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Έκτακτη συνεδρίαση
των Δημάρχων
σήμερα για το 

Μεταναστευτικό
Έχει ζητηθεί η συνδρομή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
προκειμένου να δημιουργηθούν
προσωρινές δομές φιλοξενίας 

προσφύγων 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Παράδοση δωροεπιταγών
σε ευπαθείς ομάδες από τον
Σύλλογος Ποντίων Φυλής 

"Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ" 

Τιμή : 0,01€ 

"Λουκέτο" στους Δήμους
στην αρχή της εβδομάδος

Στο πλαίσιο της Παναττικής 
Στάσης Εργασίας, που 
προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

«Κρόνος 
και Χρόνος»
Διαδραστική έκθεση εικαστικών στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος 
του Δήμου Ελευσίνας

Συλλογή Φαρμάκων για τις ανάγκες 
του Κοινωνικού Φαρμακείου Ιλίου 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ 
Τροποποιήσεις στις 

λεωφορειακές γραμμές
λόγω του τριήμερου 

πανηγυριού 

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται επιπλέον σε Αγροτικές 
Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες

Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους καλεί Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους καλεί 
τους ΟΤΑ ο Δ. Στρατούληςτους ΟΤΑ ο Δ. Στρατούλης

Σελ: 5

Άμεση κινητοποίηση
του Δήμου Χαϊδαρίου

μετά από καταγγελία για
κακομεταχείριση οικόσιτου ζώου

Μεταφέρθηκαν 54 άτομα μέσα σε ένα 
φορτηγό από τον Ασπρόπυργο  

Πλήγμα σε 
μεγάλο κύκλωμα 

διακίνησης
μεταναστών 

Σελ: 8 Σελ. 9Σελ: 5

Σελ: 16

Σελ: 2
Σελ: 6

Αορίστου χρόνου
οι συμβάσεις 

11 ΑμεΑ
στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση 
Δήμου Ελευσίνας

Κατόπιν και της σύμφωνης 
γνώμης της Δημοτικής αρχής

Σελ: 2

Έφτασε η «Ώρα 
του Πολίτη»

- Θα εφαρμοστεί
πιλοτικά από τις

20 Απριλίου 
στα Άνω Λιοσία,

μια περιοχή όπου
η παραβατικότητα  
΄΄χτυπά κόκκινο΄΄

Σελ: 3Σελ: 3

Σελ: 7

Σελ: 3-4
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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

Γκαραγκούνη Ευαγ-
γελία Σ. Ρόδου 6, 

Τηλέφωνο: 
2105576086

Ελευσίνα
Σαμπάνης Σπυρίδων
Α. Περικλέους 40 &

Κοντούλη,
2105547581

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Παπαευσταθίου

Ελένη Χ. Μπουμπου-
λίνας 62 & Κρυστάλ-
λη Κώστα, Ζεφύρι,

2102470414
Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντί-
νος Χ. Κοροπούλη

Βαγγέλη 15,
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 743,60 μονάδες ο Γενικός ΔείκτηςΣτις 743,60 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

σημειώνοντας πτώση 1,98% σημειώνοντας πτώση 1,98% 
και  με τζίρο 59,18 εκατ. ευρώ.και  με τζίρο 59,18 εκατ. ευρώ.

Μ
ια ευχάριστη και αισιόδο-
ξη είδηση για 11 εργαζό-
μενους με το πρόγραμμα

ΑΜΕΑ της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ).
Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι είχαν
προσληφθεί στην Κοινωφελή Επι-
χείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ)
πριν 4 χρόνια με το επιδοτούμενο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ
και σήμερα μετά την ολοκλήρωση
του συγκεκριμένου προγράμματος
και με την σύμφωνη γνώμη της
Δημοτικής Αρχής και του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ μετα-
τρέπονται οι συμβάσεις τους και
γίνονται εργαζόμενοι αορίστου
χρόνου .

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα χρόνο είχε συμβεί το ίδιο και με άλλους δυο εργαζόμενους της ΚΕΔΕ.
Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της ΚΕΔΕ που έγιναν εργαζόμενοι αορίστου χρόνου είναι 13.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γαλήνη, Γαληνός, Νίκη, 
Καλλίς, Καλλίδα, Καλλία,

Κάλλι, Καλίς, Καλίδα, Καλία, 
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Έναυσμα για παρόμοιες κινήσεις προσφοράς
πρέπει να αποτελέσει η κινητοποίηση του
Ομίλου Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής

Μεγάρων , ο οποίος κατάφερε με επιτυχία να συλλέξει
μια μεγάλη ποσότητα ειδών καθημερινής χρήσης για
για το Χαμόγελο του Παιδιού. 

Ο εν λόγω αθλητικός σύλλογος συμμετείχε, με άλλους
φορείς απ’ όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του
«Cosmogym Festival Contest 2015» οι οποίοι συνέλε-
ξαν υλικό βοήθειας με την ευκαιρία της εορταστικής
περιόδου του Πάσχα. 

Συγκινητική η διάθεση για βοήθεια 
Με προσπάθεια και κυρίως διάθεση για βοήθεια ο 

ΟΦΑΦΑ κινητοποιήθηκε και συγκέντρωσε 20 κούτες
με, είδη εστίασης και είδη καθαριότητας. 

Ο πρόεδρος του ΟΦΑΦΑ Κλεάνθης Βαρελάς με ανα-
κοίνωσή του ευχαριστεί όσους προσέφεραν είδη για την
συγκέντρωση. Συγκεκριμένα ευχαριστεί τα μέλη και τους
φίλους του συλλόγου, τις αθλήτριες και τους αθλητές των
τμημάτων ρυθμικής γυμναστικής, ταεκβοντό και βόλλεϊ
και τις οικογένειές τους. «Εκφράζω τις ευχαριστίες μου
προς όλους τους φίλους, μέλη, αθλητές και οικογένειες
των αθλητών μας οι οποίοι ενίσχυσαν την προσπάθειά
μας και κατ’ επέκταση τον σκοπό να προσφέρουμε βοή-
θεια στους συνανθρώπους και ιδιαίτερα στα παιδιά τα
οποία φροντίζει ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδι-
ού» κατέληξε ο κ. Βαρελάς.

EΝΑΥΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

Παρέδωσε 20 κούτες με είδη καθημερινής 
χρήσης στο Χαμόγελο του Παιδιού 

Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου 
19, 23, 27

Αορίστου χρόνου οι συμβάσεις 11 ΑμεΑ
στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας

Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Δημοτικής αρχής 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με
αφορμή την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής,
αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 4ωρη Παναττική
Στάση Εργασίας, που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για τη
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015, από τις 07.30 π.μ. έως
τις 11.30 π.μ.

Επίσης, θα συμμετάσχει στη Συγκέντρωση Διαμαρ-
τυρίας (Γρηγ. Λαμπράκη και Χρυσ. Σμύρνης – Γήπε-
δο Προοδευτικής), στις 8.00 το πρωί, όπου θα ακο-
λουθήσει πορεία διαμαρτυρίας στα Δικαστήρια των
Φυλακών Κορυδαλλού. 

«Αυτή η δίκη πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για
να μπει ένα τέλος στην εγκληματική δράση των νεο-
ναζί στελεχών της Χρυσής Αυγής και στο σκανδαλώ-
δες καθεστώς ασυλίας τους. 

