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ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδα ηλεκτρικής
ενέργειας από βιομάζα 

και έργα οδοποιίας 
σε Αχαρνές και Φυλή 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Γερή «ένεση» 
ρευστότητας από τη

ρύθμιση - εξπρές
Τι δείχνουν τα πρώτα 

στοιχεία των εισπράξεων

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
-ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Στην 8η ΠαναττικήΣτην 8η Παναττική

αθλητική διοργάνωση Α.με.Α.αθλητική διοργάνωση Α.με.Α.
στο κλειστό Ζωφριάς στο κλειστό Ζωφριάς 

Τιμή : 0,01€ 

ΤΟ ΕΣΠΑ 
2014-2020

προβάλλει ως η βασική χρηματοδοτική
πηγή για επενδύσεις στους δήμους 

Τι είπαν στη συνάντησή τους ΚΕΔΕ - Γ. Σταθάκης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

Σύσφιξη σχέσεων και διάδοση εθίμων
Στο 1ο Πελοποννησιακό Συναπάντημα στην Ελευσίνα 

ΕΕ: 3,8 εκατ. ευρώ στην 
Ελλάδα για διανομή 

φρούτων στα σχολεία
«Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ»«Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ»

Δωρεάν 28 
TEST-PAP από το 

Παράρτημα 
της Αντικαρκινικής

Αχαρνών 

Η καρδιά των Μεγάρων και
της Νέας Περάμου 

θα χτυπά στο σταθμό
ΜΕΤΡΟ του Συντάγματος.

Τριήμερο
γνωριμίας

με τα τοπικά προϊόντα
της Μεγαρικής γης 
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Απασχόλησης» 
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Ειδυλλίας
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Απόθεμα φορέων 
κοινωνικής αλληλεγγύης

στη Δυτική Αττική
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γ. Βασιλείου :
«Δεν μας αφορούν φορείς-σφραγίδες αλλά φορείς 

με συγκεκριμένη και καταγεγραμμένη κοινωνική δράση»
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η.

Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη,
τηλέφωνο

2105570067

Ελευσίνα
Τσάμος Παναγιώτης
Α. Λεωφόρος Εθνι-

κής Αντιστάσεως 54, 
τηλέφωνο

2105549976

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Αεράκης Νικόλαος Λ.

Αιγαίου Πελάγους
32, Τηλέφωνο

2102470189

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος
Ι. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 56, 
τηλέφωνο

2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο  ΓενικόςΟ  Γενικός Δείκτης στις 796,27Δείκτης στις 796,27

μονάδες με άνοδο 3,88% και αξίαμονάδες με άνοδο 3,88% και αξία
συναλλαγών στα 76,84 εκατ. συναλλαγών στα 76,84 εκατ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 26 και 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 8 
έως 16 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πούλιος, Συλάς, Σύλος,
Σύλα, Σύλια, Γαβριήλ 
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Συνεχίζεται η στήριξη και το ενδιαφέρον των δημοτών
Ελευσίνας για το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, την ώρα που
στους περισσότερους δήμους η προσπάθεια εγκαταλή-

φθηκε. Για την ακρίβεια, το Κίνημα Χωρίς μεσάζοντες του Δήμου
Ελευσίνας προχωρά στην 23η Δράση του το Σάββατο 28 Μαρτί-
ου, στο πάρκινγκ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι
από το κτίριο της Περιφέρειας, από τις 08:00-12:00 μ.μ.. 

Τα προϊόντα που θα διατεθούν είναι ελαιόλαδο, αλεύρι, πατά-
τες, όσπρια, αυγά, μέλι, τυριά, ζυμαρικά και άλλα. Για περισσό-
τερες λεπτομέρειες για τα διατιθέμενα προϊόντα, απευθυνθείτε
στο www.xorismesazontes.webnode.gr  

Στο πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας της Αντιπε-
ριφέρειας Δυτικής Αττικής με τους φορείς μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται

στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης,
πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου στην Ελευσίνα, η ενη-
μερωτική συνάντηση για το Μητρώο Φορέων Μη Κερδο-
σκοπικού Χαρακτήρα Κοινωνικής Φροντίδας που διοργα-
νώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με το Γραφείο Αντι-
περιφερειάρχη.

Ανάγκη εγγραφής όλων των σχετικών φορέων
στο Μητρώο προκειμένου να υπάρχει

η αντίστοιχη θεσμική κατοχύρωση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννης Βασι-
λείου, έκανε αναφορά στο απόθεμα φορέων κοινωνικής
αλληλεγγύης στη Δυτική Αττική, τη συμβολή των εθελοντι-
κών οργανώσεων σε δράσεις αλληλεγγύης και την ανάγκη
εγγραφής όλων των σχετικών φορέων στο Μητρώο προ-
κειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη θεσμική κατοχύρωση.
Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης:

«Η Δυτική Αττική μπαίνει στο χάρτη της κοινωνικής φρο-
ντίδας και αλληλεγγύης, στη βάση όμως συγκεκριμένων
αρχών και αξιών: 

•Δεν υπάρχουν εκλεκτικές συγγένειες με φορείς, υπάρ-
χουν θεσμικές συνεργασίες,

•Δεν μας αφορούν φορείς- σφραγίδες αλλά φορείς με
συγκεκριμένη και καταγεγραμμένη κοινωνική δράση,

•Δεν μας αφορούν τα εσωτερικά θέματα των φορέων,
μας αφορά η συμβολή όλων στην ανθρωπιστική κρίση, και

•Η πληροφόρηση προς τους φορείς είναι ανοιχτή για
όλους τους ενδιαφερόμενους και γίνεται συστηματικά και
θεσμικά (όπως η σημερινή συνάντηση)».

Η  αλληλεγγύη και η ανθρωπιά πρέπει 
να βγει μπροστά και να ανατρέψει την ανομία και την

περιβαλλοντική υποβάθμιση 

Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι  η Δυτική Αττική
της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, του πολιτισμού και
των ανεκτίμητων περιβαλλοντικών πόρων μπορεί και πρέ-
πει να βγει μπροστά και να ανατρέψει την Δυτική Αττική
της ανομίας, της παραβατικότητας και της περιβαλλοντι-
κής υποβάθμισης. 

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στο ότι η Δυτι-
κή Αττική στο πλαίσιο της συνολικής παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας έχει και αξιώνει να έχει μια ιδιαίτερα
πλεονεκτική στρατηγική προοπτική σε όλους τους τομείς
της οικονομίας και κάλεσε όλους να βοηθήσουν στην ανά-
δειξη και ισχυροποίηση των σημαντικών και σπουδαίων,
αναιρώντας έτσι και το άλλοθι που ορισμένοι και χρειάζο-
νται και επιδιώκουν με σκοπό την περαιτέρω υποβάθμιση
της Δυτικής Αττικής.
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Απόθεμα φορέων κοινωνικής
αλληλεγγύης στη Δυτική Αττική
Γ. Βασιλείου :«Δεν μας αφορούν φορείς-σφραγίδες αλλά φορείς 

με συγκεκριμένη και καταγεγραμμένη κοινωνική δράση»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ 
ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΤΟΝΗΣΕ 

Την 23η δράση ‘’χωρίς μεσάζοντες’’ 
ετοιμάζει ο δήμος Ελευσίνας 



Με τον τίτλο
«Πρωταθλητές
Ζωής και

Ψυχής» διεξήχθη
την  Τετάρτη  18 Μαρτίου
2015, στο Δημοτικό Κλει-
στό Γυμναστήριο
Ζωφριάς, η 8η  Παναττική
Αθλητική διοργάνωση για
Α.με.Α,  η οποία αποτελεί
πλέον θεσμό για τη Δυτι-
κή Αττική.  Την αθλητική
διοργάνωση για άτομα με
ειδικές ανάγκες συνδιορ-
γάνωσαν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστη-
ριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) - «ΕΔΡΑ»
και το N.Π.Δ.Δ.  Πολιτισμού και Αθλητισμού  «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής, υπό την αιγίδα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης στο σύντο-
μο χαιρετισμό του αφού καλωσόρισε τους αθλητές
και τους έδωσε συγχαρητήρια για τη δύναμη ψυχής
που επιδεικνύουν, υπογράμμισε τη μεγάλη ευαι-
σθησία του Δήμου Φυλής στον αθλητισμό, δεσμεύ-
τηκε πως ο Δήμος θα είναι αρωγός των προσπαθει-
ών τους και τους κάλεσε να επαναλάβουν παρόμοι-
ες δραστηριότητες στην πόλη μας.

Ηχηρό μήνυμα – απαίτηση για ίσες ευκαιρίες 
και ισότιμη αντιμετώπιση.

Ο πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού « Η Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής καλωσό-
ρισε τους αθλητές, μετέφερε τους χαιρετισμούς
του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και έδωσε
συγχαρητήρια στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ και τους συμ-
μετέχοντες αθλητές που θριάμβευσαν στα αγωνί-
σματα και έδωσαν με τη στάση τους ηχηρό μήνυμα
–απαίτηση για ίσες ευκαιρίες και ισότιμη αντιμετώ-
πιση.

«Με το μήνυμα πρωταθλητές
Ψυχής και Ζωής θέλουμε να τονί-
σουμε την ομαδικότητα, την ενότη-
τα, την αλληλεγγύη, το σεβασμό
και την υποστήριξη που οφείλουμε
να παρέχουμε στα άτομα με αναπη-
ρία» υπογράμμισε στο χαιρετισμό
της η Πρόεδρος της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. -
«ΕΔΡΑ» Μαρία Κερασόγλου η
οποία ευχαρίστησε το Δήμο Φυλής
για τη συνδιοργάνωση και τη φιλο-
ξενία. 

