλια κατάσταση στην Υγεία –
Πρόνοια, γιατί θεωρεί τις παροχές υγείας του λαού ως
«κόστος, γιατί εμποδίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματι-
κών ομίλων. 

Αυτή είναι η αιτία της έλλειψης προσωπικού στις μονάδες
υγείας, των περικοπών στους μισθούς των υγειονομικών, των
συγχωνεύσεων νοσοκομείων, κλινικών και εργαστηρίων. Της
αύξηση των πληρωμών για εξετάσεις, νοσηλεία, φάρμακα. Της
λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας ως επιχειρήσεις
που «πουλάνε» υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς και ασφαλιστι-
κά ταμεία.

Παρόμοια μέτρα παίρνουν σε όλες τις χώρες της Ευρ. Ένω-
σης. Είτε έχουν Μνημόνιο είτε όχι. Είτε ακολουθούν περιορι-
στική πολιτική «Μέρκελ» είτε επεκτατική πολιτική «Ομπάμα».
Παντού με τον ίδιο στόχο: Να γίνουμε ακόμα φθηνότεροι εργα-
ζόμενοι, χωρίς δωρεάν παροχές υγείας. Να εξοικονομήσει το
κράτος κονδύλια για επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στους
επιχειρηματικούς ομίλους. Να εξασφαλίσουν σίγουρα κέρδη
για τους μεγαλοεπιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν
στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας.

Την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων υπηρετεί η
Συμφωνία κυβέρνησης και Ε.Ε. για επέκταση του Μνημονίου

Η συμφωνία εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται 

οι σημερινοί αντιλαϊκοί νόμοι και προσθέτει νέα αντιλαϊκά
μέτρα. Ενώ και οι όποιες αλλαγές π.χ. τα χαμηλότερα πρωτο-
γενή πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού αφορούν
την εξοικονόμηση κρατικών κονδυλίων για την ενίσχυση των
επιχειρηματικών ομίλων. 

Γι’ αυτό, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν λέει κουβέντα
για την ανάγκη να ανοίξουν τα νοσοκομεία και οι κλινικές που
έκλεισαν. Αποφεύγει να δεσμευτεί για να γίνουν άμεσα μαζικές
προσλήψεις, για να μην κλείσουν και άλλες κλινικές. 

Ενώ οι δηλώσεις και της νέα κυβέρνησης περί «νοικοκυρέ-
ματος» και «περιορισμού της σπατάλης» στην υγεία, ήταν
στην πρώτη γραμμή της προπαγάνδας της συγκυβέρνησης
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο όνομα των οποίων ενοχοποιήθηκαν τα λαϊκά
δικαιώματα και έγιναν οι ανατροπές στο σύστημα υγείας εις
βάρος των ασθενών και υγειονομικών.   

Οργανώνουμε  τον αγώνα για  κατάργηση των αντιλαϊκών
νόμων και αναπλήρωση των απωλειών σε μισθούς και δικαι-
ώματα 

Για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας, πρέπει να στρέφε-
ται ενάντια στην πηγή της επίθεσης στα δικαιώματα μας. Ενά-
ντια στους επιχειρηματικούς ομίλους και την πολιτική της Ευρ.
Ένωσης που τους υπηρετεί. Σε αυτόν το δρόμο σε καλούμε να
αγωνιστούμε μαζί.

Διεκδικούμε:
 Να ξαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής πλή-

ρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο. Να επιστρέψουν όσοι
εργαζόμενοι το επιθυμούν.

Να δημιουργηθούν δημόσια Κέντρα Υγείας, σε όλους τους
δήμους,  με βασικό προσανατολισμό την Πρόληψη. Να στελε-
χωθούν οι μονάδες του ΠΕΔΥ.

Να ενισχυθούν με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό τα δημό-
σια νοσοκομεία και τα προνοιακά ιδρύματα και να εξασφαλι-
στεί πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση. Να ανα-
πληρωθούν οι απώλειες σε μισθούς και δικαιώματα.

