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Καλλιτεχνική 
συνάντηση...
Σήμερα στις 7:00 μ.μ.

στο ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας
για τη διεκδίκηση της

«Eleusis 2021»

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΠΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 

Hλεκτρονικά και μέσω
ΚΕΠ οι αιτήσεις για τις 
παροχές κατά της 
ανθρωπιστικής κρίσης

Τιμή : 0,01€ 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
στηρίζει τη 
νέα γενιά 

Ομαλή ήταν 
η επιστροφή των

εκδρομέων 
του Πάσχα

Μικρές καθυστερήσεις στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής
Οδού Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της «Χαλυβουργικής» 
όπου εκτελούνται αντιπλημμυρικά έργα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Στην Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους 
θα καταφύγουν οι κυβερνητικοί φορείς για 
χώρους προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων

«Να πάρουμε την υπόθεση 
ανακύκλωση στα χέρια μας»

Τόνισε στο 3ο Συνέδριο 
του Περιβαλλοντικού δικτύου φορέων 
Βαλκανίων ο αντιδήμαρχος Ζεφυρίου

Μαυροειδάκος Ιωάννης 

Σελ: 8

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΤΑ 5ΜΗΝΑ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  
Εγκρίθηκαν θέσεις

για περισσότερες από 
20 ειδικότητες 

Σελ: 4 Σελ. 5Σελ: 9

Σελ: 7

Σελ: 7

Σελ: 6

Εφαλτήριο 
για την περαιτέρω

ανάπτυξη της
Παπαστράτος 

Η νέα επένδυση ύψους
25 εκατ. ευρώ 

στις εγκαταστάσεις της
στον Ασπρόπυργο

Σελ: 3-14

Στην επιχειρούμενη εναπόθεση αδρανών 
υλικών στο Μελετάνι, χωρίς την απαιτούμενη

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
Σελ: 2-11

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

του δήμου 
Μάνδρας-
Ειδυλλίας 

Σελ: 3Σελ: 3



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
Κολιός Αντώνιος Ν.

28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου,

2105577744

Ελευσίνα
Μηλιώσης Νικόλαος

Ι. Κοντούλη 79, 
Τηλέφωνο:
2105544250

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Σταμοπούλου Ειρήνη

Ι. Θεοφίλου 24 &
Τσαρούχη Ιωάννη,

2102472352
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Με πτώση της τάξεως του 2,24% έκλεισε  Με πτώση της τάξεως του 2,24% έκλεισε  

το Χρηματιστήριο χθες, στις 758,63το Χρηματιστήριο χθες, στις 758,63
μονάδες ο Γενικός Δείκτης και η αξία των μονάδες ο Γενικός Δείκτης και η αξία των 

συναλλαγών ανήλθε στα 67,59 εκατ. συναλλαγών ανήλθε στα 67,59 εκατ. 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 12 
έως 22 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ,

Λεωνιδία, Κρήσκης, Θεοχάρης,
Θεοχαρούλα, Χαρούλα 
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Αίτηση με την οποία ζητείται να απαγορευθεί
η εναπόθεση των αδρανών προϊόντων εκσκα-
φής της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του

Μετρό “Χαιδάρι-Πειραιάς-Δημοτικό Θέατρο” στην
θέση «Μελετάνι» , συνετάχθη  από το Νομικό Σύμ-
βουλο του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και απεστά-
λη προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής. Στην ίδια αίτηση γίνεται αναφορά
και στην παράλειψη της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειδότησης του υπό κρίση έργου, η οποία είναι
παράνομη διότι προσκρούει τόσο στην εθνική νομο-
θεσία, όσο και στην νομοθεσία της Ένωσης και στην
ΕΣΔΑ. 

Ακολουθεί η αίτηση του δήμου προς Τον  Γενικό Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

ΑΙΤΗΣΗ
Του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής και

εκπροσωπείται νόμιμα
Σχετικά με την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειδότησης του έργου

της εναπόθεσης αδρανών προϊόντων εκσκαφής της δυτικής επέκτα-
σης της Γραμμής 3 του Μετρό “Χαιδάρι-Πειραιάς-Δημοτικό Θέατρο”
στην θέση «Μελετάνι» Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

........................................................................................................
Ι. Ιστορικό-εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Το υπό κρίση έργο αφορά στη χρήση ως αποθεσιοθαλάμου για τα

αδρανή προϊόντα εκσκαφής της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του
Μετρό “Χαιδάρι-Πειραιάς-Δημοτικό Θέατρο” της ήδη εξοφληθείσας και
ανενεργού περιοχής «Μαλιαλέζα» στη θέση «Μελετάνι» Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας της Οριστικής Μεταλλευτικής Παραχώρησης ΟΠ196
Αττικής σε δασική έκταση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενα-
πόθεση των αδρανών προϊόντων εκκσκαφής συνιστά απόθεση απο-
βλήτων η οποία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις περί διαχείρισης
των αποβλήτων και συγκεκριμένα την οδηγία 2008/98 για τη διαχείρι-
ση των αποβλήτων (η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το
Ν. 4042/2012) και την οδηγία 99/31 για την υγειονομική ταφή αποβλή-
των (που μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την ΚΥΑ
29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/15.12.2002) Επίσης θα πρέπει να
τονιστεί ότι οι εργασίες διάθεσης των αποβλήτων σύμφωνα με την ως
άνω οδηγία 99/31 και το ως άνω εθνικό μέτρο μεταφοράς υπάγονται
στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και συνεπώς χρειά-
ζονται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για να εκτελεστούν
σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ και το Ν. 4014/2011. Με την
παρούσα αίτησή μας αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους
παρανόμως δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης του υπό κρίση έργου και ζητούμε να πληρωθεί η ως άνω
παράλειψη. 

ΙΙ. Σχετικά με την έννοια του όρου «απόβλητο»

2. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας 2008/98 νοού-
νται ως «απόβλητα» τα απόβλητα που ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο
(α) της οδηγίας 74/442/ΕΟΚ (νυν άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας
2008/98). Ο ορισμός του αποβλήτου αποτελεί το θεμέλιο λίθο των νομι-
κών ρυθμίσεων σχετικά με τη διαχείρισή τους και ταυτόχρονα ένα από
τα πιο περίπλοκα σημεία του δικαίου του περιβάλλοντος στην ΕΕ.
Ωστόσο, αν και είναι θεμελιώδης έννοια, ο καθορισμός της παρουσιά-
ζει δυσκολίες λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων.
Περαιτέρω, η έννοια του απόβλητου είναι σχετική καθόσον μια ουσία ή
ένα αντικείμενο μπορεί σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του να είναι
προίόν, υποπροϊόν ή απόβλητο. Π.χ., ένα απόβλητο που προκύπτει
από μια βιομηχανική παραγωγή, παύει να είναι απόβλητο όταν η άνο-
δος της τιμής των πρώτων υλών καθιστά τις δευτερογενείς πρώτες
ύλες πιο ανταγωνιστικές και αυξάνεται, εξ αυτού του λόγου, η ζήτηση.  

3. Στον ορισμό του αποβλήτου στην οδηγία 2008/98 δεν γίνεται
παραπομπή σε κατάλογο αποβλήτων όπως συνέβαινε υπό το καθε-
στώς της προηγούμενης οδηγίας. Τον ίδιο ακριβώς ορισμό υιοθέτησε
και ο εθνικός νομοθέτης. Στον παραπάνω ορισμό κεντρική θέση κατέ-
χει ο όρος «απορρίπτω». Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι η εφαρ-
μογή των ρυθμίσεων για τα απόβλητα και, κατ’επέκταση, η προστασία
του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου να εξαρτώνται από το
περιεχόμενο που προσδίδεται στον εν λόγω όρο. 

4. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) αναζητώντας τα
κριτήρια οριοθέτησης της έννοιας «απορρίπτω» έτσι ώστε να έχει απο-
τελεσματική εφαρμογή η νομοθεσία για τα απόβλητα, εκτίμησε ότι κατά
τον προσδιορισμό της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περι-
στάσεις που δείχνουν κατά πόσο ο κάτοχος επιθυμεί ή είναι υποχρε-
ωμένος να απορρίψει. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ελλείπει το αποφασι-
στικό κριτήριο της αποκάλυψης της επιθυμίας ότι δηλαδή κάποιος επι-
θυμεί να απορρίψει μια ουσία ή ένα αντικείμενο. Περαιτέρω, το Δικα-
στήριο  διευκρίνισε ότι ο όρος «απορρίπτω» δεν πρέπει να ερμηνεύε-
ται στενά διότι έχει διευρυμένο περιεχόμενο καθώς περιλαμβάνει την
ανάκτηση μιας ουσίας ή ενός αντικειμένου όπως, επίσης, και τη διάθε-
ση. Έτσι, ένα πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί ότι απορρίπτει μια ουσία
ή ένα αντικείμενο εάν εκτελεί εργασίες ανακύκλωσης ή άλλης μορφής
ανάκτησης ακόμη και αν η ουσία ή το αντικείμενο έχουν οικονομική
αξία. Μάλιστα δε αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως του εάν εκείνος ο οποί-
ος εκτελεί  εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης είναι το πρόσωπο που
παρήγαγε τα απόβλητα ή κάποιος άλλος.

5. Περαιτέρω, η απόρριψη μπορεί να είναι ακούσια ή να γίνεται εν
αγνοία του κατόχου ή ακόμη να μην σχετίζεται με τον τόπο εναπόθε-
σης. Ομοίως, η επί μακρόν αποθήκευση ενός αντικειμένου αναμένο-
ντας μια πιθανή χρήση του το καθιστά απόβλητο. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι ο ορισμός των αποβλήτων που περιλαμβάνεται στην οδηγία
2008/98 εφαρμόζεται και σε άλλες  νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Ειδι-
κότερα, εφαρμόζεται στην οδηγία 2006/21 (όπως ήδη αναφέρθηκε
παραπάνω), στον Κανονισμό 1013/2006, στην οδηγία 2010/75 και
στην οδηγία 99/31 η οποία, όπως ήδη τονίστηκε, εφαρμόζεται εν προ-
κειμένω.

Καθοριστική παρέμβαση
του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

Στην επιχειρούμενη εναπόθεση αδρανών 
υλικών στο Μελετάνι, χωρίς την απαιτούμενη

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου 
15, 19, 23, 27

Την  αύξηση και εντατικοποίηση των μέτρων
αστυνόμευσης και επιτήρησης των σχολικών
μονάδων του δήμου Αχαρνών κυρίως κατά τις

νυκτερινές ώρες -λόγω  των συνεχόμενων κλοπών-διαρ-
ρήξεων που σημειώνονται- ζητάνε με έγγραφό τους οι
Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Συγκεκριμένα στο έγγραφό τους  προς την Αστυνομική
Διεύθυνση Δυτικής Αττικής και τα οικεία Αστυνομικά Τμή-
ματα οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών, Κώστας
Καρυδάκης και Γεωργία Ευθυμιάδου-Τουμανίδη περι-
γράφουν την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της
πόλης με τις κλοπές και επισημαίνουν την ανάγκη  δια-
φύλαξης των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι  οι «κατά συρροή εγκληματικές επι-
δρομές» κατά των σχολείων των Αχαρνών έχουν ως
αποτέλεσμα την απώλεια χρήσιμου εξοπλισμού (lap-

tops, διαδραστικούς πίνακες,αλεξικέραυνων κ.λ.π)
αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, που στη συνέχεια καλεί-
ται να πληρώσει ο δήμος Αχαρνών, στις σημερινές
δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

«Κατά συρροή εγκληματικές επιδρομές»
σε σχολικές μονάδες των Αχαρνών 

Αύξηση των μέτρων αστυνόμευσης ζητούν 
οι Τοπικές Σχολικές Επιτροπές 
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 
Εγκρίθηκαν θέσεις για περισσότερες από 20 ειδικότητες 

Στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βασική προτεραιότητα
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι η νέα γενιά. Για έβδομη συνεχό-
μενη χρονιά, αποδεικνύουμε έμπρακτα τη στήριξή μας στους νέους επι-

βραβεύοντας τους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βραβεία
συνοδευόμενα από χρηματικά έπαθλα. 