Στην εκδήλωση παρέστη και ο
επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας,
πρόεδρος νεολαίας τυφλών Ελλάδας και δημοτικός
σύμβουλος Ιλίου Βαγγέλης Αυγουλάς. Ο κ. Αυγου-
λάς μετέφερε τις ευχές του Παναγιώτη Κουρουπλή
για καλή επιτυχία και συνεχάρη το Δήμο Φυλής
γιατί όπως είπε «φιλοξενεί αθλητές μας στο κολυμ-
βητήριο μέσω της συνεργασίας του με το Δήμο
Ιλίου, φιλοξενεί  την σημερινή εκδήλωση και έχει
δείξει ήδη πολλά και σαφή δείγματα κοινωνικής
ευαισθησίας». 

Στην εκδήλωση  που πραγματοποιήθηκε με αφορ-
μή την παγκόσμια ημέρα Α.με.Α. συμμετείχαν 16
φορείς, 103 αθλητές, 28 συνοδοί και 67 εθελοντές. 
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Η καρδιά των Μεγάρων και της Νέας Περάμου 
θα χτυπά στο σταθμό ΜΕΤΡΟ του Συντάγματος.

Τριήμερο γνωριμίας
με τα τοπικά προϊόντα της

Μεγαρικής γης 
Αγροτικά, βιολογικά και

παραδοσιακά 
προϊόντα από 30 περίπου

εκθέτες

Λίγες ημέρες απέμειναν για τα εγκαίνια της
Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων στο πλαίσιο
της “1ης Μεγάρων Γης”, που θα γίνουν στην

Αθήνα, την Πέμπτη 2 Απριλίου ώρα 12 το μεσημέρι
στο χώρο της έκθεσης, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ΜΕΤΡΟ, στη στάση της Πλατείας Συντάγματος,
με την καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού, στην οποία
έχει προσκληθεί ο Μακαριότατος  Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος και ο
νέος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος  κ.κ.
Κωνσταντίνος.
Πρόκειται ασφαλώς για ένα τριήμερο γνωριμίας των

τοπικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής των
Μεγάρων και της Νέας Περάμου 2, 3 και 4 Απριλίου
2015,  δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ,
καθημερινώς από ώρα 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ.
Η έκθεση “Μεγάρων Γη” που πλέον είναι ένας γνω-

στός και επιτυχημένος θεσμός προβολής και προώ-
θησης των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων από
τους ίδιους τους παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες,
φέρνει στην καρδιά της πρωτεύουσας της Ελλάδος
Αγροτικά βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα από
30 περίπου εκθέτες.

Έτσι για τρείς ολόκληρες ημέρες οι Αθηναίοι θα
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να προμηθευ-
θούν φρέσκα Αγροτικά προϊόντα λίγο πριν από το
Πάσχα, καθώς και Μεγαρίτικα κρασιά, αυγά, λάδι,
ελιές, φιστίκια, μέλι, βασιλικό πολτό, τυροκομικά,
ζυμαρικά, λαχανικά  και παράλληλα να γνωρίσουν
τον πλούτο της ιστορίας, του πολιτισμού και της λαο

γραφίας των Μεγάρων και της Νέας Περάμου από 
τους υπεύθυνους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής Πειραιώς-Νήσων  και από τους εκπροσώ-
πους των Λαογραφικών Συλλόγων που δραστηριο-
ποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγα-
ρέων.

Στο χώρο επίσης θα λειτουργούν περίπτερα του
Δήμου Μεγαρέων και της ΔΗΚΕΔΗΜΕ, του Συλλό-
γου Γυναικών, Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεγά-
ρων, Αγροτικού Συνεταιρισμού και του Συνεταιρισμού
Λαχανοκηπουρών Μεγάρων και  Λαογραφικών
φορέων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.

Στα εγκαίνια έχουν προσκληθεί Υπουργοί, ο Αντι-
πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκης, ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής κ. Μητρόπουλος, Βουλευτές,
οι Δήμαρχοι των γύρω περιοχών, ο Δήμαρχος Αθη-
ναίων και πολλοί άλλοι, ενώ ο Δήμαρχος Μεγαρέων
κ. Γρηγόρης Σταμούλης απευθύνει επίσημη ανοικτή
πρόσκληση σε όλους τους δημότες των Μεγάρων και
της Νέας Περάμου και εκείνους που κατοικούν στην
Αθήνα, να επισκεφθούν το τριήμερο αυτό την έκθεση.

Αυτές τις τρείς ημέρες εννοείται ότι,  η καρδιά των
Μεγάρων και της Νέας Περάμου θα χτυπάει στο
σταθμό του ΜΕΤΡΟ στην Πλατεία Συντάγματος.

Ησυμβολή των Δήμων στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
και στην προώθηση της ανάπτυξης, βρέθηκε στο επίκεντρο της
συζήτησης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε αντιπρο-

σωπεία της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιώργο Πατούλη με τον
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Στα-
θάκη. 

Ειδικότερα τέθηκαν τα εξής θέματα: Η συμμετοχή των Δήμων στο νέο
ΕΣΠΑ, οι δημόσιες συμβάσεις και το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών, η
λειτουργία των λιμανιών της Χώρας και η λειτουργία των λαϊκών αγορών. 

Σε ό,τι αφορά στο ΕΣΠΑ, εκ μέρους της ΚΕΔΕ τονίστηκε ότι, οι επιχο-
ρηγήσεις στους Δήμους για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) από 1.107 εκ. ευρώ το
2009, προβλέπεται να μειωθούν στα 130 εκ. ευρώ το 2015, ενώ το «εθνι-
κό σκέλος» του ΠΔΕ, που θα καλύπτει ανάγκες χρηματοδότησης της
κεντρικής και της γενικής Κυβέρνησης, ανέρχεται σε 700 εκ. ευρώ ετησίως
για την τριετία 2015 - 2018. Τούτων δοθέντων για τους Δήμους το νέο
ΕΣΠΑ 2014-2020 προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή για
την πραγματοποίηση επενδύσεων.

ΤΟ  ΕΣΠΑ 2014-2020
προβάλλει ως η μόνη βασική

χρηματοδοτική πηγή για  
επενδύσεις στους δήμους 

Τι είπαν στη συνάντησή τους ΚΕΔΕ - Γ. Σταθάκης

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Στην 8η Παναττική αθλητική διοργάνωση Α.με.Α. στο κλειστό Ζωφριάς Στην 8η Παναττική αθλητική διοργάνωση Α.με.Α. στο κλειστό Ζωφριάς 
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Αγαπητοί φίλοι

Σας καλωσορίζω στη
σημερινή ενημερωτική
συνάντηση για το Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής Φρο-
ντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτή-
ρα που οργανώνει η Διεύ-
θυνση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας
που εκπροσωπείται από
τον Διευθυντή κ. Ιωάννη Νέγκα, και την Τμηματάρχη κα
Ειρήνη Νάκη σε συνεργασία με το Γραφείο μας.

Θεωρώ ότι η περίοδος της κρίσης και της μνημονιακής
επέλασης στα κοινωνικά δικαιώματα, παρά την κοινωνι-
κή βαρβαρότητα και την εξαθλίωση που επέφερε, στη
Δυτική Αττική, στάθηκε και πεδίο ανάδειξης ποικίλων
πρωτοβουλιών και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης
και κοινωνικής φροντίδας.

Δημιουργήθηκαν Φορείς με νομική προσωπικότητα,
εθελοντικά άτυπες πρωτοβουλίες, δομές και δράσεις
κοινωνικών ιατρείων επισιτιστικής και υλικής στήριξης
και πολλά ακόμα. 

Όλα λοιπόν αυτά μαζί αποτελούν σήμερα σημαντικό
εμπειρικό υλικό που τροφοδοτεί τις πρωτοβουλίες της
Αντιπεριφέρειας αλλά και συνολικά της Περιφέρειας στο
κοινωνικό πεδίο.

Επιπλέον συμβάλουν στον σχεδιασμό και στην υλο-
ποίηση δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης με τη συνερ-
γασία Δήμων, Περιφερειών και κοινωνικών φορέων σε
διάφορα προγράμματα κοινωνικών παρεμβάσεων.

Ταυτόχρονα όμως, διαπιστώνουμε ότι στη Δυτική Αττι-
κή οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο
Μητρώο και οι φορείς που έχουν προχωρήσει σε

πιστοποίηση είναι ελάχιστοι. 
Αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί. 
Η Δυτική Αττική έχει ένα πυκνό πια δίκτυο φορέων

κοινωνικής αλληλεγγύης που είναι αναγκαίο να απο-
κτήσει θεσμική κατοχύρωση. 

Ακόμα και οι άτυπες συλλογικότητες πρέπει να σκε-
φτούν σοβαρά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας
και την ένταξή τους στο Μητρώο.

Εάν σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Φροντίδας στη Δυτική

Αττική, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη και
το ρόλο των άτυπων πρωτοβουλιών και συλλογικοτή-
των.

Η σημερινή συνάντηση εγγράφεται στο πλαίσιο εξω-
στρέφειας της Αντιπεριφέρειας και στην πολιτική ανοι-
χτών θυρών για ενημέρωση και συνεργασία ιδιαίτερα
στο κοινωνικό πεδίο.

Στην ενθάρρυνση των φορέων της περιοχής να εγγρα-
φούν στο Μητρώο, αποκτώντας μια θεσμική κατοχύρω-
ση με σημαντικά δυνητικά οφέλη που τελικά θα είναι
οφέλη για την ίδια την τοπική κοινωνία της Δυτικής Αττι-
κής και ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα μέλη της, τα οποία
καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω της δράσης των
φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς κάνετε συστηματική
και σοβαρή δουλειά στο πεδίο της πρωτοβάθμιας κοι-
νωνικής φροντίδας, στις περισσότερες δε περιπτώσεις
σε καθαρά εθελοντική βάση.