Μπροστά σε αυτή την κρίσιμη δίκη τα συνδικάτα δεν
μπορούν να παραμείνουν αδιάφορα και πρέπει να
αναλάβουν πρωτοβουλίες για την καταδίκη των υπευ-
θύνων της εγκληματικής συμμορίας» τονίζεται στην
ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Έφτασε η «Ώρα του Πολίτη»
- Θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 20 Απριλίου στα Άνω Λιοσία,

μια περιοχή όπου η παραβατικότητα  ΄΄χτυπά κόκκινο΄΄

"Λουκέτο" 
στους Δήμους
στην αρχή της

εβδομάδος
Στο πλαίσιο της Παναττικής 

Στάσης Εργασίας, 
που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Την «Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και
των Κοινωνικών Εταίρων» καθιερώνει
από τη Δευτέρα 20 Απριλίου η Ελληνι-

κή Αστυνομία, με βάση τις κεντρικές κατευ-
θύνσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη για τη νέα
αντεγκληματική πολιτική.

Πρόκειται για μία καινοτόμο δράση, που
εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
με στόχο να ενισχυθεί η σχέση αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και κατανόησης, αλλά και η
άμεση διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ
Αστυνομίας και Πολιτών.

Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα θα εφαρμο-
στεί πιλοτικά σε 14 Αστυνομικά Τμήματα σε
Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χαλκίδα, Ρόδο,
Ηράκλειο, Γιάννενα και Λάρισα.

Δύο φορές το μήνα, οι διοικητές των Αστυ-
νομικών Τμημάτων, μετά από προηγούμενη
συνεννόηση, θα δέχονται στο γραφείο πολί-
τες, φορείς και κοινωνικούς εταίρους, προ-
κειμένου να διατυπώνονται και να συζητού-
νται διάφορα θέματα, προτάσεις, επισημάν-
σεις και απόψεις για ζητήματα που αφορούν
στη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά σε
άλλη υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ή
σε άλλο Φορέα, θα διαβιβάζεται αρμοδίως
για περαιτέρω χειρισμό. Επίσης, εάν κάποιο
ζήτημα έχει ευρύτερο τοπικό ενδιαφέρον, ο
διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος θα
φροντίζει να το εισαγάγει προς συζήτηση
στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατι-
κότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.).

Σε εξέλιξη βρίσκονται
έρευνες της Αστυνομίας
για την εξάρθρωση διε-

θνούς κυκλώματος διακίνησης
μεταναστών, έπειτα από την
σύλληψη δύο Ελλήνων, δύο
Ιταλών και ενός Τούρκου, οι
οποίοι κατηγορούνται ότι επι-
χείρησαν να μεταφέρουν 54
μετανάστες στην Ιταλία  με
αμοιβή περίπου 135.000
ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία,
54 αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας,
Σομαλίας, Ιράκ και Ιράν επιβι-
βάστηκαν την Μεγάλη Παρα-
σκευή σε φορτηγό στον
Ασπρόπυργο Αττικής και στην
συνέχεια μεταφέρθηκαν στη
θέση Ίχθυκα Αιτωλικού.

Οι δύο Έλληνες και Τούρκος θα έκρυβαν τους μετανά
στες στην περιοχή μέχρι να καταπλεύσει σκάφος από

την Ιταλία.

Όταν οι δύο Ιταλοί έφτασαν με το σκά-
φος στην θαλάσσια περιοχή εντοπί-
στηκαν από το Λιμενικό Μεσολογγίου
και συνελήφθησαν.Οι μετανάστες και οι
άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν
το Μ.Σάββατο από την Αστυνομία.

Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφε-
ρε 54 μετανάστες από τον Ασπρόπυρ-
γο αναζητείται, ενώ αναμένεται να
ερευνηθούν τα εννέα κινητά τηλέφωνα
που βρέθηκαν στην κατοχή των συλλη-
φθέντων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μέλη
του κυκλώματος φέρονται να προσέγ-
γισαν τους μετανάστες σε διάφορες
περιοχές της Αττικής πήραν περίπου
2.500 ευρώ από τον καθένα.

Οι 54 μετανάστες βρίσκονται προς το
παρόν στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Αιτωλίας
στο Μεσολόγγι.

Μεταφέρθηκαν 54 άτομα μέσα σε ένα φορτηγό από τον Ασπρόπυργο  
Πλήγμα σε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών
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ΕτΠ: Διασφάλιση 315 δις € για Δήμους ΕτΠ: Διασφάλιση 315 δις € για Δήμους 
και Περιφέρειες της Ε.Ε.και Περιφέρειες της Ε.Ε.

Οτρόπος με τον
οποίο μπορεί να
εξασφαλιστεί ότι

το σύνολο των Περιφερει-
ών και των Δήμων της Ε.Ε.
θα επωφεληθούν από το
ύψους 315 δις Ευρώ επεν-
δυτικό σχέδιο της Ε.Ε. – το
οποίο δρομολογήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον περασμένο Νοέμβριο –
συνεισφέροντας παράλλη-
λα στην υλοποίηση αυτού,
θα αποτελέσει το κεντρικό
θέμα προς συζήτηση, κατά
τη διάρκεια της Συνόδου
της Ολομέλειας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών (ΕτΠ), που θα
πραγματοποιηθεί τον
Απρίλιο. 

Στις 16 Απριλίου, τα μέλη της ΕτΠ
θα μεριμνήσουν για την έγκριση της
γνωμοδότησής της, σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), με σκοπό
την ανάδειξη των δυνητικών περιφε-
ρειακών επιδράσεων του επενδυτι-
κού σχεδίου. 

Πριν από την εν λόγω συζήτηση, 

θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη
υψηλού επιπέδου – με τίτλο «Ένα
επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη:
συνένωση δυνάμεων» – στην οποία
ο Πρόεδρος της ΕτΠ, Markku 

Markkula, θα υποδεχθεί τον
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Jyrki Katainen. 

Με τη βοήθεια της γνωμοδότη-
σης που καταρτίστηκε από τον
κ. Claude Gewerc (FR/PES),
Πρόεδρο της Περιφέρειας της
Πικαρδίας, οι Περιφέρειες και οι
Δήμοι της Ε.Ε. θα εκθέσουν τις
προτάσεις τους για τη βελτίωση
του κανονισμού σχετικά με το
ΕΤΣΕ. 

Μεταξύ των κυριότερων στό-
χων περιλαμβάνεται η περαιτέ-
ρω βελτίωση της ικανότητας
κινητοποίησης ιδιωτικών επεν-
δυτικών κεφαλαίων από το
ΕΤΣΕ σε περιφερειακό επίπε-
δο, καθώς και να εξασφαλιστεί

ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές και τα έργα μικρής κλίμα-
κας θα έχουν τη δυνατότητα να
επωφεληθούν από τις παρεμβά-
σεις του νέου Ταμείου.