Η πρωτοβουλία αυτή του Ομίλου έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τη νέα γενιά και
αποτελεί σημείο αναφοράς για τις προσπάθειες των νέων του Θριασίου (Ασπρό-
πυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ν. Πέραμος, Μέγαρα), και της  Δυτικής
Θεσσαλονίκης (Διαβατά, Μαγνησία, Καλοχώρι, Κορδελιό, Εύοσμος). 

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, βραβεύθηκαν 300 νεοεισαχθέντες φοιτη-
τές σε όλα τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας. 

Η φετινή τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε για τη Θεσσαλονίκη την Μ. Δευ-
τέρα 6 Απριλίου 2015 σε κεντρικό ξενοδοχείο και αντίστοιχα για την Αθήνα την Μ.
Τρίτη 7 Απριλίου 2015 στο αμφιθέατρο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Ασπροπύργου. 

Οι εκδηλώσεις σημείωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάστηκε η κάρτα
που έχουμε σχεδιάσει για τη νέα γένια. Με την ενεργοποίηση της κάρτας, οι νέοι
θα γίνονται μέλη του δικτύου youth_helpe. 

Σκοπός της δημιουργίας του δικτύου είναι η ανάπτυξη περαιτέρω σχέσεων με
τους νέους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιο από τα προγράμματα του
Ομίλου για τη νέα γενιά μέσω της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της δικτύω-
σης. 

Εφαλτήριο για την περαιτέρω
ανάπτυξη της Παπαστράτος 

Η νέα επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ 
στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει τη νέα γενιά 

βραβεύοντας τους άξιους
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ΟΔήμος Φυλής γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις
για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη των 32 χιλ. θέσε-

ων εργασίας πεντάμηνης διάρκειας, σε όλους του
Δήμους της χώρας, γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του
ΟΑΕΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  HYPERLINK
"http://www.oaed.gr/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el"
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el ,
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορού-
νται οτιδήποτε αφορά στην συγκεκριμένη προκήρυξη
των θέσεων. 

Επισημαίνουμε ότι η πρόσληψη θα γίνει με βάση
τον πίνακα κατάταξης που θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ,
ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη της μοριο-
δότησης. 

Σε περίπτωση που κάποιοι  συμπολίτες είτε δεν
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε αδυνατούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, μπορούν να
προσέρχονται στο Δημαρχείο Ζεφυρίου (Πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου, Ζεφύρι), από την Τρίτη, 14
Απριλίου, καθημερινά από τις  08:30 – 14:30 (πρωί)
και   17:00 – 21:00 (απόγευμα) και την  Κυριακή από
τις 10:00 έως τις 14:00 (πρωί). 

Οι εν λόγω συμπολίτες πρέπει  απαραίτητα να
έχουν μαζί τους  τα παρακάτω  :

Αστυνομική Ταυτότητα
Κάρτα Ανεργίας
Το ΙΒΑΝ οποιουδήποτε Λογαριασμού Τραπέζης

(να έχει πρώτο όνομα τον αιτούντα) 
Κάποιο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει,

ασφαλώς, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ

Σημειωτέον ότι στην περίπτωση που
είναι άνεργος-η    ο-η σύζυγος  πρέπει να
έχουν και οι δύο τα παραπάνω  δικαιο-
λογητικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Δήμο
Φυλής έχουν παραχωρηθεί οι παρακά-
τω θέσεις εργασίας, ανά ειδικότητα.
Ωστόσο οι αιτούντες δικαιούνται να προ-
τιμήσουν γειτονικούς ή άλλους Δήμους.

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1, ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3, ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 12, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 64, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1,
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2, ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ 2, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6, ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5, ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1,
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2, ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2, ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 5,
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2,

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4, ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
16

Εφαλτήριο για την περαιτέρω
ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας της

Παπαστράτος στην Ελλάδα αλλά και
την κάλυψη των εξαγωγικών ανα-
γκών της Philip Morris International
αποτελεί η νέα επένδυση ύψους 25
εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Όπως τόνισε η διοίκηση σε συνά-
ντηση που είχε με δημοσιογράφους,
η εγκατάσταση επτά νέων γραμμών
παραγωγής και μίας νέας υπερσύγ-
χρονης μονάδας επεξεργασίας

καπνού, που θα ολοκληρωθεί το φθι-
νόπωρο του 2015, θα επιτρέψει τη
μεταφορά παραγωγής στην Ελλάδα
και θα μετατρέψει το εργοστάσιο της
Παπαστράτος σε εξαγωγικό κέντρο,
με το 60% της παραγωγής να κατευ-
θύνεται σε περισσότερες από 30
χώρες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη
συνάντηση , οι εξαγωγές της εταιρεί-
ας είναι εξασφαλισμένες καθώς έχει
συμφωνηθεί να απορροφούνται από
θυγατρικές της Philip Morris, ενώ οι
νέες επενδύσεις χρηματοδοτούνται
πλήρως από τον μητρικό όμιλο.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΟΔήμος Φυλής, σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» - Εκπαίδευση μετανα

στών στην ελληνική γλώσσα, την ελλη-
νική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. 

Το έργο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» απευθύνεται 
σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρί-

των χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής 

από την ηλικία των 16 ετών και άνω
που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να απο-
κτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις
πρακτικές, κοινωνικές και διαπολιτισμι-
κές ικανότητες που απαιτούνται για την
κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικο-
γενειών τους.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρθρώ-
νεται στα επίπεδα Α1 (διάρκειας 125
ωρών) και Α2 (διάρκειας 175 ωρών) και
τα μαθήματα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. 

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί υπό την εποπτεία της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεί-
ας και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής. 

Για πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε
να απευθύνεστε στα γραφεία της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής
(Πλατεία Ηρώων, Δημαρχείου 11Β, 1ος
όροφος) τηλ. 2102473733. Επίσης για
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
και στην Δρ Σιταρένιου Δήμητρα, Υπεύ-
θυνη Εκπαίδευσης τηλ. 697 91 56 469
(όλες τις ημέρες, 13.00-15.00 & 18.00-
22.00) e-mail: dsitareniou@edc.uoc.gr  

Το 40% των πόρων του νέου 
Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα εκχωρηθεί 
στις Περιφέρειες 

Ποιες δράσεις θα αφορούν Ποιες δράσεις θα αφορούν 

Ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και τους τομείς που θα
αναλάβουν οι Περιφέρειες στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020, εξετάστηκαν στην πρόσφατη συνάντηση που

έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία συμμετείχε ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Κ. Αγοραστός, ο Περι-
φερειάρχης Ηπείρου κ. Αλεξ. Καχριμάνης, ως υπεύθυνος για τα αγροτικά
θέματα, οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών και υπηρεσια-
κοί παράγοντες του υπουργείου. Όπως ανέφερε στον ΑγροΤύπο ο Περιφε-
ρειάρχης κ. Αλ. Καχριμάνης, «η συνάντηση έγινε σε κλίμα συνεργασίας. Οι
Περιφέρειες επανέλαβαν το αίτημά τους για τη διαχείριση εκ μέρους τους
ενός ποσοστού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (είχε δεσμευτεί
για αυτό η προηγούμενη κυβέρνηση). Η προηγούμενη κυβέρνηση μας είχε
δώσει το 30% του προγράμματος. Η νέα ηγεσία δεσμεύτηκε ότι η εκχώρη-
ση πόρων θα φτάσει στο 40%».

Οι τομείς του Προγράμματος που θα δοθούν προς υλοποίηση στις
Περιφέρειες είναι: 

Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικής και Κτηνοτροφικής κατεύθυνσης, αναδασμοί, 

μικρά αρδευτικά έργα, μεταποίηση τοπικών προϊόντων, προγράμματα
που έχουν σχέση με το περιβάλλον, αγροτική και δασική οδοποιία, το
LEADER (το οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί με τα ΟΠΑΑΧ) μέχρι 15.000
ευρώ για γεωργούς και μη γεωργούς και γενικά προγράμματα που αφο-
ρούν την καινοτομία σε όλους αυτούς τους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης.

«Θεωρώ θετικά όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση με το υπουργείο για το
νέο ΠΑΑ αλλά τώρα θα περιμένουμε να τα δούμε να εφαρμόζονται και στην
πράξη», τόνισε στον ΑγροΤύπο ο κ. Καχριμάνης.

Αναμένεται σύντομα νέα συνάντηση των Περιφερειαρχών με την ηγεσία
του υπουργείου, για να συζητηθεί το πρόβλημα με τα επιλέξιμα βοσκοτό-
πια. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου «στο ζήτημα των βοσκοτό-
πων ζητούνται από τους κτηνοτρόφους τοπογραφικά, τα οποία όμως σε
ορισμένες περιοχές είναι δύσκολο να υπάρξουν γιατί δεν ξέρουμε στο γενι-
κότερο διαχειριστικό σχέδιο των βοσκοτόπων ποιες εκτάσεις θα είναι επιλέ-
ξιμες. Θεωρώ ότι ήταν βεβιασμένη αυτή η ενέργεια όταν δεν είναι δεδομένα
ακόμα τα συστήματα της διαχείρισης των κτηνοτροφικών χώρων. Επίσης
δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποια θα είναι η βοσκοϊκανότητα».
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω 
 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

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

Επιτακτική χαρακτήρισε την ανάγκη να αναλάβου-
με δράση και να αντιστρέψουμε στην χώρα μας
το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των πολιτών

στις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ο
Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος και μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής, του Περιβαλλοντικού Συνδέ-
σμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) μιλώντας
στο 3ο Συνέδριο του σχεδίου ELAIN, που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα, από τις 6 έως τις 8 Απριλίου.

Μία από τις πιο σημαντικές αυτές δράσεις είναι η ανα-
κύκλωση, τα οφέλη της οποίας παρουσίασε συνοπτικά
στον χαιρετισμό που απηύθυνε στους φιλοξενούμενους
συνέδρους από το εξωτερικό, εκπροσωπώντας τον
Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού. 

Ο κ. Μαυροειδάκος τόνισε ότι το χαμηλό ποσοστό στον
τομέα της ανακύκλωσης επιβάλει να πάρουμε όλοι μας
την υπόθεση «ανακύκλωση» κυριολεκτικά στα χέρια
μας, «γιατί, δυστυχώς, όταν εμείς δεν ανακυκλώνουμε
καταστρέφουμε το περιβάλλον, καταστρέφουμε την υγεία
των παιδιών μας».

Στις εργασίες του τριήμερου 3ου Συνεδρίου του σχεδί-
ου ELAIN, συμμετείχαν αντιπροσωπείες των έξι βαλκα-
νικών χωρών – μελών του ELAIN (Ελλάδα, Σερβία, Κρο-
ατία, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Αλβανία).