Να μην προχωρήσει η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που οδηγεί στο κλείσιμο των δημόσιων
ψυχιατρικών νοσοκομείων και θυσιάζει ασθενείς και εργαζόμε-
νους για τα κέρδη των επιχειρηματιών και των ΜΚΟ.
 Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ανα-

σφάλιστους, άνεργους και τις οικογένειες τους. Αποκλειστικά
δημόσια, δωρεάν Υγεία και Πρόνοια για όλους

Να φορολογηθούν με συντελεστή 45% τα κέρδη των επιχει-
ρηματικών ομίλων 

Το Συλλαλητήριο οργανώνουν οι Λαϊκές Επιτροπές
και σωματεία της Δυτικής Αθήνας – Φυλής – Μενιδίου
Συμμετέχουν τα Σωματεία Εργαζομένων στα Νοσοκο-
μεία   ΑΤΤΙΚΟΝ, ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
για την Υγεία των λαϊκών οικογενειών
και τα δικαιώματα των υγειονομικών

το Σάββατο 21 Μάρτη στις 11 π.μ. 
στην πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι

ΓΑΜΟΣ
Ο Οικονόμου Ιωάννης του Γεωργίου και της Αγγελικής, το γένος Πίτλιακα,

γεννηθείς στην Κατερίνη Πιερίας, κάτοικος Αιγάλεω και η Κεχιοπούλου Αθηνά
του Κοσμά και της Νίνας, το γένος Τσολιαρίδη, γεννηθείσα στο Σουχούμι

Αμπχαζίας Γεωργίας, κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν 
σε πολιτικό γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο Αιγάλεω.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανακοι-
νώνει ότι με την υπ’ αρ. 42/2015
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλί-
ου, αποφασίστηκε η ανάρτηση
της πρότασης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ
που αφορά την πολεοδομική
μελέτη επέκτασης του εγκεκριμέ-
νου ρυμοτομικού Σχεδίου περιο-
χής «Καλυμπάκι Ελευσίνας –
περιοχής κατοικίας και  ΒΙΠΑ-
ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» και επι-
κύρωση των οριογραμμών ρέμα-
τος Σαρανταποτάμου, με την επι-
σήμανση οτι διαφωνεί με τα
παρακάτω :

α) Με τις αλλαγές στο ρυμο-
τομικό σχέδιο (ενοποίηση

οικοδομικών τετραγώνων)
β) Με την επιβολή των πρό-

σθετων χρήσεων γης μέσης
όχλησης, διότι επιβαρύνεται
σημαντικά η ποιότητα ζωής
στην γειτνιάζουσα περιοχή
κατοικίας

γ) Με τη λειτουργία κτιρίων,
γηπέδων αποθήκευσης και
στάθμευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να προσέλθουν στο Δημοτικό
Κατάστημα τις εργάσιμες  ημέρες
και ώρες για  να λάβουν γνώση
του σχετικού φακέλου και να
υποβάλλουν τις τυχόν  ενστάσεις
τους σε διάστημα 15  ημερών
από τη δημοσίευση της ανακοι-
νώσεως αυτής.  

ΕΛΕΥΣΙΝΑ   16/03/2015                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Εκδηλώσεις του
ΠΑΚΠΠΑ 

για την παγκόσμια
ημέρα χορού

Κάλεσμα προς τους 
ενδιαφερόμενους να δηλώσουν
συμμετοχή έως τις 19 Μαρτίου 

Το τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α του Δήμου Ελευσίνας προγραμμα-
τίζει διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις - αφιέρω-
μα στην ''παγκόσμια ημέρα χορού'' της 29ης
Απριλίου 2015. 

Παρακαλούμε όπως, οι ενδιαφερόμενοι: σχο-
λές χορού, σύλλογοι, ομάδες χορού της πόλης
μας, δηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή
τους έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Σχετικά με τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιη-
θεί συνάντηση, ενημέρωση, συζήτηση την Παρα-
σκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 στον δεύ-
τερο όροφο του κτηρίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α επί της οδού Κίμωνος & Παγκάλου
11.        