Παρέχοντες υπηρεσίες ενημέρωσης, πρόληψης,
παροχής βασικών αγαθών επιβίωσης, διασύνδεσης
ανθρώπων και οικογενειών με δημοτικές, περιφερειακές
και εθνικές δημόσιες υπηρεσίες και άλλα. 

Αυτή η κοινωνική προσφορά πρέπει να κατοχυρωθεί
θεσμικά. 

Η Δυτική Αττική σε πείσμα όσων βλέπουν μόνο διαι-

ρέσεις, άβατα η γκέτο είναι και μια περιοχή με ανθρω-
πιά, με αλληλεγγύη, με αλληλοσεβασμό.

Ασφαλώς είναι και μια περιοχή με κατ’ εξοχήν εκρηκτι-
κά κοινωνικά προβλήματα, με κυριότερο την ανεργία,
αλλά και περιβαλλοντικά, με βασικότερο την επικινδυ-
νότητα των οποίων η αντιμετώπιση επείγει.

Δεν είναι όμως ένα τεράστιο άβατο παρανομίας όπως
δυστυχώς πολλοί διαφημίζουν, συμβάλλοντος έτσι στη
διαιώνιση ενός φαύλου κύκλου υποβάθμισης της περιο-
χής.  

Η Δυτική Αττική έχει και πολιτισμό, και μεγάλη ιστορία, 
και ανεκτίμητους περιβαλλοντικούς πόρους, και εφό-

σον ενταχθεί στα πλαίσια μιας παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας, έχει και ιδιαίτερα πλεονεκτική
στρατηγική προοπτική σε όλους τους τομείς της οικονο-
μίας. 

Κυρίως όμως έχει ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται
εδώ που αποτελούν τον πραγματικό της πλούτο.  

Ας κάνουμε λοιπόν όλοι ότι μπορούμε αναδεικνύοντας
τα σημαντικά και τα σπουδαία, αντί να ανακυκλώνουμε
προβληματικές καταστάσεις.

Ας εργαστούμε να αλλάξουμε όλοι μαζί το μέλλον της
Δυτικής Αττικής σε προοδευτική κατεύθυνση.

Αποκλείοντας ανουσίους, άσφαιρους η ατεκμηρίω-
τους ανταγωνισμούς, που  πέρα από προθέσεις,
δίνουν το άλλοθι που ορισμένοι και χρειάζονται και επι-
διώκουν, με σκοπό και στόχο να συνεχίσουν τη περαι-
τέρω υποβάθμισης της Δυτικής Αττικής.

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ,
δεσμευόμαστε για νέες συναντήσεις όταν απαιτείται με
επικαιροποίηση της ενημέρωσης αλλά και διοργάνωση
συναντήσεων για ειδικά θέματα που σας απασχολούν.
Τόσο το Γραφείο μου όσο και η αρμόδια καθ’ ύλη Υπη-
ρεσία είναι στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες προτάσεις.

Τα αρμόδια στελέχη της  Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας παρουσίασαν αναλυτικά την διαδι-
κασία εγγραφής στο Μητρώο, την ανάγκη
εγγραφής και επικαιροποίησης όλων των
φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και
φροντίδας στη Δυτική Αττική, καθώς και
τα δυνητικά οφέλη από την εγγραφή και
την πιστοποίηση των φορέων. Παρείχαν,
επίσης, χρηστικές πληροφορίες για το
έντυπο εγγραφής, τους τρόπους διάθε-
σής του και τους επιλέξιμους φορείς για
ένταξη στο Μητρώο.

Επίσης, τα στελέχη της αρμόδιας Διεύ-
θυνσης απάντησαν σε πολυάριθμες
ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία λει-
τουργίας του Μητρώου και την διαδικασία
πιστοποίησης, επισημαίνοντας την ανά-
γκη τακτικής επικαιροποίησης των στοι-
χείων των φορέων με σχετική κοινοποίη-
ση στην αρμόδια Διεύθυνση. 

Οι εκπρόσωποι των φορέων χαιρέτισαν την προσπά-
θεια της Αντιπεριφέρειας για τη συστηματική και θεσμι-
κή ενημέρωση, τονίζοντας τις τεράστιες κοινωνικές ανά-

γκες που υπάρχουν στην περιοχή και τις δυσχέρειες
των φορέων στην εξεύρεση πόρων ακόμα και για τα λει-
τουργικά έξοδά τους.

Στην ενημερωτική συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι εθελοντικών συλλόγων, φιλανθρωπικών σωματεί

ων, συλλόγων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών,
εξωραϊστικών συλλόγων, συλλόγων ΑΜΕΑ, συλλόγων
τσιγγάνων, συλλόγων γονέων αλλά και μέλη άτυπων
πρωτοβουλιών και κινήσεων αλληλεγγύης της Δυτικής
Αττικής. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Οι εκπρόσωποι των φορέων χαιρέτισαν την προσπάθεια της Αντιπεριφέρειας για τη συστηματική 
και θεσμική ενημέρωση, τονίζοντας τις τεράστιες κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή 

και τις δυσχέρειες στην εξεύρεση πόρων για τα λειτουργικά έξοδά τους
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
πρόκειται να συνεδριάσει την σήμερα
26 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:30 στο

αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, έχοντας στην
ημερήσια διάταξη θέματα που αφορούν τον
δήμο Αχαρνών και τον Δήμο Φυλής.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που θα τεθούν
προς συζήτηση είναι: 

Επικύρωση πρακτικών 28ης, 29ης και 30ης
Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής.

Παραγραφή οφειλών Δήμων και Κοινοτήτων
από δάνεια που έλαβαν μέσω των καταργηθέ-
ντων Νομαρχιακών Ταμείων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ.
Καραμάνος)

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Φυλής για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής
οδοποιίας στο Δήμο Φυλής» συνολικού προϋ-
πολογισμού 500.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ).     

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασι-
λείου)

Έγκριση λήψης μέτρων για τη ρύθμιση της
οδικής κυκλοφορίας με στόχο τη βελτίωση της
ασφάλειας των πεζών στο σηματοδοτούμενο
κόμβο Λ. Κηφισίας - Αθηνάς, στο Δήμο Αμα-
ρουσίου.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Λάσκαρη - Κρασοπούλου)

2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 348/2014
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Ορισμός νέων
εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις
γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρι-
κής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το
υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος
2015».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ.
Καπάταης)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέ-
τηση ρέματος Χαλκίδος της Π.Ε. 3 Λόφος  Αγ.
Αθανάσιος Δ.Ε Παλλήνης».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.

Α. Αναγνωστόπου-
λος)

Γνωμοδότηση επί
της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) για
το έργο: «Μονάδα
Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας από
Βιομάζα vegetable-
oil, ισχύος 360 KW,
της εταιρείας «Ν.
ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ – Α. ΧΑΣΑΠΗΣ Ο.Ε.» στη Θέση
Μικρό Μετόχι, Λεωφ. Αγίας Μαρίνας, Δ. Κρω-
πίας – Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Α. Αναγνωστόπουλος)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περι-
βαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από βιομάζα -vegetable oil,
ισχύος 200 kW, της εταιρείας «ΘΑΣ ENERGY
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση
«ΜΟΝΟΜΑΤΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ», στο Δήμο Αχαρνών

της Περιφέρειας
Αττικής.

(Εισηγητής ο
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ς
Σύμβουλος κ. Α.
Αναγνωστόπ ου-
λος)

Συζήτηση και
λήψη απόφασης
σχετικά με το θέμα
της κατάργησης
λαϊκής αγοράς της

Καλλιθέας - Στ’ Αθηνών.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.

Σ. Κοροβέσης)
Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμμα-

τικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Δήμου Πόρου για το έργο (παροχή
υπηρεσίας): «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΟΡΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ Α-3, Α-4.1 ΚΑΙ Α-
4.2, ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ»,
συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).                                         

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα 
και έργα οδοποιίας σε Αχαρνές και Φυλή 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

Ποσότητα εννέα τόνων πίσσας εξα-
σφάλισε δωρεάν, από κατασκευαστι-
κή εταιρία,  για την αποκατάσταση
ζημιών στο οδικό δίκτυο του Ζεφυρί-
ου, ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαυροει-
δάκος. 

Στη δεύτερη -μέσα σε έξι μήνες-
μάχη κατά της λακούβας στο Ζεφύρι
συνέδραμε και ο Αντιδήμαρχος Μιχά-
λης Οικονομάκης, με τα συνεργεία του
Δήμου. 

Επισκευάστηκε επίσης ζημιά στη διάβαση των σιδηροδρομικών γραμμών στην Πανα-
γίας Γρηγορούσας, παρόλο που ανήκει στην αρμοδιότητα του ΟΣΕ. 

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και στις δημοτικές ενότητες Άνω Λιοσίων και Χασιάς,
μέσα στον Απρίλιο.   
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδη-
λώσεις του 1ου Πελοποννησιακού Συνα-
παντήματος  το Σάββατο 21 Μαρτίου &

την Κυριακή 22
Μαρτίου 2015,
που είχε στόχο
τη σύσφιξη των
σχέσεων των
συμπατριωτών
και τη διάδοση
των εθίμων της
Π ε λ ο π ο ν ν ή -
σου.

Την έναρξη
του κήρυξε ο
Δήμαρχος της
πόλης μας κ.
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Τσ ο υ κ α λ ά ς .

Παρευρέθηκαν στο κάλεσμα της  προέδρου του
Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευσίνας  Κων/νας
Τριλίκη ,  ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλης Αγριμά-
κης, οι αντιδήμαρχοι κ.  Δ. Οικονόμου και Δ. Τσά-
τσης, η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  κ.

Μ. Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ.
Καμπάνης , η δημοτική σύμβουλος και  διοικητική
σύμβουλος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ. Κων/να  Μαρού-
γκα , πρόεδροι των συλλόγων της πόλης μας και
πλήθος κόσμου.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν στηρίγμα-
τα της Ελληνικής παράδοσης γιατί στηρίζουν και

προβάλλουν τον λαϊκό μας πολιτισμό.