Το ELAIN (Environmental Local Authorities Interbalkan
Network – Περιβαλλοντικό δίκτυο φορέων Βαλκανίων)
αποτελεί μια καινοτόμο δράση για τα αυτοδιοικητικά
δεδομένα, με την οποία επιχειρείται μια πρότυπη, απο-
κεντρωμένη, ανοικτή και συμμετοχική προσέγγιση της
περιβαλλοντικής πολιτικής, μέσα από την δημιουργία
μιας περιβαλλοντικής πλατφόρμας συνεργασιών με
αυτοδιοικητικούς φορείς των Βαλκανίων.

Ελληνικό μέλος του ELAIN είναι ο ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλ-
λοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά).

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου (6-8 Απριλί-
ου) παρουσιάστηκαν από κάθε χώρα δράσεις και τακτι-
κές περιβαλλοντικών ενεργειών, ενώ έγινε ξενάγηση σε
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κτίρια όπως το νέο
Μουσείο της Ακρόπολης και πραγματοποιήθηκε συμβο-
λική δεντροφύτευση στους πρόποδες του λόφου της
Ακρόπολης.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ELAIN.

Κυρίες και Κύριοι Αξιότιμοι,
Εκ μέρους του Δημάρχου Δήμου Φυλής κ. Χρήστου

Παππού σας καλωσορίζω στο 3ο διεθνές συνέδριο του
σχεδίου «Βαλκανική Δικτύωση για την ενδυνάμωση και
ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη προστασία του
περιβάλλοντος» ELAIN.

Είμαι νέο μέλος στον ΠΕΣΥΔΑΠ αλλά οφείλω να πω
πολλά συγχαρητήρια στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο
Αθηνών Πειραιώς για όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις
που αναλαμβάνει και αφορούν το περιβάλλον και τα αδέ-
σποτα, που είναι πολύ σημαντικές και πιστεύω να
γίνουν ακόμη περισσότερες.

Στέκομαι στον τίτλο ενεργός συμμετοχή των πολιτών
στο περιβάλλον, ένα περιβάλλον το οποίο οφείλουμε
όλοι μας να προστατέψουμε με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σημαντικότερο όλων θεωρώ ότι είναι η ανακύκλωση
στην πηγή η οποία αποτελεί την βασική έννοια της σύγ-
χρονης διαχείρισης των αποβλήτων και είναι το σημαντι-
κότερο στάδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμά-
των. Εμείς στον Δήμο Φυλής, εξαιτίας και της χωματε-

ρής, το ζούμε έντονα. Είναι σοβαρό και περιβαλλοντολο-
γικό πρόβλημα για την περιοχή μας γιατί ο ΧΥΤΑ είναι
εκεί, πάνω από μισό αιώνα.

Βέβαια το πρώτο και σημαντικό βήμα πριν την ανακύ-
κλωση είναι η πρόληψη που σημαίνει ότι παίρνουμε
μέτρα για να μειώσουμε τον όγκο και για να μην παρά-
γουμε σκουπίδια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην χώρα μας η ανακύκλω-
ση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα
που καταλήγουν σε χωματερές (όπως αυτή που υπάρ-
χει στον Δήμο μας για πάνω από μισό αιώνα), καλύπτει
μόνο το 10% και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα λιγότε-
ρο επιβάλλεται εκεί ακριβώς να εστιάσουμε.

Φίλες και φίλοι,
Η ανακύκλωση υλικών στην πηγή θεωρώ ότι είναι

σημαντική γιατί :

Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχεί-
ρισής τους.

Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμ-
βάνονται συνεχώς από τη φύση.

Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους
και των υπόγειων υδάτων.

Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατα-
σκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.

Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση των τιμών των
προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή
πρώτης ύλης.

Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και
διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών.

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργα-
σίας σε τομείς θετικών ενεργειών για
την διάσωση του πλανήτη.

Από τα παραπάνω εύκολα κανείς
βγάζει το συμπέρασμα ότι η υπόθεση
ανακύκλωση είναι πολύ σοβαρή γιατί
αφορά άμεσα την υγεία όλων μας.

Πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να
κάνει τον δικό του αγώνα για την ανα-
κύκλωση και να ευαισθητοποιήσει
όσους περισσότερους μπορεί γιατί
το περιβάλλον δεν αντέχει άλλο και
αυτό φαίνεται κάθε ημέρα που περ-
νάει όλο και ποιο έντονα. 

Σήμερα λοιπόν περισσότερο από
ποτέ επιβάλετε όλοι μας να πάρουμε την υπόθεση ανα-
κύκλωση κυριολεκτικά στα χέρια μας , γιατί η ζημιά που
κάνουμε στο περιβάλλον όταν εμείς δεν ανακυκλώνουμε
στην πηγή (σπίτι , εργασία ,γραφείο) δυστυχώς επι-
στρέφει σε εμάς και τις οικογένειες μας με την χειρότερη
μορφή (καταστροφή περιβάλλοντος – μόλυνση αέρα και
νερού κ.α.).

«Να πάρουμε την υπόθεση 
ανακύκλωση στα χέρια μας»

Τόνισε στο 3ο Συνέδριο του Περιβαλλοντικού δικτύου φορέων 
Βαλκανίων ο αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Μαυροειδάκος Ιωάννης 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,

ΑΝΕΡΓΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Η Γραμματεία θριασίου του Π.Α.ΜΕ. σας
καλεί το Σάββατο 18 Απρίλη, στις 7.30

μ.μ., στο ΣΤΕΚΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ,
ΑΝΕΡΓΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

(Νικολαίδου 9 – Πεζόδρομος,Ελευσί-
να) στην παρουσίαση του βιβλίου 

του Βίλι Μπρέντελ: «Βιομηχανία Ν&Κ».

Το βιβλίο αναφέρεται στον αγώνα των
εργαζομένων στο εργοστάσιο «Neggel &
Kopp», στη Γερμανία, στα τέλη της δεκα-
ετίας του 1920, Ο αγώνας τους, αλλά και
το θάρρος τους αποτελεί παρακαταθήκη

για τους αγώνες της δικής μας γενιάς.
Αξιοποιώντας την πλούσια πείρα του

εργατικού - λαϊκού κινήματος, διεθνώς,
αλλά και στην Ελλάδα, μπορούμε πιο

δυνατοί να παλέψουμε σήμερα οργανω-
μένα για την ανάκτηση των απωλειών,
την κατάργηση των αντιλαϊκών μέτρων,
την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών

μας. Η επαφή και η μελέτη με την ιστορία
του εργατικού κινήματος διδάσκει, 
εμπνέει και προσφέρει πολύτιμα 
συμπεράσματα για όλους τους

εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τη νέα
βάρδια της εργατικής τάξης.

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Ο Δήμος Ελευσίνας και οι εθελοντές της οργα-
νωτικής ομάδας του Lets do it Greece σας
καλούν την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 12 μμ στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στόχος της συζήτησης η προετοιμασία της
26ης Απριλίου, ημέρα πανελλήνιας δράσης
ευπρεπισμού και καθαριότητας σημείων των
πόλεων .

Συνάντηση της επιτροπής διεκδίκησης Eleusis2021 
με καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες

Στα πλαίσια της υποψηφιότητας της Ελευσίνας για το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώ-
πης του 2021, η επιτροπή διεκδίκησης Eleusis2021 προσκαλεί όλους τους καλλιτέχνες και καλλιτε-
χνικές ομάδες της Ελευσίνας και της Μαγούλας να παραστούν στην συνάντηση που θα πραγματο-

σήμερα 15 Απριλίου στις
7 το απόγευμα στο πολι-
τιστικό κέντρο Πάγκαλου
και & Κίμωνος.   

Θέλουμε όλοι μαζί να
συζητήσουμε και να συν-
διαμορφώσουμε προτά-
σεις με διακαλλιτεχνικό ή
εργαστηριακό χαρακτή-
ρα. 

Η γιορτή πριν την μεγά-
λη γιορτή αφορά όλους
μας, και αναμένουμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις
προτάσεις σας.

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:  Ημέρα πανελλήνιας 
δράσης ευπρεπισμού και καθαριότητας 

Συνάντηση εθελοντών και δήμου Ελευσίνας 
την Τετάρτη 22/4 για τις ενέργειες προετοιμασίας 

- 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

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
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Στην Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους 
θα καταφύγουν οι κυβερνητικοί φορείς για χώρους  
προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων

Στην Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους θα κατα-
φύγει η Κυβέρνηση, προκειμένου να βρεθούν
χώροι προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων,

που φτάνουν στη Χώρα μας, σύμφωνα με τα όσα ανα-
κοίνωσε,  η Αναπληρώτρια Υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Τασία Χριστοδουλοπούλου.

H κα. Χριστοδουλόπουλου προέβη επίσης στην εκτί-
μηση, ότι μέσα στο 2015 η Ελλάδα θα δεχθεί «το πολύ
100.000 πρόσφυγες», όπως τους χαρακτήρισε, ζητώ-
ντας οι παράνομα εισελθόντες στη Χώρα, να μην χαρα-
κτηρίζονται ως μετανάστες ή παράνομοι μετανάστες.
«Αν ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι λέτε για μετανά-
στες και λαθρομετανάστες, δεν θα εγκρίνουν κανένα
κονδύλιο», διευκρίνισε.

«Εκπονούμε ένα έκτακτο σχέδιο μετά τα νησιά και για
την Αττική και τις μεγάλες πόλεις γιατί εκεί θα προωθη-
θούν προφανώς, προκειμένου να οικοδομήσουμε έκτα-
κτες δομές φιλοξενίας, γιατί δεν υπάρχουν δομές.

Ο κ. Δένδιας είχε υποσχεθεί ότι, μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2014 θα είχε 2.500 θέσεις. Δεν έφτιαξε ούτε μία. Δεν
μπορούμε, όχι τις κανονικές συνθήκες, αλλά ούτε τις
έκτακτες να ικανοποιήσουμε. 

Τώρα έχουμε κάνει έκκληση σε όλους τους Δήμους και
την Περιφέρεια Αττικής, ό,τι χώρους, κτίρια ή εκτάσεις
έχουν διαθέσιμους να τους παραχωρήσουν, για να
βάλουμε εμείς σκηνές και να προβλέψουμε τα απαραί-
τητα είδη πρώτης ανάγκης. 

Έχουμε συμφωνήσει το Υπουργείο Υγείας να έχει
κινητές μονάδες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.», ανέφερε η κα. Χρι-
στοδουλοπούλου, μιλώντας για το έκτακτο σχέδιο της
Κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μεγάλη
μεταναστευτική ροή και συμπλήρωσε: 

«Θα καταλήξουμε, αν δεν μας παραχωρήσουν (σ.σ.
τους προαναφερόμενους χώρους), σε παλιά στρατόπε-
δα που δεν είναι σε χρήση, ώστε να βάλουμε τα πρώτα
είδη ανάγκης και να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους».

«Υπολογίζουμε εμείς, ότι θα υπάρχει μία ροή της τάξε-
ως ίσως των 100.000 μέσα στο 2015. Νομίζω ότι μπο-
ρούμε να τα καλύψουμε αυτά. 

Όλοι μαζί αν συνεχιστεί αυτή η ροή, το πολύ να φθά-
σει τις 100.000. Γιατί η Χώρα μας δεν βοηθάει. Προτι-
μούν την Ιταλία, γιατί είναι δύσκολο από εδώ να συνεχί-
σουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη. Γι' αυτό πάνε Ιταλία
και Ισπανία, που τα σύνορα βοηθάνε για να πάνε στον
προορισμό τους. 