Πληροφορίες: - Καρέλου Μαρία - Διοικητικός
Σύμβουλος Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

- Δημητρακοπούλου Κων/να
- Τηλ. 2105565613
- Fax: 2105565623
- Email: gram.pro@pakppa.gr
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς 
με νευροχειρουργικές παθήσεις

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 
ώρες 12  - 2 μμ 

στο Διαγνωστικό Κέντρο 
“ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, 

Ελευσίνα.   
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 5545507, 210 7227483

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΚΑΙ Β Ρ Ε Φ Ο Ν Η Π Ι Α ΚΟ Ι
ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ                  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
25, ZΕΦΥΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210
2312228 
Πληροφορίες: ΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Ζεφύρι  17/3/2015  
Αριθμ. Πρωτ.: 104

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ  Δημοτικοί Παιδι-
κοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί Δήμου Ζεφυρίου
του Δήμου Φυλής προτίθεται
να προβεί στην πρόσληψη,
ενός (1) ατόμου με ειδικότη-
τα ΠΕ  Ψυχολόγου   , με σύμ-
βαση μίσθωσης έργου   από
την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης έως και
31/08/2015.
Τα δικαιολογητικά όπως και

πληροφορίες θα δίνονται
στο γραφείο Διοίκησης Παι-
δικών Σταθμών,(Δ/νση:
Φιλικής Εταιρείας 25 Ζεφυ-
ρι, τηλ 2102312228 αρμόδια
υπάλληλος κ. Κέλλη Χριστί-
να) η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων για πρόσληψη
ξεκινά από 19/03/2015 έως
και 29/03/2015.
Ι. Μία θέση Ψυχολόγου

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ   
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

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

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

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

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο 

του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

47 215,  FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213
20 47 262 , 213 20 47 269   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)



Περίπου 1,5
δισ. ευρώ έως
το 2018,

προσδοκά να εισπράξει
το υπουργείο Εργα-
σίας, από την εφαρμο-
γή της νέας ρύθμισης
των 100 δόσεων για την
εξόφληση των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, που δόθηκε σε δημόσια διαβού-
λευση.

Αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες
έως και την 1η Φεβρουαρίου 2015 και απαραί-
τητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των οφει-
λετών είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφο-
ρών από την 1η Φεβρουαρίου του 2015 και
μετά. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν
και οφειλέτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε
προηγούμενες ρυθμίσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, να
ρυθμίσουν όλες τις οφειλές ανεξαρτήτου
ύψους, είτε εφάπαξ, είτε σε 50 δόσεις, είτε σε
100 δόσεις, με ανάλογη έκπτωση επί των προ-
σαυξήσεων, των τελών καθυστέρησης και λοι-
πών επιβαρύνσεων. Η κατώτατη δόση για
οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία ορίζεται στα 50
ευρώ, ενώ η πρώτη δόση καταβάλλεται με την
επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφει-
λέτη.

Προβλέπεται ακόμη η κατάργηση των ποι-
νών της προσωποκράτησης για οφειλέτες ατο-
μικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Οι
ποινές όμως, εξακολουθούν να ισχύουν για
οφειλές που προκύπτουν για την ασφάλιση
εμμίσθων εργαζομένων, καθώς αυτή παρα-
κρατείται από τον εργοδότη.

Τι γίνεται με τους δήμους

Οι όροι της ρύθμισης, γίνονται ακόμη ευνοϊ-
κότεροι, όταν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίου Δικαί-
ου (ΝΠΔΔ) και
Νομικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού
Δικαίου (ΝΠΙΔ)
του δημοσίου και
των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (ΟΤΑ),

αλλά και για Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών. Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής
της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους, σε έως 150
δόσεις, με 50% έκπτωση επί των προσαυξή-
σεων. Στις περιπτώσεις αυτές την απόφαση
υπαγωγής στη ρύθμιση μπορούν να λάβουν,
για τους οφειλέτες του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

(Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ), οι διευθυντές των οικείων
περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή
οι διευθυντές των περιφερειακών Κέντρων
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Για οποιονδήποτε άλλο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων.

Με άλλη διάταξη, δίνεται το δικαίωμα για
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν έως
τρεις κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες,
μέχρι 31/12/2016, ενώ έως τώρα δινόταν το
δικαίωμα για επιλογή έως δύο κατώτερες
ασφαλιστικές κατηγορίες. Το δικαίωμα επιλο-
γής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατη-
γορία σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση
χορηγείται έως δύο φορές.

Η ρύθμιση χάνεται στις περιπτώσεις της
καθυστέρησης πέραν του μηνός, της καταβο-
λής μιας δόσης της ρύθμισης και της μη κατα-
βολής των τρεχουσών εισφορών. Σε περίπτω-
ση απώλειας της ρύθμισης εφαρμόζονται τα
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που προβλέ-
πονται από τη νομοθεσία.
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Στα 50 ευρώ η ελάχιστη δόση για
οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία 
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