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. πιστεύοντας ότι η
παράδοση είναι πηγή γνώσεων και αξιών από το
παρελθόν που βοηθά τις σκέψεις μας για το μέλ-
λον , αξιοποιεί και στηρίζει το δυναμικό όλων των
συλλόγων της πόλης. 

Συγχαίρει αυτούς  που μεράκι , μόχθο και νέες
ιδέες προσφέρουν στη μετάδοση της λαϊκής μας
παράδοσης και του πολιτισμού. 

Παρόμοια προσπάθεια είναι και αυτή του  Συλ-
λόγου  Πελοποννησίων   τον οποίο στηρίξαμε  και
συγχαίρουμε για την οργάνωση του 1ου Πελοπον-
νησιακού Συναπαντήματος .

Αν είστε άνδρας άνω των 65 και
ενδιαφέρεστε για το θέατρο σας
καλούμε να συμμετάσχετε στην
παράσταση ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΣ
που θα είναι η εναρκτήρια παρά-
σταση στα Αισχύλεια  στις 28
Αυγούστου 2015.

Οι πρόβες θα γίνουν στο Παλαιό
Ελαιουργείο 1-7 Αυγούστου και 23-
27 Αυγούστου. 

Επικοινωνήστε με την κοινωνική
λειτουργό κ. Κατερίνα Μαρούγκα
για εγγραφές.

Μετάφραση: Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία: Μάρθα Φριντζήλα

Σκηνικό Μουσική: Βασίλης
Μαντζούκης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Felice
Ross

Κοστούμια: Ηλιάννα Σκουλάκη
Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης

Πανάδης|
Φωτογραφίες: Ορφέας Εμιρζάς
Βοηθοί: Στέλλα Παπακωνσταντί-

νου Βίκυ Πολυχρόνη
Διδασκαλία παραδοσιακών

χορών: Ανδρέας Σεγδίτσας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ένα αξιοζήλευτο καστ ηθοποιών στην
παράσταση «Ο κύκλος με την κιμωλία»

Παρακολούθησαν 50 φίλοι του θεάτρου 
από την Ελευσίνα 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού- Αθλητισμού- Κοινωνικής Πολιτικής- Προσχολι-
κής Αγωγής,  την Κυριακή , 22 Μαρτίου  με τη συμμετοχή 50 δημο-
τών- φίλων του θεάτρου παρακολούθησε στο Θέατρο Παλλάς , την

εξαιρετική παράσταση,  «Ο κύκλος με την κιμωλία » του Μπέρτολτ Μπρεχτ,
ένα από τα διασημότερα και πολυπαιγμένα έργα του Γερμανού δραματουρ-
γού και ποιητή,  παγκοσμίως.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, σκηνοθέτησε την παράσταση με έναν ιδιαί-
τερα ευρηματικό τρόπο- συνδυασμό διαφόρων σκηνοθετικών τεχνικών,    με
τη συνοδεία ενός αξιοζήλευτου καστ ηθοποιών (Αιμίλιος Χειλάκης,   Μαρία
Πρωτόπαπα, Δημήτρης Λιγνάδης,  Ελισάβετ Μουτάφη, Αποστόλης Τότσικας
και άλλοι γνωστοί  ηθοποιοί) . 

Ο Οδυσσέας Ελύτης με το λόγο του και ο Μάνος Χατζιδάκις με τη μουσική
του, είναι δύο προσωπικότητες που άφησαν βαθύ το αποτύπωμά τους στην
ψυχή και τη σκέψη μας και στήριξαν με τον καλύτερο τρόπο τους συντελεστές
της παράστασης.

Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, στον «κύκλο με την κιμωλία» συνδυάζει τη σκληρή
κριτική στην εξουσία με την ελπίδα του για τον άνθρωπο ενσωματώνοντας
θαυμάσια τραγούδια, ιδιόμορφους διαλόγους, σκηνές δράσης, αλλά και βαθύ-
τατη ευαισθησία και λυρισμό, με πολιτικό πυρήνα. 

Στα πλαίσια της  επιδίωξής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. για την  επαφή των
δημοτών  με τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, θα δοθεί ευκαιρία και για-
άλλες  παραστάσεις ως το τέλος της χειμερινής θεατρικής σεζόν.

Σύσφιξη σχέσεων και διάδοση εθίμων 
Στον 1ο Πελοποννησιακό Συναπάντημα στην Ελευσίνα 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- Ν.Π.Δ.Δ.ΠΑΚΠΠΑ – BAUMSTRASSE

ΑΤΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Κάλεσμα στα μέλη του Κ.Α.Π.Η
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Εγκαταστάθηκε και λειτουργείΕγκαταστάθηκε και λειτουργεί
ο κλαδοτεμαχιστήςο κλαδοτεμαχιστής

στονστον δήμοδήμο ΜεγαρέωνΜεγαρέων

Από τα μέσα της περασμένης εβδομάδος όπως
είχε προαναγγείλει ο αρμόδιος για την Καθαριό-

τητα Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Φωτίου, εγκαταστάθηκε
και λειτουργεί με εντατικούς ρυθμούς ο “Κλαδοτεμαχι-
στής”,  που παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής
στο Δήμο Μεγαρέων,  για την άμεση αντιμετώπιση των
προβλημάτων στον τομέα της αποκομιδής των απορ-
ριμμάτων.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα
έχει σημειωθεί τεράστιο έργο και πραγματικά το μηχά-
νημα αυτό ήταν απαραίτητο κι έλειπε από το Δήμο
Μεγαρέων.

Το μηχάνημα αυτό τεμαχίζει τα κλαδιά από τα δένδρα
που κλαδεύονται από το προσωπικό του Δήμου και τα
μετατρέπει σε λίπασμα με τεράστια οικονομία χώρου.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015
θα ξεκινήσει η κατάρτιση των
ωφελουμένων που συμμετέ-

χουν στην ΑΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΩΡΑ» για την υλοποίηση της Πρά-
ξης:  «Προώθηση Απασχόλησης». Η
κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στο
ΚΕΚ ΑΚΜΗ.   

Οι συνολικά 76 ωφελούμενοι θα
καταρτιστούν σε 3 διαφορετικά προ-
γράμματα κατάρτισης με συνολικό
αριθμό ωρών για τον κάθε ωφελού-
μενο τις 125 ώρες. 

1)Αυτοματισμός Γραφείου με τη
χρήση Η/Υ. 

Κύριος στόχος του προγράμματος
αυτού είναι οι καταρτιζόμενοι να εφο-
διαστούν με τις απαραίτητες δεξιότη-
τες στη χρήση πακέτων Πληροφορι-

κής, ώστε να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες ενός μηχανογραφημένου
τμήματος μιας επιχείρησης που
προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες
οποιασδήποτε μορφής. Γενικός στό-
χος του προγράμματος είναι η προε-
τοιμασία για την απόκτηση πιστο-
ποιητικού στις Βασικές Δεξιότητες
Χρήσης Η/Υ από αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης προσόντων.

2) Βασικές αρχές οργάνωσης, διοί-
κησης, λειτουργίας μικρομεσαίας
επιχείρησης– Κοινωνική επιχειρημα-
τικότητα. 

Σκοπός του προγράμματος, είναι η
εξοικείωση των ωφελουμένων με την
έννοια και τις απαιτήσεις της επιχει-
ρηματικότητας γενικά, αλλά και της
κοινωνικής συνεταιριστικής επιχει-
ρηματικότητας, τους σκοπούς που 

αυτή καλείται να εξυπηρετήσει,
πως λειτουργεί, από ποιους μπορεί
να αποτελείται, και πως πρέπει να
οργανωθεί σε όλα της τα επίπεδα.

3) Βασικές αρχές οργάνωσης, διοί-
κησης, λειτουργίας μικρομεσαίας
επιχείρησης. 

Στους ωφελούμενους οποίους θα
δοθεί  μια λεπτομερή εικόνα των
θεμελιωδών αρχών, εννοιών και 

εφαρμογών, που διέπουν την
οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσε-
ων. 

Σκοπός του προγράμματος, είναι η
εξοικείωση των ωφελουμένων με την
έννοια και τις απαιτήσεις της επιχει-
ρηματικότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Κα
Φ. Κωστοπούλου 210 9769510, κα
Κ. Ανδρωνά 210 3643224.

Έναρξη Κατάρτισης Ωφελουμένων
της Πράξης «Προώθηση Απασχόλησης» 

στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

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

«Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ»«Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ»
Δωρεάν 28 TEST-PAP από το 

Παράρτημα Αντικαρκινικής Αχαρνών 
Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινι-

κής Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Η
ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ» διενήργησε 28 TEST-
PAP, κατά τον μήνα Μάρτιο σε συνεργασία με δυο
Συλλόγους. 

Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή, 6-3-2015 στο 1ο ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων σε
συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και
Διάσωσης Εθελοντών Αττικής, με πρωτοβουλία του
Προέδρου κ. Γεώργιου Κασφίκη και με τη συμβολή
της εθελόντριας μαίας κ. Μαρίας Γρυπαίου.