Με τη δράση αυτή Πολίτες, Φορείς και Κοι-
νωνικοί Εταίροι έχουν τη δυνατότητα να επι-
κοινωνούν απευθείας με τον Διοικητή του
Αστυνομικού Τμήματος, ο οποίος στο πλαίσιο
της διαβούλευσης σχηματίζει προσωπική
άποψη και αντίληψη για τα διάφορα θέματα
που τίθενται. Έτσι, μπορεί να παρεμβαίνει
άμεσα για την επίλυσή τους ή να παραπέμπει
την υπόθεση στην αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα
με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

«Η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των
Κοινωνικών Εταίρων» στη Δυτική Αττική 

ξεκινά πιλοτικά από τα Άνω Λιόσια 

«Η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοι-
νωνικών Εταίρων» θα εφαρμοστεί πιλοτικά
στα Αστυνομικά Τμήματα Αμπελοκήπων και
Πατησίων στην Αθήνα, Κορυδαλλού στον Πει-
ραιά, Άνω Λιοσίων στη Δυτική Αττική, Αμα-
ρουσίου στη Βορειοανατολική Αττική, Ηλιού-
πολης στη Νοτιοανατολική Αττική, Σταυρου-
πόλεως και Τούμπας – Τριανδρίας στη Θεσσα-
λονίκη, Α΄ Πατρών στην Αχαΐα, Χαλκίδας στην
Εύβοια, Ρόδου στα Δωδεκάνησα, Α’ Ηρακλεί-
ου στην Κρήτη, Ιωαννίνων στην Ήπειρο και Α΄
Λάρισας στη Θεσσαλία.

Οι πολίτες, οι φορείς και οι κοινωνικοί εταί-
ροι μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμμα

τείες των παραπάνω Αστυνομικών Τμημά-
των, στους τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης
που βρίσκονται στην επισυναπτόμενη σελίδα,
προκειμένου να ενημερώνονται για τον προ-
γραμματισμό των συναντήσεων με τους Διοι-
κητές.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει σε πρώτο στάδιο
δύο μήνες προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα και να πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες βελτιώσεις και τροποποιήσεις,
με στόχο να επεκταθεί το ταχύτερο δυνατό σε
όλη την επικράτεια.

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή είναι ανεξάρ-
τητη από την υποχρέωση του προσωπικού των

αστυνομικών Υπηρεσιών να δέχονται πολίτες
και να εξετάζουν υποθέσεις που τους απασχο-
λούν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης δήλωσε για τη
νέα αυτή δράση: «Οικοδομούμε μία νέα σχέση
με τις τοπικές κοινωνίες, προχωρώντας σε
καινοτόμες δράσεις, που βελτιώνουν την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών και αναβαθμίζουν
τον διάλογο και τη συνεργασία. 

Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς και η Ώρα του
Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταί-
ρων αποτελούν απτά δείγματα στο πεδίο της
συμφιλίωσης Αστυνομίας και κοινωνίας».

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
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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

Ηκοινωνική δράση του Συλλόγου Ποντίων
Φυλής "Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ" δεν σταματάει,
αλλά συνεχίζεται 365 μέρες τον χρόνο. Το

νέο Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου αποδει-
κνύει με πράξεις, πως στέκεται δίπλα στον συνάν-
θρωπο που έχει ανάγκη, την βοήθεια και την αλλη-
λεγγύη.

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Συνοχής και Αλλη-
λεγγύης, το Μεγάλο Σάββατο 11/04/2015, ο πρόε-
δρος του συλλόγου Ιωάννης Ευθυμιάδης και τα
μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ανέλαβαν την
πρωτοβουλία να στηρίξουν εμπράκτως ευρύτερα
στρώματα της κοινωνίας μας, πραγματοποιώντας
κατ' ιδίαν επισκέψεις σε οικίες συμπατριωτών μας,
που χρήζουν άμεσης βοήθειας, σε αγαθά πρώτης
ανάγκης.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για έμπρακτη
βοήθεια και συμπαράσταση και εν όψη των ημε-
ρών του Πάσχα, προέβη στην παράδοση δωροε-
πιταγών της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων
super market Σκλαβενίτης.

Παράδοση δωροεπιταγών
σε ευπαθείς ομάδες 

από τον Σύλλογο
Ποντίων Φυλής

"Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ" 

Στη συνάντηση με τον Πρέσβη της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Zou
Xiaoli, συμμετείχε ο Δήμαρχος Μεγα-

ρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, μετά από πρό-
σκληση του Κινέζου αξιωματούχου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης- όπως
είχαμε γράψει και πριν μερικές ημέρες - οι
Δήμαρχοι Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς, Ασπρο-
πύργου Ν. Μελετίου και Περάματος Γ. Λαγου-
δάκος.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία
διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα,  συζητήθηκαν

πολλά και ενδιαφέροντα θέματα όπως το εμπόριο, η βιομηχανία, τα logistics, ο τουρισμός, οι πολιτισμικές δρα-
στηριότητες, οι αδελφοποιήσεις κ. ά., η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της
περιοχής και θα προσκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη στους κατοίκους του Δήμου μας.

Μετά την λήξη της συνάντησης, ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε ότι, ήδη τέθηκαν τα θεμέλια ειλι-
κρινούς φιλίας και συνεργασίας με τους Κινέζους αξιωματούχους και ιδιαίτερα με τον Πρέσβη κ. Zou Xiaoli, ο
οποίος εξεδήλωσε την πρόθεση να προσκαλέσει τους Έλληνες Δημάρχους στην οικία του, το αμέσως προσε-
χές διάστημα, για περαιτέρω συζητήσεις και διερεύνηση των συνθηκών επωφελούς συνεργασίας.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πάρα πολύ σημαντική για την μελλοντική πορεία και ανάπτυξη της περιοχής του
Δήμου Μεγαρέων, αφού η Κίνα είναι η ανερχόμενη παγκόσμια οικονομική δύναμη, η οποία επιδεικνύει μεγάλο
ενδιαφέρον για επενδύσεις στην χώρα μας.

Συλλογή Φαρμάκων για τις ανάγκες 
του Κοινωνικού Φαρμακείου Ιλίου 
Ο Δήμος Ιλίου και οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώ-

χειας στο Δήμο Ιλίου απευθύνουν κάλεσμα προς τους δημότες να
συνδράμουν στην Συλλογή Φαρμάκων την Παρασκευή 24 Απριλί-
ου και ώρες 10.00 – 14.00, στην κεντρική πλατεία Ιλίου.

Στον χώρο θα στηθεί ειδικό περίπτερο όπου θα πραγματοποιεί-
ται:

Συλλογή Φαρμάκων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου
Διανομή έντυπου υλικού & ενημέρωση κοινού για τις υπηρεσίες

της Δομής.
Τα φάρμακα που θα συλλέγονται μπορεί να προέρχονται από το προσωπικό φαρμακείο των πολιτών και δεν

θα πρέπει να είναι ληγμένα, είτε να αγοραστούν από Φαρμακεία ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα χρήσιμα
για τη λειτουργία του Φαρμακείου είναι τα απλά αντιπυρετικά και αναλγητικά, στα οποία εμφανίζεται έλλειψη.

Και η πιο μικρή δωρεά είναι πολύ σημαντική,για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου!

Εφαλτήριο για την μελλοντική 
ανάπτυξη του Δήμου Μεγαρέων

Η πρώτη διερευνητική επαφή του Δήμαρχου Γρηγόρη Σταμούλη,
με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Zou Xiaoli 
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Συνεδριάζει, σήμερα και  ώρα
10 το πρωί, εκτάκτως το Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της
Ένωσης, με κύριο θέμα της
συζήτησης, την αντιμετώπιση
των προβλημάτων από το νέο 

"κύμα" μεταναστευτικής ροής.
Υπενθυμίζεται ότι,  η αν.

Υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Τασία Χριστοδουλο-
πουλου, ανακοίνωσε, πως
προς έκτακτη αντιμετώπιση 

του μεγάλου αυτού θέματος,
έχει ζητηθεί η συνδρομή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
δύο Βαθμών, προκειμένου να
δημιουργηθούν προσωρινές
δομές φιλοξενίας των προσφύ-
γων, που φθάνουν στη χώρα. 

Στις ΗΠΑ για διαλέξεις η Περιφερειάρχης Αττικής

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου βρίσκεται από
την Τρίτη, 14 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, προσκεκλημένη
δυο αμερικανικών πανεπιστημίων προκειμένου να
πάρει μέρος στο πρόγραμμα διαλέξεών τους. 
Συγκεκριμένα η Περιφερειάρχης, την Παρασκευή, 17

Απριλίου θα δώσει διάλεξη στο πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης, με θέμα "The Dawn of Another Attica". Την Τρίτη
21 Απριλίου, η Περιφερειάρχης είναι προσκεκλημένη
του Πανεπιστημίου Princeton για ομιλία με θέμα "A new
face for Greece. What difference can a woman make?" 

- 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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ 
και ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΛΕΣΜΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Παρασκευή 17 Απρίλη 
στις 12 το μεσημέρι.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ

ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Στo πλαίσιο της Διεθνούς Μέρας Δράσης για
Αλληλεγγύη στο λαό της Βενεζουέλας που αποφά-
σισε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), η
ΕΕΔΥΕ καλεί τους εργαζόμενους, τους ανέργους,
τους συνταξιούχους, τους νέους, τις γυναίκες και
τους φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος να
πάρουν μέρος στη συγκέντρωση αλληλεγγύης
στην Πλατεία Μαβίλη και στην μαζική παράσταση
διαμαρτυρίας στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟ
ΛΑΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΟΜΠΑΜΑ ΠΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΩΣ
«ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ»  

Οι επεμβάσεις των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέ-
σεις της Βενεζουέλας και οι προσπάθειες που
καταβάλλουν μαζί με τις αντιδραστικές δυνάμεις
της χώρας για την ανατροπή του εκλεγμένου προ-
έδρου Ν. Μαδούρο και της κυβέρνησής του είναι
απαράδεκτες και επικίνδυνες. 

Αποτελούν μέρος της πολιτικής της δολιοφθοράς
και των πραξικοπημάτων που στιγματίζουν τον
Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και τους συμμάχους του
ενάντια στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και
εκλεγμένων κυβερνήσεων που δεν είναι αρεστές
στις ΗΠΑ. 

ΟΧΙ στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζου-
έλα

Η πορεία της χώρας είναι υπόθεση του λαού της
Άμεση κατάργηση του επικίνδυνου διατάγματος

ΟΜΠΑΜΑ 

Έκτακτη συνεδρίαση των Δημάρχων
σήμερα για το Μεταναστευτικό

Έχει ζητηθεί η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου
να δημιουργηθούν προσωρινές δομές φιλοξενίας προσφύγων 



«Κρόνος και Χρόνος»
Διαδραστική έκθεση εικαστικών στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος 
του Δήμου Ελευσίνας
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Επιλεγμένα υλικά εκσκαφών (τα οποία αποθη-
κεύονται προσωρινά στο δημοτικό ΚΔΑΥ) φορ-

τώνονται για μεταφορά τους στην τσιμεντοβιομηχα-
νία ΤΙΤΑΝ, όπου θα αξιοποιηθούν ως πρώτη ύλη
παραγωγής τσιμέντου. Εποικοδομητική συνεργασία
Δήμου Ελευσίνας, εταιρείας ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. (Σύστη-
μα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ) και βιομηχα-
νίας.

« Κρόνος και  Χρόνος», τιτλοφορείται η διαδρα-
στική έκθεση εικαστικών που ξεκινά την 19η
Απριλίου (ώρα 19:00) και θα διαρκέσει ως τη 10η
Μαΐου, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος
του Δήμου Ελευσίνας.

Η πόλη της Δήμητρας
και της Περσεφόνης,
άμεσα συνδεδεμένη με
την έννοια του Χρόνου,
μυθολογικά και ιστορικά,
αποτελεί το ιδανικό πεδίο
αναμόχλευσης των εναλ-
λαγών των εποχών και
των περιόδων. 

Δεν είναι υπερβολικό αν
μιλήσουμε για μια πόλη
που ατενίζει το μέλλον
ακουμπώντας στο παρελθόν τεσσάρων χιλιάδων
χρόνων βεβαιωμένης επιστημονικά κατοίκησης. 

Σ’ αυτό το χωροχρονικό περιβάλλον  που σήμε-
ρα εκφράζει την αγωνία του για την συνέχιση της
ύπαρξής του, επιδιώκεται η εικαστική αναζήτηση

των ιχνών που αφήνονται όχι μόνο στους δρό-
μους, στις πλατείες και τα χωράφια, αλλά στην
ψυχή και το μυαλό του καθένα μας.

Η έκθεση
•Δρα μαζί με

τους μικρούς ή
μεγάλους συμ-
μετέχοντες  και
επαναδημιουρ-
γεί έργα εφήμε-
ρα μέσω των
ίδιων των θεα-
τών της, αλλη-
λεπιδρώντας με
το χρόνο ζωής
και μνήμης
τους.

•Προτείνει τις ενωτικές εκείνες διαστάσεις που
πρέπει να ορίζονται ως κύριες στην ανάπτυξη του
πολίτη , του κατοίκου, του συμμέτοχου στο ταξίδι
του Χρόνου.

•Διδάσκει μέσα από παιχνίδια ρόλων, μνήμης

και λόγου. που θα αναπτύσσονται ως δρώμενα
τα πρωινά σε μαθητικές ομάδες από σχολεία  και
τα απογεύματα σε μεικτές ομάδες όλων των ηλι-
κιών. 

Όλο αυτό το εγχείρημα θα ‘ταν βέβαια αδύνατο
να πραγματωθεί χωρίς την πολύτιμη συμβολή
φορέων (Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής,
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας,
Διεύθυνση ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΤΕΙ Αθήνας, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτι-
κών Πολιτιστικών Θεμάτων)αλλά και χωρίς τη
συμμετοχή  των καλλιτεχνών (και άλλων εμψυχω-
τών που χωρίς δεύτερη σκέψη προετοιμάζουν
εργαστήρια, σεμινάρια κα.)

Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην πραγ-
ματοποίηση της έκθεσης αυτής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Ελευσίνας
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

Παραδοσιακό πανηγύρι 
του Αγίου Γεωργίου 

στη Νέα Πέραμο  

Η Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου και ο Σύλλο-
γος Περαμίων – Κυζικηνών συνδιοργάνωνουν στην
πλατεία Αγίου Γεωργίου την Τετάρτη 22 Απριλίου
2015 και ώρα 19:00 (μετά τον εσπερινό) το παραδο-
σιακό πανηγύρι προς τιμήν του πολιούχου της Νέας
Περάμου, Αγίου Γεωργίου.

Ελάτε να ακούσουμε παραδοσιακά τραγούδια από
τις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας και τις
πανέμορφες Κυκλάδες, να χορέψουμε παραδοσια-
κούς χορούς με τους χορευτές και τις χορεύτριες του
Συλλόγου Περαμίων-Κυζικηνών και του Χορευτικού
Ομίλου Νέας Περάμου, να απολαύσουμε ψητό κρέας
και κρασί.
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Αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών λεω-
φορείων ισχύουν από σήμερα μέχρι και το
Σάββατο 18 Απριλίου λόγω του Πανηγυριού
της  Ζωοδόχου πηγής.Μερική τροποποίηση
θα υπάρξει στις λεωφορειακές γραμμές Γ9,
72, 537, 740 .