Κατά συνέπεια εκτιμάμε ότι, τον μεγαλύτερο αριθμό
που μπορούμε να έχουμε εμείς θα είναι αυτός, μπορεί
και να μην είναι, να είναι λιγότερος», παρατήρησε η αν.
Υπουργός, αναφερόμενη στην εκτιμώμενη ροή προ-
σφύγων προς την Ελλάδα, για το τρέχον έτος. 

Επίσης, μιλώντας για το έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης
του "κύματος" προσφύγων στα νησιά και την Αττική
είπε, ότι αυτό θα γίνει και σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Το Πασχαλινό 
τραπέζι δεκάδων 
οικογενειών 
εξασφάλισε η ΚΕΔΗΦ

Πάσχα με όλα τα απαραίτητα για το
γιορτινό τους τραπέζι θα κάνουν οι

δικαιούχοι του Κοινωνικού Μαγειρείου, τα
οποία εξασφάλισε από χορηγίες, για τις ημέ-
ρες αυτές, η Κοινωφελής Επιχείρηση του
δήμου Φυλής.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης φορτώθηκαν
στα αυτοκίνητα αρνιά, αυγά, τσουρέκια,
λαμπάδες και τρόφιμα προκειμένου να διανε-
μηθούν στις οικογένειες που σιτίζουν η
ΚΕΔΗΦ και το Κοινωνικό Μαγειρείο ενώ
παράλληλα θα δοθούν κανονικά και τα γεύ-
ματα της σίτισης.

Με όλες τις τιμές 
και τις παραδόσεις

η περιφορά του Επιταφίου
Αγίου Κωνσταντίνου

στα Άνω Λιόσια

Με όλες τις τιμές και τις παραδόσεις πραγμα-
τοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου του

Αγίου Κωνσταντίνου, στα Άνω Λιόσια, την οποία ακο-
λούθησαν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής  . 

Πρωτοστάτης και φέτος ο Σύλλογος Αρβανίτικου
Πολιτισμού Άνω Λιοσίων Η ΓΡΙΖΑ, με νέους και νέες
ντυμένους με παραδοσιακές ενδυμασίες που τον
πλαισίωναν. 

Στο τέλος της περιφοράς, τον Επιτάφιο μετέφεραν
στους ώμους τους, όπως το συνηθίζουν, ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης
Καμπόλης κι ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Χρήστος Καματερός.



Το πρωί της Μ. Δευτέρας 06/04/2015 ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας και ο Επιστημο-

νικός Συνεργάτης της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου και
υπεύθυνος του προγράμματος «Δράσεις υπέρ του παι-
διού και της οικογένειας ΡΟΜΑ» κ. Δημήτρης Ανυφα-
ντάκης παραβρέθηκαν κατόπιν ειδικής πρόσκλησης
στην ημερίδα εκπαίδευσης κοινωνικών διαμεσολαβη-
τών Ρομά, που διοργανώθηκε στα πλαίσια των προ-
γραμμάτων ROMED 2/ROMACT  που τελούν υπό την
εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβου-
λίου της Ευρώπης. Η ημερίδα έλαβε χώρα στις εγκατα-
στάσεις του «Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»
με οικοδεσπότη τον Εθνικό Διαμεσολαβητή του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης κ. Σωτήρη Νικολάου. Οι κοινωνι-
κοί διαμεσολαβητές οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στο πλαί-
σιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος ROMED
απασχολήθηκαν στα προγράμματα ένταξης παιδιών
ΡΟΜΑ στο σχολείο.

Η πρόσκληση προς τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας να τιμήσει με την παρουσία του τις εργασίες της
ημερίδας αυτής δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς οι
προσωπικές του παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για
την ένταξη, την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση
των τσιγγάνων μαθητών μέσα από σύγχρονες δράσεις

και προγράμματα, έχουν προκαλέσει πανελλήνιο
ενδιαφέρον, αναγνωριζόμενες ως καινοτόμες και
πρωτοπόρες τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επί-
πεδο, καθιερώνοντας παράλληλα την Μητρόπολη
Ιλίου ως έναν εξειδικευμένο εταίρο του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης , στα θέματα που αφορούν την γνωστική

και κοινωνική εξέλιξη της ρομικής νεολαίας στην Ελλά-
δα, καθώς και στην στήριξη της κοινότητας τον ΡΟΜΑ
γενικότερα. 

Μετά την ξενάγηση στους χώρους του μουσείου από
έμπειρους ξεναγούς ακολούθησε το κυρίως μέρος της
παρουσίασης της μέχρι τώρα πορείας του προγράμμα-
τος.    Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθναγόρας τόνισε μεταξύ
άλλων: «Είμαι εντυπωσιασμένος και σας συγχαίρω για
το πρόγραμμα που μας παρουσιάζετε σήμερα. […]
Στην Μητρόπολή μας έχουμε ένα μεγάλο χώρο που
ξεκινάει από τα Άνω Λιόσια, συνεχίζει στο Ζεφύρι και
ολοκληρώνεται στις Αχαρνές, όπου κατοικεί σημαντικός
αριθμός ελλήνων τσιγγάνων. Προβληματίστηκα λοιπόν
όταν ανέλαβα την θέση του Μητροπολίτη για το πώς θα
μπορέσω να μπω σ’ αυτές τις κλειστές κοινωνίες και
άφησα το Θεό να μου δείξει το δρόμο, ασχολούμενος
αρχικά με το ζήτημα το παλαιοημερολογιτών στο οποίο
έχουμε πετύχει μεγάλη πρόοδο.[…] Όταν αποσπάστη-
κε ο κ. Δημήτρης Ανυφαντάκης από το Υπουργείο Παι-
δείας στην Μητρόπολη άρχισα να συζητώ μαζί του για
το όνειρό μου να κάνω κάτι για τους Ρομά. Μου πρό-
τεινε λοιπόν αυτός να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, ζητώ-
ντας μου να του περιγράψω τους στόχους που θα

ήθελα να έχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Του απάντησα
πως στόχος μου δεν είναι να τους μάθουμε γράμματα,
γιατί κάτι τέτοιο το κάνουν στο σχολείο, αλλά να τους
βοηθήσουμε να μάθουν μέσα από τον πολιτισμό μας κι
εμείς να διδαχτούμε από τον δικό τους, χωρίς να τους
αφομοιώσουμε και σεβόμενοι την πολιτιστική τους ταυ-
τότητα. Έτσι λοιπόν, εδώ και δύο χρόνια λειτουργούμε
ένα πρόγραμμα όπου φέτος συμμετέχουν 45 παιδιά,
όπου τα βοηθούμε διαδραστικά να αναπτύξουν δεξιό-
τητες και να ενταχθούν ομαλά στο σχολείο και την κοι-
νωνία. […] Με μεγάλη μας χαρά ακούσαμε και πέρυσι
και φέτος, τους δασκάλους των σχολείων να μας λένε
πως από το πρώτο κιόλας διάστημα εφαρμογής του
προγράμματος μας, οι μαθητές παρουσίασαν ραγδαία
αλλαγή προς το καλύτερο, εντασσόμενοι στο ευρύτερο
κοινωνικό γίγνεσθαι του σχολείου με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. […] Το πρόγραμμα μας πιστεύει στην
ένταξη και είναι μια ευκαιρία να για πάψουμε να φοβό-
μαστε εμείς εσάς (σ.σ. τους τσιγγάνους) κι εσείς εμάς.
Στην Εκκλησία μας άλλωστε όλες οι διαφορετικότητες
μπορούν να συνυπάρξουν». 

Τέλος ο κ. Δημήτρης Ανυφαντάκης εξήγησε στα στελέ-
χη και τους διοργανωτές του εκδήλωσης τους στόχους
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρότυπου εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Δράσεις υπέρ του παιδιού και
της οικογένειας ΡΟΜΑ», εκφράζοντας ταυτόχρονα και
την επιθυμία για μελλοντική συνεργασία των δύο προ-
γραμμάτων μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, επιστη-
μονικής μεθοδολογίας και εμπειρίας, με σκοπό την
αρτιότερη λειτουργία τους και την εμβάθυνση της
παρέμβασής τους προς όφελος των ευεργετούμενων
μαθητών και των οικογενειών τους.
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Ομαλά διεξήχθη εχθές
και προχθές η  επι-
στροφή των εκδρο-

μών του Πάσχα, ενώ η  κυκλο-
φορία και στα δυο εθνικά
δίκτυα ήταν σχετικά χαμηλή
σε σχέση με άλλες χρονιές. 

Μικρές καθυστερήσεις
παρατηρήθηκαν στο 199ο
χιλιόμετρο της Εθνικής οδού
Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος
του «εργοταξίου Παναγόπου-
λου» στο ρεύμα προς Κόριν-
θο λόγω έργων. 

Σε αυτό το σημείο σχηματί-
σθηκε και ουρά μήκους ενός
περίπου χιλιομέτρου.

Οι οδηγοί ήταν ιδιαίτερα
προσεκτικοί  και στο 20ο
χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθη-
νών - Κορίνθου, στο ύψος της
«Χαλυβουργικής» και στο ρεύμα
προς Αθήνα όπου εκτελούνται αντι-
πλημμυρικά έργα, ενώ ο δρόμος
στενεύει στο σημείο εκείνο στενεύει
απότομα.

Βοήθησαν τα έκτακτα μέτρα της
Τροχαίας

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 13
Απριλίου, για το ρεύμα εισόδου στα 

αστικά κέντρα και από τις 15.00
έως 22.00, ίσχυαν οι απαγορεύσεις:

- Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο.
Πατρών- Κορίνθου- Αθηνών, από τα 

Διόδια Ρίου μέχρι τα Διό-
δια Ελευσίνας.

- Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονί-
κης- Αθηνών, στο ρεύμα
προς Αθήνα, από την
κάτω διάβαση περιοχής
Σκοτίνας μέχρι τη Λάρισα,
από τον κόμβο Ραχών
Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο
Λαμίας και από τη δια-
σταύρωση του Μπράλου
μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφά-
νου (Κρυονέρι).

- Στην Εθνική Οδό Ν.
Μουδανιών- Θεσσαλονί-
κης, από το 34ο χλμ. μέχρι
την αερογέφυρα Θέρμης.

- Στην Εθνική Οδό Χαλκί-
δας- Σχηματαρίου, από την υψηλή
γέφυρα Χαλκίδας μέχρι τη διασταύ-
ρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-
Θεσσαλονίκης.

- Στην Εθνική Οδό Καβάλας- Θεσ-
σαλονίκης, από τη γέφυρα Στρυμόνα
μέχρι την διασταύρωση Ρεντίνας.

Ομαλή ήταν η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
Μικρές καθυστερήσεις στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, 
στο ύψος της «Χαλυβουργικής» όπου εκτελούνται αντιπλημμυρικά έργα

Προσωπικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες 
για την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση 

τσιγγάνων μαθητών 
του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα 



Ηλεκτρονικά και μέσω ΚΕΠ θα μπορούν
οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους για τη χορήγηση των
παροχών που προβλέπονται από τον

πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για την αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η υποβολή των
αιτήσεων ξεκινάει στις  20 Απριλίου και ολοκλη-
ρώνεται στις 20 Μαΐου

Μεταξύ άλλων οι πολίτες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα θα μπορούν να έχουν δωρεάν ηλεκτρι-
κό ρεύμα και επιδότηση ενοικίου. Η αξιολόγηση των
αιτημάτων θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο ενώ σε
περιπτώσεις συμψηφισμού θα υπάρχει η δυνατότη-
τα αξιολόγησης με επιπλέον συντελεστές, όπως ο
αριθμός τέκνων. 

Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ σε πρόσφατη συνάντη-
ση που είχε με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουρ-
γό Θ. Φωτίου είχε ζητήσει να ενημερωθεί για τους
τελικούς δικαιούχους του προγράμματος προκειμέ-
νου να είναι σε θέση να αξιολογεί τις περιπτώσεις
και τα αιτήματα που αφορούν στην απαλλαγή από
δημοτικά τέλη.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα συσταθεί
ομάδα εργασίας προκειμένου να αποφασιστούν από
κοινού δράσεις που θα συμβάλλουν στην βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που έχουν πληγεί
από την οικονομική κρίση.

Ειδικότερα σε σχέση με την υλοποίηση του τρέχοντος
προγράμματος  οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του
υπουργείου, όπου θα υπάρχει και αναλυτική πληροφό-
ρηση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εξέλιξη
του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε
υπηρεσίες διαδικτύου, οι ωφελούμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΠ)
όπου θα του παρέχεται βοήθεια για τη συμπλήρωση
και υποβολή της αίτησης.

Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες υλοποίησης των
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρί-
σης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μεταξύ άλλων η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση)
λαμβάνει υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά κριτή-
ρια για τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παρο-
χών και τη δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 

kwh ανά μήνα, τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου
και την επιδότηση σίτισης.

Όροι και Προϋποθέσεις

Γι να μπορέσει να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει
να μην υπερβαίνει τα όρια πραγματικού εισοδήματος
των 2.400 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για μεμονωμένο
άτομο και 3.600 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για ζευγά-
ρι. Το ποσό αυξάνει κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο
εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετη-
σίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένει-
ας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ ετησίως. για το
συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του
συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτι-
κά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέ-
χουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαί-
νει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλά-
σιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών
της παρούσας απόφασης. Με βάση αυτόν τον κανόνα,
το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεμονωμένο άτομο: 2400 ευρώ
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα

εξαρτώμενο μέλος: 3600 ευρώ
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρ-

τώμενα μέλη: 4200 ευρώ
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρ-

τώμενα μέλη: 4800 ευρώ
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρ-

τώμενα μέλη: 5400 ευρώ
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με

5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6000 ευρώ
Για κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη και περι-

ουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα η συνολική φορολογη-
τέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και
στο εξωτερικό) θα πρέπει  να μην υπερβαίνει τις
90.000 ευρώ κατʼ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000
ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για
κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο
για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000
ευρώ.
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ΑΠΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 

Hλεκτρονικά και μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις για 
τις παροχές κατά της ανθρωπιστικής κρίσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.
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ΔΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Ο Ευκ. Τσακαλώτος προανήγγειλε μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς

Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς και δημιουργία ΔΟΥ κρυμμένου πλούτου προαναγγέλλει μιλώντας
στο Βήμα της Κυριακής ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Με τα μέτρα αυτά όπως εξηγεί ο κ. Τσακαλώτος θα επιτευχθούν οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και πρωτογενή
πλεονάσματα της τάξης του 1% - 1,5 %.

Τονίζει πως ενα πρώτο βήμα θα ειναι η βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ ή η ρύθμιση με τις άδειες των κανα-
λιών.

Υπογραμμίζει πως "η μεγαλη διαπραγμάτευση του Ιουνίου για το χρέος θα είναι η πιο κρίσιμη. Έιναι κομβικής σημα-
σίας η ικανοποιητική διευθέτηση του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιμο και να απαλλαγεί η χώρα από υπέρογκες
δαπάνες εξυπηρέτησης του, ειδικά σε περιόδους ύφεσης σαν την τωρινή".

Διαβεβαιώνει ότι δεν θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις συντάξεις ενώ σημειώνει "θα μπορού-
σαμε να εξετάσουμε αλλαγές σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης για τις οποίες συμφωνού-
με και εμείς αλλα ως εκεί".

ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Αυστηρότερα τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων στις επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο

Ανατροπές στο καθεστώς χορήγησης δανείων σε επι-
χειρήσεις αναμένεται από το επόμενο τρίμηνο σύμφωνα
με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η πρόβλεψη της ΤτΕ είναι
ότι θα γίνουν αυστηρότερα τα κριτήρια με τα οποία θα
αξιολογούνται οι επιχειρήσεις για να λαμβάνουν δάνεια,
κάτι που σημαίνει ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζον προ-
βλήματα ρευστότητας και επομένως θα δυσκολέψει και
η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονο-
μία.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το α΄ τρίμηνο του 2015, τα κρι-
τήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση
με το τελευταίο τρίμηνο του 2014 (βλ. Διάγραμμα 1). Τα
κριτήρια αναμένεται, όμως, να γίνουν ως ένα βαθμό πιο
αυστηρά κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015,
εξαιτίας της γενικής οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετά-
βλητη κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2015 (βλ.
Διάγραμμα 2), παρά τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανά-
γκες των επιχειρήσεων για αναδιάρθρωση του χρέους
τους. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να
παραμείνει αμετάβλητη και κατά τη διάρκεια του β΄ τρι-
μήνου του 2015.

Οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ παρέμειναν
κατά βάση αμετάβλητοι.

Δάνεια προς νοικοκυριά
Το α΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανεί-

ων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα (βλ. Διά-
γραμμα 1) σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014,
ενώ αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και
κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2015.

Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρουσίασε μικρή
μείωση (βλ. Διάγραμμα 2), κυρίως λόγω της χαμηλής
εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς την τρέχουσα
οικονομική κατάσταση, ενώ αναμένεται να παραμείνει
κατά βάση αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του επόμενου
τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε
αμετάβλητη (βλ. Διάγραμμα 2), ενώ αναμένεται να μειω-
θεί ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του
2015.

Οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέ-
μειναν κατά βάση αμετάβλητοι.

«ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΛΛΑ Η ΟΥΣΙΑ»
Κομισιόν: Περιμένουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα 
στις διαπραγματεύσεις ως τις 24 Απριλίου

Ουσιαστικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των
θεσμών και των ελληνικών αρχών ως τις 24 Απριλίου προσδοκά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του
εκπροσώπου της, Μαργαρίτη Σχοινά, από τις Βρυξέλλες.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επανέλαβε ότι οι διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών βρίσκονται
σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν το σύνολο
των θεμάτων που σχετίζονται με το ελληνικό πρόγραμμα και κινού-
νται στο πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup της 20ης Φεβρουα-
ρίου.

Συνεχίζοντας, ο Μ. Σχοινάς τόνισε ότι η Επιτροπή ελπίζει ότι ως
την επόμενη συνάντηση των υπουργών οικονομικών της ευρωζώ-
νης, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου στη Ρίγα της Λετο-
νίας, θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμά-
τευσης.

Ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής αρνήθηκε να προβεί σε
οποιοδήποτε σχόλιο τόσο για τις χθεσινές δηλώσεις του διευθυντή
επί ευρωπαϊκών θεμάτων του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν για την Ελλάδα,
όσο και για τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, λέγοντας πως η Επι-
τροπή έχει κατ' επανάληψη τονίσει ότι δεν σχολιάζει κατά τη διάρ-
κεια μιας συνολικής διαπραγμάτευσης.

«Δεν μας αφορά ο θόρυβος που γίνεται, μας ενδιαφέρει η
ουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, εξάλλου, και ο Επίτροπος
Οικονομίας Πιερ Μοσκοβισί, μιλώντας σήμερα στην επιτροπή
οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. Ο Π. Μοσκοβισί τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι θεσμοί
αναμένουν από την ελληνική πλευρά την πλήρη λίστα των μεταρ-
ρυθμίσεων.

Β. Κορκίδης: Απογοητευτική 
η φετινή πασχαλινή περίοδος 

Υπογράμμισε ότι η ελληνική αγορά συνεχίζει να «σταυ-
ρώνεται» εξαιτίας του κλίματος ανασφάλειας και φόβου
που επικρατεί  σχετικά με την πορεία της οικονομίας.

Απογοητευτική χαρακτήρισε τη φετινή πασχαλινή
περίοδο ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης
και σημείωσε ότι η αγορά κινείται υποτονικά καθ΄όλο το
πρώτο τρίμηνο του έτους. 

«Η αγορά κινείται φέτος κατά περίπου 20% χαμηλότερα
από τα ήδη χαμηλά περσινά επίπεδα» 

Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε ότι η ελληνική αγορά συνε-
χίζει να «σταυρώνεται» εξαιτίας του κλίματος ανασφάλειας
και φόβου που επικρατεί στη χώρα, σχετικά με την
πορεία της ελληνικής οικονομίας και πρόσθεσε ότι τα διά-
φορα σενάρια περί μη συμφωνίας της κυβέρνησης με
τους ευρωπαίους εταίρους και η ενδεχόμενη αδυναμία της
χώρας να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώ-
σεις προκαλούν μούδιασμα σε επιχειρηματίες και κατανα-
λωτές. 

Ο ίδιος ανέφερε ότι κάθε θετική απόφαση, που θα δώσει
αίσιο τέλος στο οικονομικό ζήτημα της χώρας, θα δώσει
άμεσα και μια ανάσα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες
που για άλλη μια φορά βιώνουν το «μαρτύριο της σταγό-
νας» και βλέπουν τις δραστηριότητές τους να υπόκεινται
σε «αργό θάνατο».

«Ο εθνικός αυτοχειριασμός, ο αργός ή ξαφνικός θάνα-
τος της αγοράς και της οικονομίας, η νέα φορολογική
αφαίμαξη των Ελλήνων πολιτών δεν είναι στις επιλογές
των μικρομεσαίων της αγοράς. Η μόνη επιλογή μας είναι
μια «έντιμη και επωφελής συμφωνία» με «ειλικρινείς υπο-
χωρήσεις» και με τον όρο να πραγματοποιηθεί μέσα στην
Ευρωζώνη, με τρόπο που να ευνοεί την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας. Μόλις λοιπόν «κλειδώσει» η πολυ-
πόθητη συμφωνία, τότε μόνο θα τελειώσει ο Γολγοθάς και
η Σταύρωση μας, θα έρθει η λύτρωση της αγοράς και η
«Ανάσταση» της κοινωνίας και οικονομίας μας» κατέληξε
ο κ. Κορκίδης.

ΕΡΕΥΝΕΣ
Αγνοείται 22χρονος Έλληνας ανθυποπλοί-

αρχος στις δυτικές ακτές του Μεξικού

Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες έρευνες για τον εντο-
πισμό 22χρονου Έλληνα ανθυποπλοίαρχου, μέλους
πληρώματος φορτηγού πλοίου σημαίας των νήσων
Μάρσαλ, στη θαλάσσια περιοχή των δυτικών ακτών
του Μεξικού.

Το φορτηγό πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο
από τη Σανγκάη προς το Μεξικό, είχε πλήρωμα 24
ατόμων, εκ των οποίων τέσσερις Έλληνες και 20
Φιλιππινέζοι.