Η Αντικαρκινική Αχαρνών στο Σύλλογο
"ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ" 

Την Τετάρτη 11-3-2015, πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη δράση σε συνεργασία με τον σύλλογο Αριστοφάνη, που
βρίσκεται στις Άνω Αχαρνές, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του συλλόγου κ. Πανταλέων και με την εθελο-
ντική συμβολή της ιατρού κυτταρολόγου κ. Κλειώς Βρεττού.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Παναγιώτης Καζανάς, αφού
ευχαρίστησε όσους συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών του Παραρτήματος, υποσχέθηκε τη συνέχιση παρό-
μοιων δράσεων τόσο στις Αχαρνές, όσο και σε γειτονικούς Δήμους στο άμεσο μέλλον.
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‘’Η Γενική Συνέλευση
των εργαζομένων στο
Δήμο ΦΥΛΗΣ

Κ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Ζ Ε Ι
την στάση και μεθό-

δευση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
που για μια ακόμα
φορά όχι μόνο απο-
κλείει την συμμετοχή
των συναδέλφων συμ-
βασιούχων από τα να
έχουν τα ίδια συνδικα-
λιστικά δικαιώματα με
τους υπόλοιπους εργα-
ζόμενους του κλάδου
αλλά π ροχωράει και
στην ακόμα περαιτέρω
διαιώνιση αυτής της
αντιδημοκρατικής της
στάσης με το να μη
π ραγματοποιεί κατα-
στατικό συνέδριο .

Αυτοί που καθημερι-
νά όλο το προηγούμε-
νο διάστημα έκλειναν
σ΄ όλες τις πτώσεις την
ενότητα του κλάδου
που κατηγορούσαν
παρατάξεις και εργαζό-
μενους , που είχαν και
έχουν , διαφορετικές
απόψεις ότι διασπούν
το κίνημα , δεν μπο-
ρούν σήμερα να αντέ-
ξουν ότι διαμορφώνεται
στο κλάδο ένα μεγάλο
κίνημα αμφισβήτησης
τους και προσπαθούν
να παραμείνουν στις
καρέκλες τους με κάθε
τρόπο .

Σε πρόσφατη παρά-
σταση τόσο του Σωμα-
τείου μας όσο και
άλλων του κλάδου , η
πλειοψηφία της Ομο-

σπονδίας δεν είχε το
θάρρος και την εντιμό-
τητα να πεί ότι δεν θα
γίνει καταστατικό συνέ-
δριο τουναντίον
παρουσίαζε τις θέσεις
της μεταλλαγμένης
ΠΑΣΚΕ =
Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ για τρο-
ποποιήσεις του κατα-
στατικού .

Καμιά εμπ ιστοσύνη
σε τέτοιες παρατάξεις
και συνδικαλιστικές
ηγεσίες .       

Σήμερα που οι
κυρίαρχες δυνάμεις
εξακολουθούν τον ανε-
λέητο πόλεμο κατά των
εργαζόμενων , που οι
κάθε είδους εργασιακές
σχέσεις ( μόνιμοι- αορί-
στου χρόνου – συμβα-
σιούχοι χρόνου , έργου
– προγραμμάτων κλπ )
αποτελούν επ ίσημο
καθεστώς δεν

έχει κανείς το δικαίω-
μα να αποκλείει κανένα
εργαζόμενο από το να
μπορεί να έχει και

πλήρη συνδικαλιστικά
και δημοκρατικά δικαι-
ώματα όπως αυτά του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι
.

Ο αποκλεισμός στο
τελευταίο συνέδριο
στην Θεσσαλονίκη 18
Σωματείων αποτελεί
μαύρη σελίδα στην
μακρόχρονη ιστορία
του κλάδου αλλά και
όλου του εργατικού
κινήματος .

Αγωνιζόμαστε για να
μην αποκλειστεί κανέ-
νας συνάδελφος που
είναι γραμμένος στο
σωματείο του από το
να μπορεί να συμμετέ-
χει στις εκλογές και για
την ανάδειξη αντιπρο-
σώπων στην Ομο-
σπονδία όπως συμμε-
τέχει και στις εκλογές
για τα διοικητικά συμ-
βούλια των συλλόγων
μας .

Τις θέσεις μας αυτές
θα τις υπερασπίσουμε
σε συνεργασία και
συντονισμό μαζί και με

άλλα σωματεία και
εργαζόμενους του κλά-
δου αλλά και οι αντι-
π ρόσωποι μας στο
συνέδριο θα π ρωτο-
στατήσουν και θα
συμπορευτούν με
παρατάξεις που και
στο παρελθόν αλλά και
μόνιμα αγωνίζονται για
την πραγματική ισότη-
τα και ενότητα των
εργαζόμενων  και ας μη
προσπαθήσει κανένας
με γραφειοκρατικούς ή
τυπ ικούς - οικονομι-
κούς λόγους να απο-
κλείσει για μια ακόμα
φορά την εκπροσώπη-
ση του σωματείου μας
και σ΄ αυτό το συνέδριο
της ομοσπονδίας επει-
δή πραγματικά είμαστε
ενάντια σ΄ αυτήν την
πολιτική που υπερα-
σπίζονται με συνέπεια
για τόσα χρόνια .

Η ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ’’   

2015-16
ΕΕ: 3,8 εκατ. ευρώ στην 
Ελλάδα για διανομή 
φρούτων στα σχολεία

Ενέκρινε η Διαχειριστική Επιτροπή φρού-
των και λαχανικών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (ΕΕ), με βάση τα προγράμματα που παρου-
σιάσθηκαν από τα κράτη-μέλη, την κατανομή,
κατά κράτος-μέλος (τα οποία επίσης πρέπει να
συνεισφέρουν οικονομικά στην υλοποίησή του)
150 εκατομμύριων ευρώ για το πρόγραμμα διανο-
μής φρούτων στα σχολεία, για το έτος 2015/ 2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμ-
μα της Ελλάδας είναι 3,881 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων 3,1436 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ και
737.390 ευρώ από εθνική χρηματοδότηση.

Τα 150 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης
για την περίοδο 2015-2016 θα διανεμηθούν μετα-
ξύ των κρατών-μελών που έχουν υποβάλει προ-
γράμματα, όλα εκτός από τη Σουηδία, τη Φινλαν-
δία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Γ. Πολυχρονάκης, ειδικός σύμβουλος του Συν-
δέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Δια-
κίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών
INCOFRUIT-HELLAS δήλωσε: «Το Πρόγραμμα
Διανομής φρούτων και λαχανικών στα Σχολεία
τονίζει τις ευεργετικές ιδιότητες των φρούτων και
λαχανικών ιδιαιτέρως δε αυτών της πατρίδος μας
και αποσκοπεί στην καθιέρωσή τους στο ημερή-
σιο σιτηρέσιο των μαθητών και είναι επομένως
σημαντικό τόσο για τους παραγωγούς όσο και
τους καταναλωτές για την προώθηση της ανάλω-
σης».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ     

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τους αγώ-
νες άνοιξαν
με έναν ιδιαί-
τερο αγώνα
στο brazilian
jiu jitsu ο
Π ρ ω τ α θ λ η -
τής Ελλάδος
στο Τζούντο
Γ ι ά ν ν η ς
Μίχος ο
οποίος έχει
απώλεια όρα-
σης και ο
δ ά σ κ α λ ό ς
του Πρωτα-
θλητής στο
βραζιλιάνικο
Ζιου Ζίτσου
Ηλίας Μπα-
τσινίλας. 

Ο αγώνας ήταν εντυπωσιακός και είχε και την ιδι-
αιτερότητα… πως ο Γιάννης Μίχος είναι ο μόνος μη
βλέπων Έλληνας ο οποίος ξέρει αυτό το άθλημα. 

Αμέσως μετά ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης
Καμπόλης βράβευσε τον Πρωταθλητή Ελλάδος
στο Τζούντο και ο Βαγγέλης Αυγουλάς τον Ηλία
Μπατσινίλα. 

Οι 103 αθλητές αγωνίστηκαν στο Μπάσκετ
όπου εκτέλεσαν βολές από μέση και κοντινή
απόσταση, στη Σκυταλοδρομία και το Τράβηγμα
Σχοινιού. Μετά το τέλος των αγώνων έλαβαν
όλοι ένα τιμητικό έπαινο κι από ένα μετάλλιο. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών Δημήτρης Καμπόλης, ο
Πρόεδρος Παιδικών σταθμών Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος , ο Αναπληρωτής
Δήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας, ο Αντιδήμαρχος
Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος, οι Τοπικοί Σύμ-
βουλοι Άνω Λιοσίων Μαρία Χριστοπούλου και Λία
Καψή –Καπίρη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος
Αβράμης, ο επιστημονικός σύμβουλος του Υπουρ-
γού Υγείας  Βαγγέλης Αυγουλάς, η Πρόεδρος Νομι-
κού Προσώπου Δήμου Μεγαρέων Γιάννα Ρήγα και ο
Βασίλης Κωνσταντινόπουλος γενικός γραμματέας 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. 

Μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης στην
εκδήλωση, τους διοργανωτές και τους αθλητές
απέστειλαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου Μάρτιν Σούλτς, οι Ευρωβουλευτές Νότης
Μαριάς και Ελίζα Βόζεμπεργκ και ο Επικεφαλής του
γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα Λεωνίδας Αντωνακόπουλους.

ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  33
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Ν. Βαλαβάνη: Συζητείται αύξηση ΦΠΑ σε κάποια νησιά
Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά άφησε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών

Νάντια Βαλαβάνη, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, η κ. Βαλαβάνη δήλωσε ότι το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση
και ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση.

«Υπάρχουν σκέψεις για τα νησιά. Δεν έχουμε καταλήξει. Όμως αν παραδείγματος χάρη Μύκονος και Σαντορίνη
πάνε στο ίδιο καθεστώς με την Κρήτη, δεν θα πάθουν κάτι. Αυτό που πρέπει να προστατευθεί είναι η άγονη γραμ-
μή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναπληρώτρια υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης και φάνηκε
να αποκλείει αύξηση του ΦΠΑ στα τσιγάρα και τα ποτά, λέγοντας ότι υπάρχει θέμα ειδικά στα τσιγάρα, όπου οι ειδι-
κοί φόροι φθάνουν στο 88%.

«Πλέον μπορούμε να δούμε τα έσοδα των φορολογουμένων 10 - 15 χρόνια πίσω. Θα πάμε σε μέτρα έμμεσης
απόδειξης», είπε αναφερόμενη στο αφορολόγητο και τα τεκμήρια.