Επίσης,για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού ιδρύονται προσωρινές στάσεις. 

Αναλυτικά οι γραμμές που τροποποιούντα
στον πίνακα δίπλα.

Ο ΔΗΜΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ 

Τροποποιήσεις 
στις λεωφορειακές
γραμμές λόγω του 

τριήμερου πανηγυριού 

ΟΟΣΑ: Σε φόρους και 
εισφορές το 43,4% του 
μισθού στην Ελλάδα!

Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές "πηγαίνει" το 43,4% του μισθού
ενός εργαζόμενου με δύο παιδιά στην Ελλάδα, έναντι 26,9% κατά
μέσο όρο στις Χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με σχετική έρευνα, που διενεργήθηκε σε 34
χώρες - μέλη του Οργανισμού, αποτυπώνοντας τα επίπεδα υπερφορολό-
γησης στην Ελλάδα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, με βάση τα ευρήματα στη Χώρα μας, οι οικογένειες
με παιδιά φορολογούνται αναλογικά περισσότερο από τους φορολογούμε-
νους χωρίς οικογένεια!

Συγκεκριμένα, οι οικογένειες με παιδιά φορολογούνται κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες περισσότερο από τους φορολογούμενους χωρίς οικογένεια, ενώ
στις χώρες του ΟΟΣΑ η φορολόγηση των οικογενειών με παιδιά είναι κατά
9 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη.

Αναφορικά με το επίπεδο φορολόγησης των οικογενειών με παιδιά, την
Ελλάδα ακολουθούν το Βέλγιο (40,6%) και η Γαλλία (40,5%), ενώ τα χαμη-
λότερα ποσοστά καταγράφονται στη Νέα Ζηλανδία (3,8%), στη Χιλή (7%),
την Ελβετία (9,8%) και την Ιρλανδία (9,9%).

Σε ό,τι αφορά το επίπεδο φορολόγησης των φορολογούμενων χωρίς οικο-
γένεια, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 14η θέση στον κατάλογο του ΟΟΣΑ. 

Το ποσοστό των φόρων και ασφαλιστικών εισφορών επί της αμοιβής στην
κατηγορία αυτή φθάνει στο 40,4% (39,1% το 2000), έναντι 36% του μέσου
όρου στον ΟΟΣΑ (36,7% το 2000).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι, το άθροισμα φόρων και ασφαλι-
στικών εισφορών επί των αμοιβών αυξήθηκε κατά 3,1 μονάδες το 2011, σε
σχέση με το 2010, ενώ μειώθηκε κατά 2,8 μονάδες το επόμενο διάστημα.

LIVE ΣΗΜΕΡΑ
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ 

Παρακολούθηση των συστάσεων στο πλαίσιο της έκθε-
σης για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (18 -
20.09.2013) όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στην
Αττική, την Πελοπόννησο, τη Θεσπρωτία και την Κέρκυ-
ρα, και η οποία καλύπτει τα εξής:

18. Αναφορά αριθ. 1710/2013 του
Κυριάκου Γκίκα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τον
χώρο υγειονομικής ταφής της Φυλής και τον αντίκτυπο
που έχει στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων
της περιοχής(παρουσία του αναφέροντος) και Αναφορά
αριθ. 2887/2013 του Χαρίλαου Μαρμάρου, ελληνικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Επιτροπής Αγώνα Φυλής, η
οποία συνοδεύεται από 1520 υπογραφές, σχετικά με τις
επιπτώσεις του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμά-
των στην ευρύτερη περιοχή και στους κατοίκους της,
καθώς και σχετικά με το οριστικό κλείσιμο του χώρου.
CM– PE 541.580FdR 1039645

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε μετάδοση των
διαδικασιών της επιτροπής μέσω Διαδικτύου (webcast)
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/ho
meCom.do?language=EN&body=PETIείτε ζωντανά
Πέμπτη 16-4-15 ώρα 15:00 είτε σε μαγνητοσκόπηση την
επόμενη ημέρα.



Πρωτογενές πλεόνασμα καταγράφει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το
Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής

Κυβέρνησης, Φεβρουαρίου 2015, του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους / Υπουργείο Οικονομι-
κών.

Ειδικότερα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Φεβρου-
άριο 2015, εμφανίζει:

- πλεόνασμα 202 εκ. €, από 208 εκ. € τον
Φεβρουάριο του 2014,

- έσοδα 843 εκ. € (897 εκ. € Φεβ. '14) και ειδικό-
τερα 664 εκ. € για τους Δήμους, 110 εκ. € για τις
Περιφέρειες και 99 εκ. € για τα Νομικά Πρόσωπα
των Ο.Τ.Α. 

- δαπάνες 649 εκ. € (697 εκ. € Φεβ. '14), και ειδι-
κότερα 493 εκ. € για τους Δήμους, 89 εκ. € για τις
Περιφέρειες και 98 εκ. € για τα Νομικά Πρόσωπα
των Ο.Τ.Α. 

Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Φεβρουάριο του
2015, εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένες (+1 εκ. €),
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται, η διαχρονική μείωση των ληξιπρό

θεσμων υποχρεώσεων Δήμων και Περιφερειών
την τελευταία πενταετία, σε ποσοστό της τάξης
του 80% (1.191 εκ. € Δεκ. 2011 - 239 εκ. € Φεβ.
2015).Επισημαίνεται, ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση περιλαμβάνονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Άμεση κινητοποίηση του Δήμου Χαϊδαρίου
μετά από καταγγελία για κακομεταχείριση οικόσιτου ζώου

Πρωτογενές πλεόνασμα 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μετά από καταγγελία του Φιλοζωικού Σωματείου Χαϊ-
δαρίου και τις άμεσες ενέργειες της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας, την Μ. Πέμπτη το

απόγευμα άνδρες από το Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου και ο
υπάλληλός του Δήμου μας Γιώργος Μπρασκάκης, σε εκτέλε-
ση εισαγγελικής απόφασης, αφήρεσαν από τον ιδιοκτήτη το
άλογο που ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες στην περιοχή
του Σκαραμαγκά.

Το άλογο παραλήφθηκε από το Ελληνικό Σύλλογο Προστα-
σίας Ιπποειδών και οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις στο
Κορωπί για φιλοξενία.

Εκεί, αφού του γίνουν οι απαραίτητες κτηνιατρικές εξετά-
σεις και ύστερά από την οριστική απόφαση του Εισαγγελέα,
το ζώο θα δοθεί προς υιοθεσία.
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Γαλάτσι: Κάηκαν τέσσερα Ι.Χ. από πυρκαγιά
Ένα αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς και άλλα τρία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, από πυρκαγιά, που ξεκίνησε

από το πρώτο, σήμερα, πρώτες πρωινές ώρες, στο Γαλάτσι.
Ειδικότερα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στις 03:13, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας

56χρονης. Στη συνέχεια, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε τρία σταθμευμένα Ι.Χ.
Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Π.Υ., που κατάφερε αρχικά να περιορίσει την πυρκαγιά και στη συνέχεια να την

κατασβέσει.
Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο της 56χρονης, ενώ τα άλλα τρία αυτοκίνητα υπέστησαν

σοβαρές υλικές ζημιές.Από την έρευνα της Π.Υ. στο σημείο δεν υπήρξαν ευρήματα.Ενεργείται προανάκριση.