Στις έρευνες μετέχουν τρία πολεμικά πλοία του Μεξι-
κού, δύο ελικόπτερα και δύο παραπλέοντα πλοία.

ΤΤΕ
Δικαίωμα ρύθμισης δανείων 31.000 
αγροτών με ιδιαίτερα επωφελείς όρους

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστωτικών
και Ασφαλιστικών Θεμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος
ενέκρινε, μετά από διαβούλευση με τους εκκαθαρι-
στές, τα σχέδια στρατηγικής των υπό εκκαθάριση τρα-
πεζών για το 2015.

Με την απόφαση αυτή, δίνεται η δυνατότητα - σε όλες
τις εκκαθαρίσεις - αύξησης της χρονικής διάρκειας της
ρύθμισης από πέντε σε δέκα χρόνια.

Ειδικά για τους δανειολήπτες της Αγροτικής Τράπε-
ζας, παρέχεται το δικαίωμα ρύθμισης δανείων 31.000
αγροτών, με ιδιαίτερα επωφελείς όρους.
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6. Επειδή από τη νομολογία του ΔΕΕ προκύπτει ότι «σε ορισμένες περι-
πτώσεις, ένα αγαθό, ένα υλικό ή μια πρώτη ύλη που προκύπτουν από δια-
δικασία εξορύξεως ή παραγωγής που δεν αποσκοπεί κυρίως στην παρα-
γωγή τους μπορούν να συνιστούν όχι υπόλειμμα, αλλά υποπροϊόν το
οποίο ο κάτοχος δεν επιθυμεί να «απορρίψει», κατά την έννοια του άρθρου
1 στοιχείο α΄, της οδηγίας, αλλά το οποίο προτίθεται να εκμεταλλευθεί ή να
εμπορευθεί -ενδεχομένως ακόμα και για τις ανάγκες επιχειρηματιών διαφο-
ρετικών από αυτόν που το παρήγαγε- υπό ευνοϊκές γι’αυτόν συνθήκες, στο
πλαίσιο μεταγενέστερης διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επανα-
χρησιμοποίηση αυτή είναι βεβαία, δεν απαιτεί προηγούμενη επεξεργασία
και εντάσσεται στο συνεχές  της διαδικασίας παραγωγής». Εν προκειμένω
δεν υφίσταται καμία από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η νομο-
λογία του ΔΕΕ και ως εκ τούτου είναι αναμφισβήτητο ότι τα εν λόγω αδρα-
νή υλικά συνιστούν απόβλητα και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δια-
χείρισης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της οδηγίας 2008/98 και της οδη-
γίας 99/31.

ΙΙΙ. Παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας
7. Η διαδικασία της απόθεσης αδρανών προϊόντων εκσκαφών ρυθμίστη-

κε αρχικώς με την διάταξη του άρθρου 7 παρ.4 Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-
09-2011). Η εν λόγω διάταξη αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Επιτρέπεται για
έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας
και ανενεργού περιοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, με αποκλειστικό
σκοπό την αποκατάστασή της και την ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον.
Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση μελέτης
περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη».
Από τη διατύπωση της παραπάνω διάταξης δεν προκύπτει ότι δεν απαι-
τείται Περιβαλλοντική αδειοδότηση, απλώς ορίζεται ότι απαιτείται επιπλέον
Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης. Μια διαφορετική ερμηνεία της ως
άνω διάταξης προσκρούει στην οδηγία 2011/92 όπως αναλυτικά εκτίθεται
στη συνέχεια.

8. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ.11 Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α
159/08-08-2014) η οποία τροποποιεί την διάταξη του άρθρου 40 παρ. 2
Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/25-11-2011), ο νομοθέτης αποφασίζει να αποσα-
φηνίσει το ανωτέρω ζήτημα, σε κάθε δε περίπτωση, εάν δεν γίνει αποδεκτή
η ως άνω ερμηνεία, να ρυθμίσει διαφορετικά τη διαδικασία της απόθεσης
προϊόντων εκσκαφών. Συναφώς ορίζει με την εν λόγω διάταξη ότι «2.α.
Επιτρέπεται η χρήση της περίσσειας εκσκαφών από την κατασκευή δημο-
σίων έργων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα με σύμβαση παρα-
χώρησης, για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων ανεξαρτήτως του
ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος, μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης μορ-
φολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης, καθώς και έκδοση Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία».

9. Επειδή ο νεότερος νόμος Ν.4280/2014 δεν καταργεί ρητώς τις διατά-
ξεις του Ν.4014/2011  και πιο συγκεκριμένα την διάταξη του άρθρου 7 παρ.
4 του ιδίου νόμου, αλλά ρυθμίζει  με διαφορετικό τρόπο, ακολουθώντας δια-
φορετική διαδικασία, το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Με βάση θεμελιώδη αρχή
του Δικαίου, στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι κανόνες δικαίου
ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο αλλά με διαφορετικό τρόπο, τότε εφαρμόζεται
ο νεότερος κανόνας έναντι του παλαιότερου ή των παλαιότερων. Δεν απαι-
τείται ο επόμενος κανόνας δικαίου να καταργεί ρητά τον προηγούμενο,
αρκεί να ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα με διαφορετικό τρόπο.

10. Επομένως στην εν λόγω περίπτωση βρίσκει εφαρμογή μόνο ο
Ν.4280/2014 και όχι ο Ν.4014/2011. Άλλωστε, σε αντίθεση με τις αρχές του
δικαίου οι οποίες εφαρμόζονται σωρευτικά ή συμπληρωματικά (π.χ. η αρχή
της πρόληψης εφαρμόζεται σωρευτικά με την αρχή της αναλογικότητας),
στην περίπτωση πλειόνων κανόνων δικαίου δεν μπορεί παρά να εφαρμο-
στεί μόνο ένας εξ αυτών ο οποίος θα είναι είτε lex specialis είτε νεότερος
κανόνας όπως εν προκειμένω. Εξ αυτού του λόγου είναι υποχρεωτική η
εφαρμογή της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, και συνακο-
λούθως η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),
όπως επιτάσσει το άρθρο 51 παρ.11 Ν.4280/2014 και όπως προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του Ν.3164/2003 η
θέση «Μελετάνι» Μάνδρας εγκρίθηκε ως κατάλληλη για εγκατάσταση ολο-
κληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή
δραστηριότητας που αφορά στη διαχείριση αποβλήτων στην παραπάνω
θέση, απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της εκτίμησης των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Μάλι-
στα δε, η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) είναι η
μόνη που επέχει θέση έγκρισης επέμβασης κατά τις διατάξεις των άρθρων
45 και 58 του Ν. 998/1979 περί δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και
έγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3028/2002.

ΙV. Παραβίαση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 
12. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ αναφέρει ότι: «Με

την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, για τα έργα που απαριθμού-
νται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη αποφασίζουν κατά πόσο το έργο θα
υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Τα κράτη μέλη
αποφασίζουν βάσει: α) κατά περίπτωση εξέτασης  ή  β) κατώτατων ορίων
ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος μέλος, Τα κράτη μέλη μπορούν να
εφαρμόσουν και τις δύο διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και
β)». Περαιτέρω, η παράγραφος 3 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζει ότι «όταν
διενεργείται κατά περίπτωση εξέταση ή καθορίζονται κατώτατα όρια ή κρι-
τήρια για τους σκοπούς της παραγράφου 2, λαμβάνονται υπόψη τα σχετι-
κά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα κράτη μέλη δύνα-
νται να θεσπίζουν κατώτατα όρια ή κριτήρια που καθορίζουν πότε τα έργα
δεν οφείλουν να υπόκεινται στην απόφαση με βάση τις παραγράφους 4 και
5 ή σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  και/ή κατώτατα όρια ή κρι

τήρια που καθορίζουν πότε τα έργα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να υπό-
κεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς να υπόκεινται
στην απόφαση που ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5». 

13. Επειδή τα κριτήρια επιλογής που μνημονεύονται στο άρθρο 4 παρά-
γραφος 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ είναι: 1. Τα χαρακτηριστι-
κά του έργου (π.χ. το μέγεθος του έργου, η παραγωγή αποβλήτων, η
ρύπανση, οι οχλήσεις). 2. Η τοποθεσία του έργου (π.χ. η εγκεκριμένη
χρήση γης, η ποιότητα των φυσικών πόρων της περιοχής και η ικανότητα
απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος). 3. Τύπος και χαρακτηριστικά
των ενδεχόμενων επιπτώσεων (π.χ. μέγεθος και χωρική έκταση επιπτώ-
σεων, φύση, ένταση και πιθανότητα επιπτώσεων κλπ.).

14. Επειδή από τη νομολογία του ΔΕΕ προκύπτει ότι «όταν ένα κράτος
μέλος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β΄της οδηγίας
επιβάλλει, όσον αφορά σχέδια που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ αυτής,
κατώτατο όριο το οποίο είναι ασυμβίβαστο προς τις υποχρεώσεις που επι-
βάλλουν τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 3 της εν λόγω οδη-
γίας, οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1 καθώς και το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο α΄και παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας, ανα-
πτύσσουν άμεσο αποτέλεσμα, συνεπεία του οποίου οι αρμόδιες εθνικές
αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα εξεταστεί αρχικώς αν τα επίμαχα έργα
ένδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι, σε περί-
πτωση καταφατικής απάντησης, θα εκτιμηθούν κατόπιν οι επιπτώσεις
αυτές». Εν προκειμένω δεν έχει εξεταστεί από την αρμόδια εθνική αρχή
(την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) αν το εν λόγω έργο ενδέχεται να έχει
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθόσον δεν έχει ακολουθήσει τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειδότησης.

15. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την υπέρβαση, από μια εθνική αρχή, των
ορίων που θέτει το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, το
ΔΕΕ έχει αποφανθεί σχετικά. Συγκεκριμένα στην υπόθεση C-244/12,
Salzburger Flughafen το Δικαστήριο έκρινε τα εξής: «Όσον αφορά τον
καθορισμό κατώτατων ορίων ή κριτηρίων προκειμένου να προσδιοριστεί αν
ένα έργο πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, επιβάλλεται ασφαλώς η υπόμνηση ότι το άρθρο 4 παράγρα-
φος 2 στοιχείο β΄της οδηγίας παρέχει συναφώς στα κράτη μέλη περιθώριο
εκτίμησης. Αυτό όμως οριοθετείται από την υποχρέωση που προβλέπεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και η οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη να προ-
βαίνουν σε εκτίμηση των επιπτώσεων εκείνων των σχεδίων τα οποία, λόγω
της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους μπορούν να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις για το περιβάλλον».

16. Στη συνέχεια το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι «τα κριτήρια ή/και κατώτατα
όρια που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β΄της οδηγίας
έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της εκτίμησης των συγκεκριμένων χαρα-
κτηριστικών ενός σχεδίου, προκειμένου να προσδιοριστεί αν υποχρεωτι-
κώς πρέπει αυτό να υποβληθεί σε αξιολόγηση και όχι την εκ προοιμίου
εξαίρεση από αυτή, συνολικώς ορισμένων κατηγοριών σχεδίων του
παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, των οποίων η εκτέλεση μελετάται
εντός κράτους μέλους.»