Εξάλλου, η κ. Βαλαβάνη παρατήρησε ότι το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα «δεν είναι δίκαιο και είναι και ταξι-
κό», τόνισε την υπερφορολόγηση των φτωχότερων στρωμάτων και συμπλήρωσε: «Αν δεν το αλλάξουμε δεν έχου-
με λόγο ύπαρξης ως κυβέρνηση».

Προανήγγειλε ακόμη ότι στη νέα νομοθεσία θα υπάρξει πρόβλεψη -βάσει εισοδηματικών κριτηρίων- για πάγωμα
των οφειλών σε όσους δεν μπορούν να υπαχθούν σε καμία ρύθμιση για τα χρέη τους προς το Δημόσιο.

«Οι αλλαγές σε φορολογικό και οι φοροαπαλλαγές θα είναι έτοιμες στο δεύτερο μισό της χρονιάς», συνέχισε.

Τρίπολη: Μίσθωση 
ιδιωτικής έκτασης για την μεταφορά

των σκουπιδιών

Την ενοικίαση ιδιωτικής έκτασης στην περιοχή Άγιος Βλά-
σης όπου θα οδηγηθούν τα σκουπίδια του δήμου Τρίπολης
τα οποία βρίσκονται για τρεις μήνες στους δρόμους της
πόλης, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο.
Η ενοικίαση του χώρου θα γίνει για έναν χρόνο με δικαίωμα
μονομερούς παράτασης από τον δήμο για άλλους έξι
μήνες, εφόσον παραστεί ανάγκη, και το ενοίκιο ορίστηκε
στα 1.800 ευρώ τον μήνα.
Ο δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής, σε δηλώσεις του,
ανέφερε, ότι «ο δήμος έφτασε στην έσχατη λύση», προ-
σθέτοντας, ότι τα σκουπίδια θα αποθηκευτούν στον προς
ενοικίαση ιδιωτικό χώρο στον Άγιο Βλάση και με την ολο-
κλήρωση της μονάδας προσωρινής διαχείρισης που ετοι-
μάζει ο δήμος στη θέση Μεγαβούνι, τα σκουπίδια θα μετα-
φερθούν εκεί και θα αποκατασταθεί πλήρως η ενοικιαζόμε-
νη έκταση, ενώ τόνισε, ότι ο χώρος θα φυλάσσεται επί
24ώρου βάσεως για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δολιο-
φθοράς.

Ο κ. Παυλής ενημέρωσε, ότι μετά την απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει
ανοιχτός διαγωνισμός για 3 με 4 χιλιάδες τόνους απορριμ-
μάτων, έτσι ώστε να βρεθεί ο ανάδοχος για να γίνουν οι
μεταφορές των σκουπιδιών που στοιβάζονται στους δρό-
μους, ενώ διαβεβαίωσε, ότι η Τρίπολη δεν θα ξαναζήσει
τέτοιες καταστάσεις, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως «ο
κόσμος μάς έδωσε πολύ μεγάλη ανοχή».
Εξάλλου, νέο διαγωνισμό για τη μεταφορά των απορριμμά-
των της Τρίπολης αποφάσισε και η Οικονομική Επιτροπή
της περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία ενέκρινε τα τεύχη
δημοπράτησης. Ο διαγωνισμός γίνεται στο πλαίσιο της
προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ
δήμου Τρίπολης και περιφέρειας Πελοποννήσου και αφορά
στο ποσό των 305 χιλιάδων ευρώ.
Η αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Οικονομικής Επι-
τροπής Ντίνα Νικολάκου, υπογράμμισε κατά τη συνεδρία-
ση, πως ο δήμος Τρίπολης βρίσκεται μπροστά σε πολύ
δύσκολη κατάσταση, δεδομένης και της ανόδου της θερμο-
κρασίας που είναι προ των πυλών και έχει περάσει «την
κόκκινη γραμμή» γι' αυτό και άμεσα απαιτείται ανάληψη
δράσης.

Ένοπλες ληστείες μέρα μεσημέρι σε
φαρμακεία σε Περιστέρι και Κηφισιά

Αντιμέτωποι με όπλα βρέθηκαν, με διαφορά
μόλις σαράντα λεπτών, ένας φαρμακοποιός και
μία υπάλληλος φαρμακείου, σε Κηφισιά και Περι-
στέρι, αντίστοιχα, το μεσημέρι της Tρίτης.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος
δράστης, στις 13:44, μπήκε σε φαρμακείο, στην
Κηφισιά, ιδιοκτησίας 35χρονου και με την απειλή
όπλου, απέσπασε χρηματικό ποσό και διάφορα
προϊόντα, ενώ

- στην δεύτερη, επίσης άγνωστος δράστης, στις
14:25, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισήλ-
θε σε φαρμακείο, ιδιοκτησίας 44χρονης και με την
απειλή όπλου, απέσπασε από 29χρονη υπάλληλο,
χρηματικό ποσό.

Οι δράστες και στις δύο περιπτώσεις αναζητού-
νται.

ΟΙΥΕ: Πανελλαδική απεργία στο
εμπόριο την Κυριακή των Βαΐων

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στο
εμπόριο την Κυριακή των Βαΐων (5 Απρίλη
2015) κήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών

Υπαλλήλων Ελλάδος, αντιδρώντας στην προγραμ-
ματιζόμενη λειτουργία των καταστημάτων.

Η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση αντί να
εκπέμπει μηνύματα συνέχισης του μνημονιακού
πλαισίου για τις Κυριακές διά του υπουργού Οικο-
νομίας Γ. Σταθάκη, «να διασφαλίσει πρώτα απ’ όλα
τη δική της και να τηρήσει τις ξεκάθαρες προγραμ-
ματικές της δεσμεύσεις, που δεν είναι άλλες από
την άμεση κατάργηση του Ν. 4177/2013 και την
επααξιοπιστία ναφορά της Κυριακής – αργίας με
νομοθετική πρωτοβουλία».

Βάλλει επίσης κατά του Αντ. Σαμαρά, που με τις
«υπαγορευμένες» -όπως τις χαρακτηρίζει - δηλώ-
σεις του από την Καλαμάτα «απαίτησε να είναι τα
καταστήματα ανοικτά, σε αντίθεση με την απόφαση
του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης και μάλιστα
σε Κυριακή που δεν προβλέπει καν ο νόμος».

«Η εμπειρία και οι μελέτες από την ελεύθερη λει-
τουργία των καταστημάτων τις Κυριακές απέδειξαν
ότι αυτή αποτέλεσε καταστροφικό μέτρο για το
εμπόριο και τους εκατοντάδες εργαζόμενους σε
αυτό, που είδαν τη ζωή τους να διαλύεται και να
γίνονται ακόμα περισσότερο λάστιχο», τονίζει η
ΟΙΥΕ, καλώντας του εργαζόμενους να λάβουν μαζι-
κά μέρος στην απεργία της 5ης Απριλίου.

Τρεις νεκροί από βύθιση αλιευτικού
σκάφους

Τρία άτομα έχα-
σαν τη ζωή τους
όταν αλιευτικό
σκάφος προσά-
ραξε και στη συνέ-
χεια βιθίστηκε στο
Ακρωτήριο Μου-
ζάκι Ερμιόνης.

Οι νεκροί είναι δύο Αιγύπτιοι ψαράδες, 55 και 32 ετών
και ένας 56χρονος Έλληνας. Οι σοροί των τριών ατό-
μων εντοπίστηκαν από ιδιώτη δύτη και μεταφέρθηκαν
με θαλάσσιο ταξί στην Ερμιόνη.

Άλλοι δύο επιβαίνοντες στο σκάφος -ένας αλλοδαπός
και ένας ΈΛΛΗΝΑς- διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν για
προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η προσάραξη του σκάφους
έγινε αντιληπτή από άλλο παραπλέον αλιευτικό, ενώ
στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Στο σημείο όπου βυθίστηκε το αλιευτικό στήθηκε επι-
χείρηση από το λιμενικό σώμα στην οποία συμμετείχαν
ένα ελικόπτερο δύο αλιευτικά σκάφη και τρία θαλάσσια
ταξί.

Την έρευνα για τα συνθήκες του ναυτικού δυστυχήμα-
τος έχει αναλάβει το υπολιμεναρχείο Ερμιόνης.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ «28»
Κομισιόν: Μείωση κατά 37% των θυμάτων 
από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα

Κατά 37% μειώθηκαν τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων στην
Ελλάδα το 2014, σε σχέση με το 2010, και έφτασαν τα 72 ανά εκα-
τομμύριο πολίτες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Η μείωση αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των «28», όπου κατά
μέσο όρο τα θύματα τροχαίων μειώθηκαν κατά 18% και ήταν 51
ανά εκατομμύριο πολίτες.

Σε σχέση με το 2013, η μείωση των θυμάτων στην Ελλάδα το
2014 ήταν 9%, όταν στην ΕΕ ήταν 1%.

Από τα στοιχεία της Κομισιόν προκύπτει, ακόμη, ότι η Μάλτα, η
Ολλανδία, η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία εμφανίζουν τα χαμη-
λότερα ποσοστά σε θύματα τροχαίων ατυχημάτων, με κάτω από
30 θανάτους ανά εκατομμύριο πολίτες κατά μέσο όρο, ενώ ιδιαί-
τερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Βουλγαρία, τη Λετονία,
τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, όπου τα θύματα υπερβαίνουν τους
90 ανά εκατομμύριο πολίτες.

ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Με γραπτές εξετάσεις η αναγνώριση

πτυχίων

Γραπτές εξετάσεις, από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελ-
ματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) για επαγγελματική ισοδυναμία των
τίτλων τους θα δώσουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερι-
κού και κολεγίων, ενώ το υπουργείο Παιδείας καθόρισε τους
όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας των εξετάσεων για όσους
ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην αναγνώριση των πτυχίων
τους.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ  
Η γραπτή δοκιμασία θα διενεργείται έως δύο φορές τον χρόνο

Σάββατο ή και Κυριακή και η διεξαγωγή της θα ανακοινώνεται το
αργότερο τρεις μήνες πριν από κάθε εξεταστική περίοδο με από-
φαση του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με την απόφαση του
υπουργείου Παιδείας, το ΣΑΕΠ μπορεί να ζητά την υποβολή του

αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία, εφόσον η εκπαίδευση που έχει
λάβει αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από
εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο
πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ή και εφόσον η
διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά από εκείνη
που απαιτείται στην Ελλάδα.

Τραγωδία με νεκρό από φωτιά σε 
συντήρηση επιβατηγού
Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε στο κατάστρωμα

του ταχύπλοου επιβατηγού-οχηματαγωγού Highspeed 5 της
Hellenic Seaways στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Κερατσινίου,
καθώς βρέθηκε απανθρακωμένος ο 50χρονος ηλεκτρολόγος του
πλοίου. Το πλοίο βρισκόταν στον μόλο της ΔΕΗ για επισκευές και
η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο έσπευσαν 40 άντρες της Πυροσβεστικής με 10 οχή-
ματα που ξεκίνησαν την κατάσβεση, ωστόσο λίγο αργότερα εντο-
πίστηκε το πτώμα του άτυχου άντρα, απανθρακωμένο, στο κατά-
στρωμα του πλοίου.

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Seaways «εκφράζει την οδύνη
της για την απώλεια της ζωής ενός μέλους των ναυτικών της και
θα σταθεί δίπλα στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η Hellenic
Seaways συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες αρχές προκειμένου
να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς».

Τη βαθιά του λύπη εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτι-
λίας Θοδωρής Δρίτσας και έδωσε εντολή για την άμεση διερεύνη-
ση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το
δυστύχημα. Σε ανακοίνωσή τους πάντως ναυτεργατικά σωματεία
κάνουν λόγο για τεράστιες ευθύνες του υπ. Ναυτιλίας και των εφο-
πλιστών για τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ όλοι οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»  

Οι νεοασφαλισμένοι από 1/1/1993 και εφεξής, οι οποίοι λόγω
πολυαπασχόλησης, ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από είκοσι
πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 7/4/2014 και εφεξής,
δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και υπάγονται
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της
παράλληλης απασχόλησής τους.
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Όμως στο νέο ΕΣΠΑ δεν περιλαμβάνεται Εθνικό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους
δήμους, όπως πρότεινε η ΚΕΔΕ. Επίσης τα ΕΠ
«Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση» και
«Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» έχουν μει-
ωμένους πόρους, κατά 60% και 75% αντίστοιχα,
σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους 2007-
2013.

Η ΚΕΔΕ λοιπόν, σε ότι αφορά στο νέο ΕΣΠΑ,
ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη,
μεταξύ των άλλων εξής:

Κατά την εξειδίκευση των Τομεακών και των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
να διασφαλιστούν συγκεκριμένες κατηγορίες δρά-
σης για τους Δήμους.

Να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ορισμού
φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.

Να κατοχυρωθεί η συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των
ΠΕΔ στην εξειδίκευση και την παρακολούθηση
της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των του ΕΣΠΑ, σε Εθνικό και Περιφερειακό επί-
πεδο.

Να εγκριθεί η χρηματοδότηση υποστήριξης των
Δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, που διαχειρίζε-
ται η ΜΟΔ για την ωρίμανση των νέων έργων
τους, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμε-
νη Κυβέρνηση.

Να οριστεί η ΕΕΤΑΑ, ως ενδιάμεσος φορέας δια-
χείρισης κατηγοριών δράσης που αφορούν τους
Δήμους.

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω κατηγοριών
δράσης πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις €.

Επίσης, για το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-2013, να
λυθεί η εκκρεμότητα χρηματοδότησης για την ολο-
κλήρωση των έργων των Δήμων τα οποία διαχει-
ρίζεται η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρι-
σης.

Τέλος, πριν οριστικοποιηθεί το νέο σύστημα επι-
βεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και ιδίως
της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων, να
υπάρξει διαβούλευση με την ΚΕΔΕ, ώστε όσοι
Δήμοι την έχουν ήδη αποκτήσει βεβαίωση διαχει-
ριστικής επάρκειας να τη διατηρήσουν, να προ-
σληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό στους Δήμους, 

που θέλουν να αποκτήσουν διαχειριστική επάρ-
κεια και στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμ-
ματισμού, να διασφαλιστούν και άλλοι εναλλακτι-
κοί τρόποι διαχειριστικής επάρκειας ή υλοποίη-
σης των έργων, όπως η υπογραφή προγραμματι-
κών συμβάσεων. 

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και το ενι-
αίο Πρόγραμμα Προμηθειών, η ΚΕΔΕ τόνισε, ότι
ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδι-
αίτερες ανάγκες και συνθήκες της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και πρότεινε την αναβολή έναρξης ισχύος
του Ν.4281/2014, δεδομένου ότι δεν έχουν εκδο-
θεί τα σχετικά Π.Δ. και οι Υπουργικές Αποφάσεις
για την εφαρμογή των διατάξεών του.

Για τα θέμα των λαϊκών αγορών και
του υπαίθριου εμπορίου, 

η ΚΕΔΕ ζήτησε όλο το φάσμα των
αρμοδιοτήτων να δοθεί αποκλειστικά

στους Δήμους 

Σε ό,τι αφορά στα λιμάνια, η ΚΕΔΕ ζήτησε να
δοθούν λύσεις και η λειτουργία τους να συνδεθεί
οριστικά με τη ζωή και τη λειτουργία των πόλεων. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, ανα-
φερόμενος στη συνάντηση δήλωσε:

«Κατά τη συνάντηση τονίσαμε στον κ. Σταθάκη
ότι εμείς εκπροσωπούμε την Αυτοδιοίκηση και σε
ότι αφορά το ΕΣΠΑ μας ενδιαφέρει το διακριτό του
δικού μας ρόλου και η διασφάλιση της αρχής της
εγγύτητας. 

Ειδικότερα, για το νέο ΕΣΠΑ, τονίσαμε την ανά-
γκη να βρεθούν άμεσα λύσεις, τέτοιες που να δια-
σφαλίζουν την ουσιαστική εμπλοκή της Αυτοδιοί-
κησης. 

Συμφωνήσαμε να συσταθούν δύο ομάδες εργα-
σίας, αντικείμενο της πρώτης θα είναι το ΕΣΠΑ και
η ανάπτυξη και της δεύτερης θέματα που αφο-
ρούν στον τουρισμό και στα λιμάνια». 

Στην αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ συμμετείχαν ο β'
Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιάννης Καραγιάννης, ο
γραμματέας Γιάννης Μουράτογλου, οι επικεφαλής
των παρατάξεων Απόστολος Κοιμήσης, Γιώργος
Ιωακειμίδης και Δημήτρης Μπίρμπας, ο Πρόε-
δρος της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ Αλέ-
ξης Καστρινός, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Του-
ριστικής Ανάπτυξης Γεράσιμος Δαμουλάκης, ο
Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ Παναγιώτης Βασι-
λείου, ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ Πάνος
Ζυγούρης και ο συνεργάτης της ΚΕΔΕ Πάνος
Μαΐστρος.

Διαβούλευση με την ΚΕΔΕ πριν οριστικοποιηθεί το νέο σύστημα 
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. 
Fax: 210-5575184. 

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Στην παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 
20χλμ Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών - Γυναικών 

Τη Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:30 πμ θα φιλοξενηθεί για ακόμη μία χρονιά στο Δήμο
Μεγαρέων και συγκεκριμένα στη παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 20χλμ
Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών - Γυναικών. 

Παράλληλα θα διεξαχθεί και αγώνας-ημερίδα 10χλμ εφήβων, νεανίδων, παίδων  και 5χλμ
κορασίδων. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διοργανώνεται από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υποστήριξη
του Δήμου Μεγαρέων. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» 
καλεί όλους τους κατοίκους του Δήμου μας
να παρευρεθούν στον αγώνα και να ενισχύσουν με το χειροκρότημά τους
τις προσπάθειες των βαδιστών και βαδιστριών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

Ο  ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διοργανώνει  8ήμερη  ΕΚΔΡΟΜΗ
από  25  Απριλίου έως 2 Μαΐου  2015  

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΙΜΗ  ΚΑΤ’  ΑΤΟΜΟ  395  ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Ημιδιατροφή, 
Είσοδος στα Πριγκιπονήσια 

και Κρουαζιέρα στον Βόσπορο
Δηλώσεις συμμετοχής στην κα Παπαμελε-

τίου Ελεονώρα  τηλ 6948897652
Αναχώρηση από το Δημοτικό 

πάρκινγκ στις 8.00’ 
Παρακαλούμε δηλώσατε εγκαίρως την

συμμετοχή σας

Ερώτηση αναφορικά με τη
διαδικασία συλλογής των
εγκαταλελειμμένων οχημά-

των σε δημόσιους δρόμους κατέθεσε
ο Βουλευτής Αττικής κ. Γιάννης Δέδες
επισημαίνοντας πως στη σχέση
μεταξύ Δήμων της Αττικής και ιδιωτι-
κών εταιριών που έχουν συμβληθεί
για την απόσυρση των αυτοκινήτων,

δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες -από τις ισχύουσες διατάξεις-
διαδικασίες, την ώρα μάλιστα που η μη νόμιμη λειτουργία δια-
φόρων κυκλωμάτων συντελείται με ανεξέλεγκτο τρόπο. 