ΣτΕ: «Ναι» στην ιδιωτικοποίηση των
μαρίνων αλλά η ιδιοκτησία παραμένει

στο Δημόσιο
«Πράσινο φως» στην ιδιωτικοποίηση των μαρίνων (τουριστι-

κών λιμένων) δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας ορίζοντας
ωστόσο ότι η ιδιοκτησία τους παραμένει στην κυριότητα του
Δημοσίου και οι μισθωτές των εκτάσεων αυτών δεν μπορούν
να αξιώσουν δικαίωμα κυριότητας ή άλλα «εμπράγματα δικαι-
ώματα».

Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι το Σύνταγμα και η νομοθεσία
επιτρέπουν τη μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση των
μαρίνων με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, από μη
δημόσιους φορείς, αλλά η ιδιοκτησία τους παραμένει στο
Δημόσιο. 

Παράλληλα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι οι
ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να εκτελέσουν στις μαρίνες λιμενι-
κά και χερσαία έργα προς βελτίωση των εγκαταστάσεων των
τουριστικών λιμένων.

Το επίμαχο θέμα απασχόλησε το Δ΄ Τμήμα του ΣΤΕ, με πρό-
εδρο τον Σωτήρη Ρίζο και εισηγητή τον πάρεδρο Ηλία Μάζο, με
αφορμή την προσφυγή που είχαν καταθέσει 10 Πειραιώτες
(κάτοικοι της Ακτής Μουτσοπούλου και της Ακτής Θεμιστοκλέ-
ους) κατά της ιδιωτικοποίησης της μαρίνας Ζέα, υποστηρίζο-
ντας ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη.

Να σημειωθεί ότι ο σχετικός διαγωνισμός για την μίσθωση
και εκμετάλλευση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της μαρί-
νας Ζέας, αλλά και την εκτέλεση των έργων βελτίωσης κατακυ-
ρώθηκε στην εταιρεία «Κοινοπραξία Μαρίνες Αττικής». Μάλι-
στα, υπεγράφη σύμβαση διάρκειας 40 ετών με δυνατότητα
παράτασης για μια πενταετία. Από την εν λόγω κοινοπραξία θα
καταβάλλεται μίσθωμα για την εκμετάλλευση, κ.λπ. της μαρίνας
Ζέας. Η αυξημένη επταμελής σύνθεση του Δ΄ Τμήματος του
ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 701/2015 απόφασή της, απέρριψε 

όλους τους ισχυρισμούς των κατοίκων του Πειραιά και έκρι-
νε ότι το Σύνταγμα δεν επιβάλλει ορισμένη νομική μορφή του
δημοσίου φορέα ο οποίος μπορεί να ασκεί τη διοίκηση και δια-
χείριση των τουριστικών λιμένων.

Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσί-
ου ή και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως είναι η Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου (ΕΤΑ ΑΕ), η οποία ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι δεν
προσκρούει στο Σύνταγμα η άσκηση της διοίκησης και διαχεί-
ρισης των εν λόγω τουριστικών μονάδων σύμφωνα με τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και κατά τρόπο επικερδή για
το κράτος.

Όμως, τονίζουν ότι η ιδιωτικοποίηση θα πραγματοποιείται
υπό τη βασική προϋπόθεση της εξυπηρέτησης του δημοσίου
συμφέροντος και της τήρησης των δημοσίου δικαίου δεσμεύ-
σεων οι οποίες απορρέουν από την νομοθεσία που αφορούν
τα κοινόχρηστα πραγμάτων, την προστασία του περιβάλλο-
ντος, τους αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.

Έτσι, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η διοίκηση και διαχείρι-
ση των τουριστικών λιμένων μπορεί είτε να ασκείται από τον
ίδιο τον δημόσιο φορέα με αυτεπιστασία (από οργανισμούς του
που έχουν τη νομική μορφή δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), είτε
να παραχωρηθεί σε τρίτον έναντι ανταλλάγματος, εφόσον στην
τελευταία αυτή περίπτωση διασφαλίζεται ο έλεγχος από το
κράτος.

Σε άλλο σημείο της απόφασης του ΣτΕ υπογραμμίζεται ότι
στον παραθαλάσσιο χώρο που είναι εγκατεστημένες οι μαρί-
νες, οι πολίτες υποχρεωτικά θα έχουν πρόσβαση και δεν μπο-
ρεί να αποκόπτεται η δυνατότητα τους να επισκέπτονται τις
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι ναι μεν
από τη σύμβαση παραχώρησης των μαρίνων προβλέπεται η
υποχρέωση φύλαξης των χώρων του λιμένα, αλλά το κύριο
βάρος της φύλαξης και εποπτείας τους παραμένει στις κρατι-
κές λιμενικές και αστυνομικές αρχές.

ΟΑΕΔ: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
ανέργους σε Αττική, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη

Με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο
το δυνατόν περισσότρους ανέργους ο ΟΑΕΔ προχωρά στην
υλοποίηση του Εργαστηρίου Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης
Ανέργων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Μαγνησία.

Μέσω των Εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συμμετέχο-
ντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργα-
νισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβου-
λευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτι-
κής.Στον νομό Μαγνησίας, το εργαστήριο θα υλοποιηθεί τη
Δευτέρα 27/4/2015, στην Αττική την Τρίτη 28/4/2015 και στη
Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 29/4/2015.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το  Νομό Μαγνησίας,
θα υλοποιηθεί Δευτέρα 27/4/2015  από τις 09:30 έως τις 15:00
Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το  Νομό Αττικής,
θα υλοποιηθεί Τρίτη  28/4/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00
Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για τον Νομό Θεσσαλονίκης,
θα υλοποιηθεί Τετάρτη  29/4/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00
Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν

μέρος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δια-
δικτυακό τόπο www.oaed.gr.

ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Μονιμοποιούνται 745 συμβασιούχοι σε ΟΤΑ

Στη μονιμοποίηση 745 συμβασιούχων, που εργάζονταν σε
Περιφέρειες και Δήμους της χώρας και που είχαν δικαιωθεί με
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, προχώρησε ο αναπληρω-
τής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρού-
γκαλος, σύμφωνα με απόφασή του (ΦΕΚ 544Β/06-04-15).

Μονιμοποιούνται 745 συμβασιούχοι σε ΟΤΑ
Πρόκειται για υπαλλήλους, στους οποίους η προηγούμενη

κυβέρνηση είχε αρνηθεί τη μονιμοποίηση, λόγω της συμφω-
νίας με την τρόικα, η οποία προέβλεπε την αναστολή προσλή-
ψεων προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης στους ΟΤΑ έως το 2016.

Κοινωνικός διάλογος για επαναφοράΚοινωνικός διάλογος για επαναφορά
συλλογικών συμβάσεωνσυλλογικών συμβάσεων

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στηΤο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή εντός του ΑπριλίουΒουλή εντός του Απριλίου

Ξεκίνησε εχθές ο κοινωνικός διάλογος επί του νομοσχε-
δίου για την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας υπό τον αρμόδιο υπουργό, Πάνο
Σκουρλέτη. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή εντός του Απριλίου.

Λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι της Τετάρτης ολοκληρώ-
θηκε η πρώτη συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας υπό
τον Π. Σκουρλέτη.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του διαλόγου ομάδα συνδι-
καλιστών από διάφορες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθ-
μιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που πρόσκεινται στο
ΠΑΜΕ, μπήκαν μέσα στην αίθουσα της συνάντησης και
κατήγγειλαν ως προσχηματικό τον κοινωνικό διάλογο, ενώ
ζήτησαν από τον υπουργό Εργασίας την άμεση επαναφο-
ρά με νόμο του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Οι
εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων έδωσαν
το υπόμνημα με τα αιτήματα τους στον υπουργό Εργασίας
και στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και στη
συνέχεια αποχώρησαν.

«Καλέσαμε τους κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και
εργαζόμενους για να τους παρουσιάσουμε τις νομοθετικές
πρωτοβουλίες μας που αφορούν τη σταδιακή επαναφορά
του κατώτατου μισθού στα προ μνημονίου επίπεδα αλλά
και στην αποκατάσταση του πραγματικού περιεχομένου
των συλλογικών συμβάσεων» απάντησε στους συνδικαλι-
στές ο κ. Σκουρλέτης.

«Εμείς εμμένουμε στη λογική του κοινωνικού διαλόγου σε
αντίθεση με αυτό που επέβαλαν οι μνημονιακές κυβερνή-
σεις τα προηγούμενα χρόνια όπου μονομερώς αποφάσι-
ζαν και έκαναν πράξη τη βίαιη μείωση των εισοδημάτων

των εργαζομένων. Σε αυτή τη διαδικασία διαλόγου είμαστε
ανοιχτοί σε κάθε γνώμη.

Σήμερα είναι παρόντες οι εκπρόσωποι και των εργοδο-
τών και των εργαζομένων.  Καμία άποψη δεν φιμώθηκε,
όλες οι γνώμες είναι σεβαστές.

Ορισμένα συνδικάτα, κάποια σωματεία, θεωρούν αυτή τη
στιγμή που ξαναπαίρνει εμπρός ο κοινωνικός διάλογος,
που υπάρχει μια αποφασιστική στάση της κυβέρνησης να
αποκτήσουν ξανά οι εργαζόμενοι φωνή, δικαιώματα,
όπλα, να παρέμβουν και να μας καταθέσουν τις απόψεις
τους. Τους δεχτήκαμε. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω αν τελι-
κά αυτός ο τρόπος της παρέμβασης βοηθά κάτι το οποίο
αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι αναγκαίο, να
προχωρήσουμε δηλαδή στις συγκεκριμένες αλλαγές, ή
τελικά δεν είναι και τόσο χρήσιμη μια τέτοιου είδους παρέμ-
βαση».

Να σημειωθεί ότι στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται το
χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή επαναφορά του κατώτα-
του μισθού, το οποίο θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα με άλλο νομοσχέ-
διο. Βάσει των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει το νομοσχέ-
διο ακυρώνονται σειρά μνημονιακών προβλέψεων, όπως
π.χ. η αναστολή των αυξήσεων των επιδομάτων πολυε-
τίας και των ωριμάνσεων, και επαναφέρεται πλήρως ο
θεσμός της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας, όπου μπορεί
να προσφύγει ένα από τα δύο μέρη.

Κουρουμπλής: Υπέρ της επαναφοράς 
του παλιού ωραρίου στα φαρμακεία
«Θα προηγηθεί διάλογος με τους 
συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου»

Την πρόσθεση του να επαναφέρει το παλιό
ωράριο στη λειτουργία των φαρμακείων, με
σύστημα εφημερίας, εξέφρασε την Τετάρτη ο
υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Όπως δήλωσε στον Σκάι, σε κάθε περίπτωση
θα προηγηθεί διάλογος με τους συνδικαλιστικούς
φορείς του κλάδου.
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ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΣΑΠ ΜΕ 7-2 ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Απόλυτη επιτυχία είχε το παι-
χνίδι ανθρωπιάς που έγινε
στο κατάμεστο από 2.000

άτομα ( ανάμεσα τους ήταν πάρα
πολλά παιδιά ), γήπεδο του Χαϊδαρί-
ου, ανάμεσα στην ομάδα του ΠΣΑΠ
και εκείνη των παλαιμάχων του
Θριάμβου Χαϊδαρίου, με στόχο να
ενισχυθεί η προσπάθεια για τη μετά-
βαση της 8χρονης Ιωάννας στο εξω-
τερικό, ώστε να υποβληθεί εκεί σε
λεπτή χειρουργική επέμβαση για
σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο
αντιμετωπίζει.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβο-
μένων Ποδοσφαιριστών ανταποκρί-
θηκε άμεσα στο αίτημα που δέχθηκε
από την κοινωνία του Χαϊδαρίου και
με μεγάλη χαρά αλλά και υπερηφάνεια, διέθεσε την αντιπροσωπευτική ομάδα
του, με μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, για αυτόν τον αγώνα,
καθώς πάντα οι ποδοσφαιριστές είναι στο πλευρό της κοινωνίας και προσφέ-
ρουν την αρωγή τους σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη την βοήθεια
και την υποστήριξη μας.

Αν και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού δεν έχει πρωτεύουσα σημασία, για την
ιστορία, η ομάδα του ΠΣΑΠ νίκησε με 7-2.

Τα γκολ σημείωσαν οι Γκογκιτς 3, Ν.Λυμπερόπουλος 3 , Γιαννακόπουλος
ενώ για τους παλαιμάχους του Θριάμβου σκόραραν οι Μίχος, Μπακής.

Τον αγώνα διαιτήτευσε στο πρώτο ημίχρονο ο Τάσος Κάκος που θέλησε να
συμβάλλει και εκείνος με τον δικό του τρόπο στην επιτυχία αυτης της προ-
σπάθειας. 

Στην επανάληψη ο
Τάσος Κάκος αγωνί-
σθηκε με την ομάδα του
ΠΣΑΠ, ως παλαίμαχος
ποδοσφαιριστής και ο
ίδιος.

Πριν απο το παιχνίδι
τιμήθηκαν απο τους
οργανωτές του αγώνα,
που ευχαρίστησαν τον
ΠΣΑΠ για τη συμμετο-
χή του στον αγώνα, ο
Πρόεδρος του ΠΣΑΠ
Διονύσης Δημόπου-
λος, ο προπονητής της
ομάδας του Συνδέσμου
Ζαχαρίας Λυκουρίνος
και ο Τάσος Κάκος.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΠΣΑΠ Δ.Δημόπουλος όπως και ο
Ζαχαρίας Λυκουρίνος, που ευχαρίστησαν τον κόσμο για την προσέλευση του
και ευχήθηκαν στην Ιωάννα να γυρίσει απο το ταξίδι ζωής στο εξωτερικό, γερή
και δυνατή.