17. Τέλος, «το Δικαστήριο διευκρίνισε επίσης ότι ένα κράτος μέλος το
οποίο καθορίζει τα κριτήρια ή/και τα κατώτατα όρια σε τέτοιο επίπεδο ώστε
στην πράξη, το σύνολο των σχεδίων ορισμένου είδους να εξαιρείται εκ προ-
οιμίου από την υποχρέωση εκτίμησης των επιπτώσεων, υπερβαίνει το
περιθώριο εκτίμησης που διαθέτει δυνάμει των άρθρων 2 παράγραφος 1
και 4 παράγραφος 2 της οδηγίας, εκτός  αν το σύνολο των εξαιρουμένων
σχεδίων μπορεί να θεωρηθεί, βάσει συνολικής εκτίμησης, ότι δεν θα έχει
μάλλον αρνητικές επιπτώσει στο περιβάλλον».

18. Επειδή απαραίτητος όρος προκειμένου να προσδιοριστεί αν ένα σχέ-
διο πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων αποτελεί ο καθορισμός κατώτατων ορίων ή κριτηρίων. Σχετικά με
το εν λόγω ζήτημα είναι σαφής και πάγια η νομολογία του ΔΕΕ. Συγκεκρι-
μένα στην υπόθεση C-486/04 Eπιτροπή κατά Ιταλίας, το Δικαστήριο «έχει
αποφανθεί σχετικώς ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν
κριτήρια και/ή κατώτατα όρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται ποια σχέ-
δια εμπίπτοντα στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 85/337, ως αυτή είχε αρχι-
κώς, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκτιμήσεως. Πάντως, το παρεχό-
μενο στα κράτη μέλη περιθώριο εκτιμήσεως περιορίζεται από την προβλε-
πόμενη στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής υποχρέωση υπα-
γωγής σε διαδικασία μελέτης των επιπτώσεων των σχεδίων που ενδέχεται
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως λόγω της φύσεως,
του μεγέθους και του τόπου εγκαταστάσεώς τους (βλ., υπ’ αυτή την έννοια,
αποφάσεις Kraaijeveld κ.λπ., προαναφερθείσα, σκέψη 50, και της 16ης
Μαρτίου 2006, C-332/04, Επιτροπή κατά Ισπανίας, που δεν έχει δημοσι-
ευθεί στη Συλλογή 2006, σ. I-40, σκέψη 76). Επομένως, κατά τον καθορι-
σμό αυτών των κατωτάτων ορίων και/ή κριτηρίων, τα κράτη μέλη πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη όχι μόνον το μέγεθος των σχεδίων, αλλά, επίσης, τη
φύση και τον τόπο εγκαταστάσεώς τους (βλ., υπ’ αυτή την έννοια, αποφά-
σεις της 21ης Σεπτεμβρίου 1999, C-392/96, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Συλ-
λογή 1999, σ. I-5901, σκέψη 65, και της 16ης Μαρτίου 2006, Επιτροπή
κατά Ισπανίας, προαναφερθείσα, σκέψη 76).

19. Ομοίως, το Δικαστήριο έκρινε σχετικά ότι «περιορίζοντας την εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου πόλης μόνο σε σχέδια που
είναι τοποθετημένα σε μη αστικές περιοχές, η ισπανική κυβέρνηση περιο-
ρίζεται στην εφαρμογή του κριτηρίου θέσης, το οποίο δεν είναι παρά το ένα
εκ των τριών κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της οδηγίας 85/337/ΕΚ (νυν οδηγίας 2011/92/ΕΕ), δίχως να λαμβάνει
υπόψη τα άλλα δύο κριτήρια, δηλαδή τη φύση και το μέγεθος του σχεδίου».

20. Επειδή εθνική διάταξη που στηρίζεται μόνο σε ένα από τα τρία κριτή-
ρια του παραρτήματος ΙΙΙ κείται εκτός του περιθωρίου εκτίμησης που δια-
θέτει η εθνική αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 και
άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ. Συγκεκριμένα επί του
ζητήματος αυτού το Δικαστήριο, στην υπόθεση C-435/09 Επιτροπή κατά
Βελγίου, έκρινε ότι « ένα κράτος μέλος το οποίο, με βάση το άρθρο 4 παρά-
γραφος 2 της οδηγίας 85/337/ΕΚ (νυν οδηγία 2011/92/ΕΕ) καθορίζει τα
κατώτατα όρια ή/και κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το μέγεθος των 

σχεδίων και δίχως να λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ
της ίδιας οδηγίας, υπερβαίνει το περιθώριο εκτίμησης που διαθέτει σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 και άρθρο 4 παράγραφος 2 της εν
λόγω οδηγίας».

21. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι η υπό κρίση
δραστηριότητα ανήκει στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2011/91, στην περί-
πτωση που θεωρηθεί (πράγμα που κατά τη γνώμη που εκθέσαμε παρα-
πάνω δεν ισχύει) ότι η εθνική διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 4 του
Ν.4014/2011 δεν απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπό κρίση
έργου, όπως επίσης και η ΥΑ/1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21/13-01-2012) ομάδα
4η-συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, α/α 17 που εξαιρεί από την
περιβαλλοντική αδειοδότηση τους αποθεσιοθαλάμους έργων υποδομής
παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος
2 και 3 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και κατά συνέπεια δεν μπορούν να τύχουν
εφαρμογής.

V. Παραβίαση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύ-
νη

22. Η  οδηγία 2004/35/ΕΚ  για την περιβαλλοντική ευθύνη (στο εξής:
ΟΠΕ) εφαρμόζεται στη διαχείριση των αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙΙ της οδη-
γίας). Σύμφωνα με την ΟΠΕ, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει  μια πρωτεύου-
σα και μια δευτερεύουσα ευθύνη. Η πρώτη αναφέρεται στην υποχρέωση
του φορέα εκμετάλλευσης να λαμβάνει μέτρα από μόνος του ή κατόπιν
εντολής της αρμόδιας αρχής (και συνήθως να αναλαμβάνει το κόστος τους)
και η δεύτερη αναφέρεται στην υποχρέωση να καταβάλει το κόστος των
μέτρων που ελήφθησαν από την αρμόδια αρχή.  Ειδικότερα, έχει την υπο-
χρέωση να προλαμβάνει, να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και να διαχει-
ρίζεται την περιβαλλοντική ζημία (μέτρα για έλεγχο και περιορισμό και μέτρα
αποκατάστασης). Από την παραπάνω υποχρέωση της πρόληψης προκύ-
πτει ότι ο οικείος φορέας οφείλει να προβεί σε εκείνες τις διαδικασίες που
υλοποιούν την υποχρέωση αυτή. 

Οι εν λόγω διαδικασίες δεν είναι παρά εκείνες που αναφέρονται στην
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92
κατά την οποία, μέσω των διατάξεών της υλοποιείται η αρχή της πρόληψης
και η αρχή της προφύλαξης. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει πρωτεύου-
σα ευθύνη μόνο στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα έχει λάβει άδεια
σύμφωνα με τα άρθρα 6(3) και (4) ή το άρθρο 16 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
για τους οικοτόπους, το άρθρο 9 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την άγρια
πτηνοπανίδα και το άρθρο 4(7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα. 

23. Αντίθετα, η παραπάνω ευθύνη υπάρχει ακόμη και στις περιπτώσεις
όπου η ζημία προκλήθηκε από τρίτο πρόσωπο ή οφείλεται σε συμμόρφω-
ση προς εντολή δημόσιας αρχής ή προκλήθηκε από δραστηριότητα νομί-
μως αδειοδοτημένη ή από δραστηριότητα που θεωρήθηκε ασφαλής σύμ-
φωνα με την κατάσταση των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων που
επικρατούσε κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή της τέλεσης της ζημίας.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας επιβάλλεται υποχρεωτι-
κά χρηματοοικονομική εγγύηση από τον φορέα εκμετάλλευσης (βλ., επίσης
την ίδια ρύθμιση στο άρθρο 14 του Π.Δ. 148/2009 που είναι το εθνικό μέτρο
μεταφοράς της οδηγίας)

VI. Παραβίαση της ΕΣΔΑ
24. Επειδή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ, στις περιπτώσεις προ-

στασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου όπου οι αρμόδιες
εθνικές αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη νομοθεσία, κυρίως αναφορι-
κά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τότε παραβιάζουν την
ΕΣΔΑ, ιδίως τα άρθρα 6 και 8. Ειδικότερα στην υπόθεση Giacomelli το Δικα-
στήριο καταδίκασε την Ιταλία για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ διότι
εξέδωσε άδεια σε βιομηχανία χωρίς να προβεί προηγουμένως σε εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως απαιτεί η νομοθεσία. Εν προκειμένω,
η μη λήψη υπόψη της νομοθεσίας -στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω-
και η μη υποβολή στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
υπό κρίση έργου  συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 ΕΣΔΑ.

25. Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να υποβάλλουμε την παρούσα
αίτηση ώστε να προβεί η υπηρεσία σας στην περιβαλλοντική αδειδότηση
του υπό κρίση έργου, δεδομένου ότι η παράλειψη της διαδικασίας περι-
βαλλοντικής αδειδότησης είναι παράνομη διότι προσκρούει τόσο στην εθνι-
κή νομοθεσία, όσο και στην νομοθεσία της Ένωσης και στην ΕΣΔΑ, όπως
αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη κάθε εννόμου δικαιώματος μας το οποίο γεν-

νάται, μεταξύ των άλλων, από την παραβίαση του δικαίου της Ένω-
σης  εκ μέρους της διοίκησης του κράτους μέλους όπως την έχει επε-
ξεργαστεί διεξοδικά το ΔΕΕ (θεωρία Francovich ) (Βλ., μεταξύ άλλων,
υπόθεση C-224/01 Kobler, [2003] Συλλ Ι-10239.)

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να υποβάλλετε το υπό κρίση έργο της εναπόθεσης αδρανών προϊ-

όντων εκσκαφής της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό
“Χαιδάρι-Πειραιάς-Δημοτικό Θέατρο” στην θέση «Μελετάνι» Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας, στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης και στην έκδοση Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Να απαγορεύσετε την εναπόθεση των αδρανών προϊόντων εκσκα-
φής της δυτικής επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό “Χαιδάρι-Πει-
ραιάς-Δημοτικό Θέατρο” στην θέση «Μελετάνι» Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας. 

Αθήνα 09 Απριλίου 2015
Ο Πληρεξούδιος Δικηγόρος

Γιώργος Μπάλιας
Δ.Ν.-Δικηγόρος

Επ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

‘’Δεν έχει εξεταστεί από την αρμόδια εθνική αρχή (την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 
αν το εν λόγω έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
καθόσον δεν έχει ακολουθήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειδότησης’’
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"Η ΙΛΕΑ στα θέατρα των Αθηνών" "Η ΙΛΕΑ στα θέατρα των Αθηνών" 
Στα πλαίσια της δράσης "Η ΙΛΕΑ στα θέατρα των Αθηνών" και σε συνεργασία

με το "ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ" θα παρακολουθήσουμε το συγκλονιστικό μονόλογο του
Γ. Βασιλειάδη "ΜΑΜΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ" με την συντοπίτισσα ηθοποιό Καίτη Παπα-
νίκα. Πρόκειται για τη ζωή μιας γυναίκας, από δεκαπέντε μέχρι ενενήντα πέντε
ετών, που μέσα από τη ζωή της, περνάει κι όλη η ιστορία της νεώτερης Ελλά-
δος.