Ο κ. Δέδες ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης για τον τρόπο με τον οποίο προστα-
τεύονται οι κάτοχοι αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει τις πινα-
κίδες κυκλοφορίας τους στις ΔΟΥ και λόγω μη κατοχής ιδιόκτη-
του χώρου φύλαξης αναγκάζονται να σταθμεύουν τα αυτοκίνη-
τα τους στην είσοδο του σπιτιού τους, καθώς και για τη διαδι-
κασία που οφείλουν να ακολουθούν οι Δήμοι για την απόσυρ-
σή των προκειμένου να αποτρέπονται κακόβουλες πρακτικές. 

Επιπλέον, ζητά ενημέρωση για το πώς θα αντιμετωπιστεί
δραστικά η έξαρση των διαφόρων κυκλωμάτων που παρατη-
ρείται στο χώρο.

Ακολουθεί αναλυτικά, η ερώτηση του κ. Δέδε:
«Το Π.Δ. 116/2004 προβλέπει «τα μέτρα, τους όρους και το

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση στο τέλος του
κύκλου της ζωής» των οχημάτων που είναι εγκαταλελειμμένα
σε δημόσιους δρόμους. 

Οι χιλιάδες κάτοχοι οχημάτων όμως, που έχουν καταθέσει τις
πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους στις αρμόδιες ΔΟΥ
για να μην καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας, λόγω οικονομικής
αδυναμίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, δε μπο-
ρούν να έχουν ιδιοκτησία χώρου στάθμευσης, αφού δεν έχουν
τη δυνατότητα καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Οι Δήμοι της Αθήνας και της περιφέρειας της Αττικής έχουν
συμβληθεί με εταιρείες που έχουν αντικείμενο την απόσυρση
αυτοκινήτων και απομακρύνουν οχήματα, χωρίς να τηρούνται
μάλιστα οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις. Στη σχέση αυτή, μάλιστα, αυτών των συνεργασιών,
εμπλέκονται και διάφορα κυκλώματα, τα οποία συνεργάζονται
για την απομάκρυνση αυτοκινήτων, οι πινακίδες κυκλοφορίας
των οποίων έχουν κατατεθεί, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις
και αυτοκινήτων που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας.

Για αυτά τα κυκλώματα, αλλά και την πέρα από κάθε νομιμό-
τητα λειτουργία κάποιων δημοτικών υπηρεσιών, έχουμε διαβά-
σει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορα ρεπορτάζ, ενώ

εκκρεμούν δικογραφίες μετά από καταγγελίες που έχουν υπο-
βληθεί στη Δικαιοσύνη κατά καιρούς, μία από τις οποίες αφορά
το Δήμο της Αθήνας και ΙΧΕ αυτοκίνητο με πινακίδες στην
περιοχή του Ψυχικού. 

Στο κατάστημα μάλιστα του Δήμου Κηφισιάς στην είσοδο και
ειδικότερα στις προθήκες των εντύπων υπάρχουν διαφημιστι-
κά έντυπα, στα οποία διαβάζουμε «Αγοράζω παλιά αυτοκίνητα,
και με κατατεθειμένες τις πινακίδες. 

Καλές τιμές. Απολύτως Μετρητοίς». Χωρίς διεύθυνση και
επωνυμία εταιρείας, αλλά μόνο με αναφορά κινητού τηλεφώ-
νου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πώς προστατεύονται οι κάτοχοι αυτοκινήτων που έχουν

καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στις ΔΟΥ και λόγω
μη κατοχής ιδιόκτητου χώρου φύλαξης αναγκαστικά σταθμεύ-
ουν τα αυτοκίνητα αυτά μπροστά από την είσοδο του σπιτιού
τους;

2. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι
Δήμοι για την απόσυρσή των, με ποιον τρόπο ελέγχεται αυτή
τη διαδικασία και πώς η ίδια αποτρέπει κακόβουλες πρακτικές;

3. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό σε
συνδυασμό με την έξαρση δραστηριοποίησης των διαφόρων
κυκλωμάτων στο χώρο;».

ΖΗΤΕΙ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ

Ενημέρωση για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
σε δημόσιους δρόμους και για την έξαρση των διαφόρων 

κυκλωμάτων που παρατηρείται στο χώρο
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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 τοιχο-

ποιίας- 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 πρό-

στιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησι-
μοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση 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.  

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
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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.

ΑΧΑΡΝΕΣΑΧΑΡΝΕΣ
Χαριστικό παζάρι 

από το Κοινωνικό έργο
«Προσφέρω»

Το Κοινωνικό έργο »Προσφέρω» μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, κάνει χαριστικό παζάρι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ρουχι-
σμό και υποδήματα. 

Σας περιμένουμε το Σαββάτο 14/3/15 απο τις 10:00 πμ έως 13:00 μμ το
μεσημέρι για να μας γνωρίσετε απο κοντά και να σας βοηθήσουμε να πάρετε
ΔΩΡΕΑΝ οτι χρειαστείτε για εσάς. 

ΟΔΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:
6937191968 – 6971724357 
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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)



Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας 
"Θριάσιο" με διανομή πατάτας απευθείας 

από τους παραγωγούς. 
Παραγωγός από το Φενεό Κορινθίας 

θα διανέμει πατάτες στην τιμή 
των 0,30 λεπτών. Η διανομή θα γίνει 

το Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 9 το πρωί
στην oδό Πατριάρχου Γρηγορίου 4, όπισθεν
1ου Δημοτικού Σχολείου, στον Ασπρόπυργο

Δώστε τις παραγγελίες σας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr 

και στο τηλέφωνο 210/5571855. 
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Γερή «ένεση» ρευστότητας 
από τη ρύθμιση - εξπρές
Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία των εισπράξεων

Έσοδα της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ εισέρρευσαν προχθες στα ταμεία του
δημοσίου αποκλειστικά μέσω των τραπεζών και χωρίς στο ποσό αυτό να
συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από τις εφορίες.

Δεδομένου ότι οι συνήθεις εισπράξεις σε ημερήσια βάση δεν ξεπερνούν τα 18 εκατ.
ευρώ, η θετική διαφορά αποδίδεται στη ρύθμιση - εξπρές, η οποία «τρέχει» σήμερα για
τρίτη ημέρα.

Μέχρι τώρα, οι εκτυπώσεις των ειδοποιητηρίων έχουν φτάσει τις 140.000, ενώ ο αριθ-
μός τους συνεχίζει να αυξάνει όσο περνούν οι ώρες. Από την πλευρά του, το υπουρ-
γείο Οικονομικών συνεχίζει την αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων για συμμετοχή
στη ρύθμιση. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 500.000 emails με στόχο ο αριθμός τους
να διπλασιαστεί μέχρι και σήμερα Πέμπτη, προτελευταία ημέρα της ρύθμισης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι οφειλέτες σε δύο θέματα:
Όσοι θα επιλέξουν να πληρώσουν την Παρασκευή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής,

καλό θα είναι να ενημερωθούν για το ωράριο καταχώρησης των συναλλαγών διότι αν
η πληρωμή εμφανιστεί με ημερομηνία Δευτέρας, δεν θα υπάρξει έκπτωση επί των
προσαυξήσεων.

Όσοι έχουν περισσότερες από μία οφειλές, χρειάζεται προσοχή ώστε να επιλέξουν
την οφειλή με τις μεγαλύτερες προσαυξήσεις, καθώς έτσι θα διαγράψουν και τα περισ-
σότερα χρέη. Αν κάνουν λάθος ταυτότητα οφειλής, η διαδικασία δεν αναστρέφεται.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & 

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

Πρόστιμο ύψους 47,2 εκατ. ευρώ, το
οποίο θα προσαυξάνεται, καθημερινά,
μέχρι την εξεύρεση λύσης για τη δια-

χείριση των επικινδύνων αποβλήτων προτείνει
να επιβληθεί στη Χώρα μας η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. 

Προηγήθηκαν δύο καταδίκες της Ελλάδας
από το Ευρωδικαστήριο, το 1999 και το 2009,
χωρίς ακόμα η Ελλάδα να έχει θέσει σε εφαρ-
μογή ένα πλήρες, ασφαλές και σύμφωνο με τις
Κοινοτικές Οδηγίες σύστημα για τη διαχείριση
των επικίνδυνων αποβλήτων της. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της Επιτροπής
είναι να καταβάλλει η Ελλάδα: 

- Πρόστιμο 8.096 ευρώ για κάθε ημέρα από
το 1999 έως την ημέρα που θα εκδοθεί η νέα
απόφαση του Ευρωδικαστηρίου (μέχρι στιγμής
47,2 εκατ. ευρώ) ή τη συμμόρφωση της χώρας,
αν τυχόν έρθει νωρίτερα. 

- Πρόστιμο 72.864 ευρώ για κάθε ημέρα που
θα συμμορφώνεται η Ελλάδα, από την ημέρα

έκδοσης της νέας απόφασης του δικα-
στηρίου μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή
της. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτρο-
πής, «ο σχεδιασμός της διαχείρισης επι-
κινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κοι-
νοτικής νομοθεσίας, δεν υφίστανται στην
Ελλάδα κατάλληλες και επαρκείς εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας ή διάθεσης επικιν-
δύνων αποβλήτων και η μέθοδος διάθε-
σης του μεγαλύτερου μέρους της παρα-
γόμενης ποσότητας επικινδύνων απο-
βλήτων δεν είναι συμβατή με τις απαιτή-
σεις της Κοινοτικής νομοθεσίας». 

Πρόκειται για την τρίτη περίπτωση που
η Ελλάδα φθάνει στην καταβολή προστί-
μου για τη διαχείριση αποβλήτων, μετά
από την περίπτωση της χωματερής στον
Κουρουπητό Χανίων και την καταδίκη για
τις παράνομες χωματερές.

Επικίνδυνα απόβλητα: Με νέα πρόστιμα απειλείται η Ελλάδα