Η ηρωίδα είναι μια από αυτές τις ασήμαντες - σημαντικές γυναίκες, που όλοι
συναντήσαμε στο διάβα της ζωής μας σαν μάνα, σαν κόρη, σαν σύζυγο, σαν
γιαγιά, σαν γειτόνισσα, σαν φίλη, σαν γνωστή. Τέλος, είναι η μέση Ελληνίδα
που πάντα περνάει απαρατήρητη δίπλα μας, παρ' όλη τη δύναμη που κου-
βαλάει μέσα της... 

Κάθε ζωή είναι σημαντική γι' αυτόν που την ζει, όσο απλή και συνηθισμένη κι
αν είναι και σε αυτήν ο καθένας από μας βρίσκει κάτι από τον εαυτό του, από
τη δική του ζωή, κάτι που τον άγγιξε και ταυτίζεται μαζί της... Η παράσταση
είναι λόγος, τραγούδι, φως... Συνειδητοποιεί κανείς την ζωή, τον χρόνο που
φεύγει, τα γεγονότα που έρχονται και παρέρχονται και τέλος την ελπίδα, που
δεν σταματάει ποτέ να υπάρχει.

Στα μέλη του δικτύου θα προσφέρονται
μια σειρά από προνόμια σε διάφορους
τομείς ενδιαφέροντος τους. Όλοι οι συμμε-
τέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη
χρήση της κάρτας και έγιναν τα πρώτα
μέλη του νέου μας δικτύου. 

Στις εκδηλώσεις απηύθυνε χαιρετισμό ο
Πρόεδρος ΔΣ των ΕΛΠΕ, κος Γ. Παπαθα-
νασίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία
που δίνει ο Όμιλος στη νέα γενιά μέσα από
στοχευμένες δράσεις και επιβεβαίωσε πως
θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους άξιους
νέους, ώστε να παραμείνουν στη χώρα
μας. 

Με την παρουσία τους τίμησαν τις εκδη-
λώσεις εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοί-
κησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

στελέχη του Ομίλου, εκπρό-
σωποι των εργαζομένων,
καθώς και γονείς, συγγενείς
και φίλοι των βραβευθέντων.
Με το τέλος των εκδηλώσεων,
οι νέοι έβγαλαν αναμνηστικές
φωτογραφίες με το photo-
booth που είχε στηθεί έξω
από το χώρο των εκδηλώσε-
ων.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσα από μια
σειρά δράσεων εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης, στις οποίες περιλαμβά-
νονται επίσης οι υποτροφίες για μεταπτυ-
χιακές σπουδές στο εξωτερικό, η απασχό-

ληση διακεκριμένων άριστων αποφοίτων
και η συμμετοχή σε σεμινάρια για απόκτη-
ση δεξιοτήτων σε συνεργασία με αναγνω-

ρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς, στηρίζει
και επενδύει έμπρακτα στη νέα γενιά που
αποτελεί το μέλλον της χώρας μας. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγα-
νη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγά-

λη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι, 
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και
αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της
Ελλάδος  όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'ό-
ντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα
σε φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους
σας όπως ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα
με βιολογικά υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποι-
ότητα 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

ΓΑΜΟΣ

Ο Τσιλιγκερίδης Ισαάκ του Ιωάννη και της Γαλίνας, το γένος
Χιονίδου, γεννηθείς στο Σουχούμι Αμπχαζίας Γεωργίας κάτοι-
κος Ελευσίνας, και η Σαββίδου Βασιλική του Ιωάννη και της

Γκαλίνα, το γένος Σαπλάχοβα, γεννηθείσα στο Σουχούμι
Αμπχαζίας Γεωργίας, κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να

έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

Πρόσκληση για βράβευση των επιτυχόντων 
στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Η Δήμαρχος & το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν την Τετάρτη 15
Απριλίου 2015 & ώρα 7.00μ.μ. για τη βράβευση των επιτυχόντων στις ανώ-
τατες και ανώτερες σχολές της σχολικής χρονιάς 2013-2014 στο Δημοτικό

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».

Η Δήμαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη
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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 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του
Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 

Τηλέφωνο 6934840172.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό

σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων
Πολυτεχνείου πλησίον πιάτσας Ταξι).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 65τμ. με πατάρι 25τμ.

Άνω Ελευσίνα, επι της Εθνικής Αντιστά-
σεως (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ

Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορό-
φου (δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ.
WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια.
Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινό-
χρηστα, φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο
επικοιωνίας 6972 649610.
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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
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556

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

Σημειώνεται ότι η Παπαστράτος ολοκλήρω-
σε την περυσινή χρονιά με αύξηση πωλήσεων
και βελτίωση τελικών αποτελεσμάτων, ενώ
κατά τη διάρκεια της κρίσης ενίσχυσε το μερί-
διό της. 

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 800 εργαζόμε-
νους, ενώ απορροφά πάνω από το 50% της
εγχώριας παραγωγής σε καπνά ανατολικού
τύπου.

Ο πρόεδρος της Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Νική-
τας Θεοφιλόπουλος, τόνισε ότι η εταιρεία
συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην 

Ελλάδα, υλοποιώντας επενδύσεις, ενώ κατά
τη διάρκεια της κρίσης δεν προχώρησε σε μει-
ώσεις μισθών ούτε προσωπικού. 

Εξέφρασε, μάλιστα, την αισιοδοξία του για
την πορεία της χώρας, παρά το γεγονός ότι η
οικονομική συγκυρία είναι δύσκολη και οι δια-
πραγματεύσεις κρίσιμες, όπως είπε.

Η οικονομική κρίση, σύμφωνα με τον κ. Θεο-
φιλόπουλο, έχει επηρεάσει σημαντικά τον
κλάδο, ενώ σοβαρό πρόβλημα συνεχίζει να
αποτελεί η υπερφορολόγηση καπνικών προϊό

ντων και το παράνομο εμπόριο καπνού. 

Αναφορικά με το θέμα του λαθρεμπορίου,
τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι η
πρώτη που είπε ότι θα πατάξει το λαθρεμπό-
ριο στα τσιγάρα και αυτό σημαίνει ότι έχει
βάλει το θέμα στην ατζέντα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ.
Θεοφιλόπουλος, το κράτος σε ετήσια βάση
έχει απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους
800 εκατ. ευρώ από το λαθρεμπόριο τσιγάρων
και του χύμα καπνού.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

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

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

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

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

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

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

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

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

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

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

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

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)
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Μόλις για το 0,56% των δασικών οικοσυστη-
μάτων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 737.369
στρέμματα, έχει "κλειδώσει" η προστασία
τους, καθώς διαθέτουν κυρωμένους δασικούς
χάρτες δεκαεπτά χρόνια μετά την ισχύ του
νόμου περί Εθνικού Κτηματολογίου, ο οποίος
προβλέπει την εκπόνηση και κύρωση των
δασικών χαρτών, αλλά και της συνταγματικής
επιταγής για την κατάρτιση Δασολογίου.

Το πρόβλημα της τραγικής καθυστέρησης στη
διαδικασία οριστικοποίησης των δασικών χαρτών,
μέσω των οποίων δηλώνεται και κατοχυρώνεται η
περιουσία του Δημοσίου στο πλαίσιο του Εθνικού
Κτηματολογίου, αναδεικνύουν με ερώτησή τους
προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Λαφαζάνη η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος της Μόνι-
μης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Ηρώ
Διώτη και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τους
Οικολόγους Πράσινους Γ. Δημαράς.

Οι δύο βουλευτές υπογραμμίζουν πως δεν ορι-
στικοποιούνται οι δασικοί χάρτες, παρά το γεγο-
νός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΧΑ Α.Ε.,
μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε
στάδιο ολοκλήρωσης της κατάρτισης των δασικών
χαρτών μέχρι το τέλος του 2015 πάνω από το
50% της έκτασης της χώρας.

Όπως εξηγούν, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκο-
νται σε στάδιο ολοκλήρωσης της κατάρτισης οι
Περιφερειακές Ενότητες: Μεσσηνίας, Λακωνίας,
Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Ανατολικής Αττικής,
Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Εύβοιας,
Μαγνησίας, Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας,
Ιωαννίνων, Κοζάνης, Πιερίας, Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς. 

Έχουν θεωρηθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες οι
χάρτες για Μεσσηνία, Λακωνία, Εύβοια, Πιερία,
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πειραιά και Νήσων, ενώ
εκκρεμεί η θεώρηση των Δασικών Χαρτών των
υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί χάρτες που
καλύπτουν το 1.076.145,48 στρ. (1,12%) της
χώρας. Η μεγαλύτερη καθυστέρηση παρατηρείται
στην Αττική, η οποία "γνωρίζει την ταχύτερη οικι-
στική και δημογραφική ανάπτυξη και επομένως τα
περισσότερα περιστατικά καταπάτησης ή και
οικοδόμησης φυσικών περιοχών".

Ειδικότερα, στη νοτιοανατολική και βορειοανατο-
λική Αττική εκκρεμούν προς θεώρηση από τη
Δασική Υπηρεσία δασικοί χάρτες από το καλοκαί-
ρι του 2010. Παρομοίως και στον Δήμο Μεγάρων
και τις κοινότητες Βιλίων και Ερυθρών. Στις ελάχι-
στες περιοχές όπου η διαδικασία έχει προχωρή-
σει (στάδιο ανάρτησης από το 2012) Δροσιά,
Κηφισιά, Φυλή, Νέα Πεντέλη, Πεντέλη και Μαρα-
θώνας, δεν έχουν λειτουργήσει οι επιτροπές εκδί-
κασης των αντιρρήσεων ώστε αυτοί να κυρωθούν
οριστικά. 

Ακόμη η Εταιρεία του
Κτηματολογίου δεν έχει
προχωρήσει, παρ' ότι
οι χάρτες είναι θεωρη-
μένοι, για τις περιοχές:
Σταμάτα, Καπανδρίτι,
Γραμματικό, Βαρνά-
βας.

Οι καθυστερήσεις -
προειδοποιούν οι βου-
λευτές- οδηγούν στην
απαξίωση των υπό
θεώρηση χαρτών και
στον αποχαρακτηρι-
σμό δασών και δασι-
κών εκτάσεων, αφού
τα δεδομένα μεταβάλ-
λονται καθημερινά με
τις πράξεις χαρακτηρι

σμού που εκδίδουν οι
δασικές υπηρεσίες. 

Ερωτούν, λοιπόν, τον υπουργό πώς θα θερα-
πεύσει όλα αυτά τα προβλήματα και τι μέτρα προ-
τίθεται να λάβει:

* Για την περιοχή της Αττικής, όπου το έργο
παρουσιάζει σημαντική υστέρηση τόσο σε επίπε-
δο θεώρησης δασικών χαρτών όσο και σε επίπε-
δο ανάρτησης και κύρωσης.

* Για την επικαιροποίηση των χαρτών που
καταρτίστηκαν και θεωρήθηκαν πριν από την ισχύ
του 3889/10 και πλέον είναι παρωχημένοι, καθώς
και για εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο δεν
έγινε θεώρησή τους εγκαίρως από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και συνεπώς απώλεσαν την αξιοπι-
στία τους, αλλά και για τη λειτουργία των επιτρο-
πών εκδίκασης των αντιρρήσεων στους Δήμους
Κηφισιάς, Δροσιάς, Φυλής, Πεντέλης και Μαρα-
θώνα.

Με ρυθμούς... χελώνας η κύρωση 
των δασικών χαρτών
Από το καλοκαίρι του 2010 εκκρεμούν προς θεώρηση περιπτώσεις 
στον Δήμο Μεγάρων αλλά και στις περιοχές Βιλίων και Ερυθρών. 