ΠΣΑΠ: Νικοπολίδης, Ν.Γκουλής, Δέλλας, Συνοδινός, Δ.Μπασινάς, Α.Μπασι-
νάς,Γιαννακόπουλος, Αθανασιάδης, Μπατίστα, Ν. Λυμπερόπουλος, Γκόγκιτς,
Σ.Λυμπερόπουλος, Μπενετάτος, Κάκος.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ: Κωνσταντακόπουλος, Σκίκος,Μπίτσιος, Δρούγκας,
Χρονόπουλος, Αντωνίου, Τσινές, Παπαχαρίσης, Ευσταθιάδης, Κεπίκογλου,
Αθανασόπουλος. Επαιξαν και οι Μίχος, Μπακής, Κ.Ζουμπουρίδης, Δ.Ζου-
μπουρίδης, Λαδάς, Παπαθανασίου, Δέδες, Αλιφραγκής, Μαντουδιώτης, Χατζί-
δης, Παπαδημητρίου, Καραχάνας, Δρίκος, Καγιανάς.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κυριακή 26 
Απρίλη
Let's Do It 
Acharnes ;)
Συμμετέχουμε για ακόμη μία χρονιά στον 
καθαρισμό της Ελλάδας μέσα σε μία ώρα!

Καθαρίζουμε τις Αχαρνές όλοι μαζί σε επι-
λεγμένα σημεία σε συνεργασία με πολίτες
και ομάδες!

Οι δράσεις μας για το Let's Do It Acharnes,
όμως, εκτείνονται πέραν της συγκεκριμένης
μέρας και δράσης: δρώμενα, ενημερώσεις,
θεματικές βραδιές θα συμπληρώσουν το
παζλ νέων ιδεών που επιθυμούμε να εντά-
ξουμε στον τρόπο λειτουργίας του Καλλιτε-
χνείου, της ομάδας μας, των μελών της και
σιγά σιγά αυτό να επεκταθεί στην καθημερι-
νότητά μας!

Σύντομα περισσότερα!!!
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Στα πλαίσια της δράσης "Στα όρια της Ιστορίας
και της Γεωγραφίας των Αχαρνών" και μια εβδο-
μάδα μετά το Πάσχα, η Ι.Λ.Ε.Α , ο Σύλλογος
Πτυχιούχων Παντείου Πανεπιστημίου "Αριστοτέ-
λης" και ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου
σας προσκαλούν σε έναν ανοιξιάτικο πολιτιστι-
κό περίπατο στο πρώην Βασιλικό Κτήμα
Τατοΐου. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κτήματος
Τατοΐου, κ. Βασίλης Κουτσαβλής, άριστος γνώ-
στης της ιστορίας της περιοχής και του κτήμα-
τος, θα είναι υπεύθυνος για την ξενάγηση.

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 μεγάλη 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

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 .

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:  Ημέρα πανελλήνιας 
δράσης ευπρεπισμού και καθαριότητας 

Συνάντηση εθελοντών και δήμου Ελευσίνας 
την Τετάρτη 22/4 για τις ενέργειες προετοιμασίας 
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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
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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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Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες
ηρωίνης, που έχουν εντοπιστεί τα
τελευταία χρόνια στην ηπειρωτική

χώρα, κατασχέθηκε από τη Διεύθυνση Ασφά-
λειας Αττικής. Πρόκειται για (369) κιλά ηρωί-
νης που διακινούσαν τα μέλη εγκληματικής
οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, η οποία
εξαρθρώθηκε στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομι-
κής επιχείρησης.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης,
ημεδαποί και υπήκοοι Σλοβενίας, δραστηριοποιούντο
στην εισαγωγή και αποθήκευση στην Ελλάδα και στη
συνέχεια μεταφορά και διαμετακόμιση, με φορτηγά οχή-
ματα διεθνών μεταφορών, μεγάλων ποσοτήτων ναρ-
κωτικών (ηρωίνης) από την Ασία με προορισμό την
Δυτική Ευρώπη και την περαιτέρω διακίνησή τους σε
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες , συμπεριλαμβανομένης
και της Χώρας μας.

Μετά από πολυήμερη επιτήρηση της δράσης του
εγκληματικού κυκλώματος, στις 9 και 10-4-2015 οργα-
νώθηκαν παράλληλες οργανωμένες επιχειρήσεις, σε
διάφορες περιοχές της Αττικής (Περιστέρι, Άλιμος,
Θρακομακεδόνες) και στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια
των οποίων συνελήφθησαν τρία (3) μέλη της εγκλημα-
τικής οργάνωσης.

Πρόκειται για έναν 60χρονο ημεδαπό, αρχηγικό
μέλος της σπείρας και για δύο αλλοδαπούς υπηκόους
Σλοβενίας, ηλικίας 33 και 45 ετών. Συνεργοί των ανω-
τέρω στην ίδια υπόθεση, οι οποίοι αναζητούνται από
την Υπηρεσία μας, είναι και ένας 54χρονος ημεδαπός
καθώς και ένας υπήκοος Τουρκίας.

Σε βάρος όλων των παραπάνω εμπλεκομένων σχη-
ματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα
για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της παρά-
βασης της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και περί όπλων.

Αναλυτικότερα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών
μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, δια-
σταύρωση στοιχείων, εξακριβώσεις χώρων και ατόμων
και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων ( profiling ),
σε συνεργασία σε πληροφοριακό επίπεδο με το Γρα-
φείο DEA της Πρεσβείας Η.Π.Α. στην Αθήνα , πιστο-
ποίησε την εγκληματική δράση των δύο εμπλεκομένων
ημεδαπών-συνεταίρων σε επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες που σχετίζονται με την εμπορία καυσίμων, ναυτι-
λιακές πρακτορεύσεις σε μεταφορές εμπορευμάτων και
ναυτιλιακές εταιρείες.

Πιστοποίησε επίσης και την εγκληματική δράση των
λοιπών εμπλεκομένων, των δύο υπηκόων Σλοβενίας
και του υπηκόου Τουρκίας, καθώς και τη μεθοδολογία
δράσης τους (modus operandi), η οποία συνίστατο
στην αποθήκευση των ποσοτήτων ηρωίνης σε αποθη-
κευτικό χώρο ιδιοκτησίας τους στην περιοχή Περιστερί-
ου Αττικής και στην περαιτέρω οργάνωση της μεταφο-
ράς τους με φορτηγό αυτοκίνητο (νταλίκα) διεθνών
μεταφορών, Σλοβενικής προέλευσης, με την ανεύρεση
νόμιμου φορτίου, και προορισμό την Αμβέρσα Βελγίου.

Συγκεκριμένα, την 1-4-2015 εντοπίσθηκε φορτηγό
αυτοκίνητο, με επιβαίνοντες τους δύο υπηκόους Σλο-
βενίας στο πορθμιακό σημείο εισόδου της Ηγουμενί-
τσας, προερχόμενο από την Σλοβενία μέσω Ιταλίας,
έμφορτο με νόμιμο φορτίο τυποποιημένου συσκευα-
σμένου γάλακτος, το οποίο προοριζόταν για υπεραγο-
ρά της περιοχής του Πειραιά.

Στις 7-4-2015 μετέβησαν καθοδηγούμενοι σε αποθη-
κευτικό χώρο στην περιοχή του Περιστερίου, όπου
πραγματοποιήθηκε η φόρτωση των προς μεταφορά
ναρκωτικών (ηρωίνης).

Την επομένη (8-4-2015) το παραπάνω φορτηγό,
φόρτωσε από εταιρεία υλικών επισκευής λεβήτων
πλοίων, νόμιμο φορτίο αποτελούμενο από σιδηρές
σωλήνες αποκαταστάσεως λεβήτων πλοίων και αντί-
στοιχα κιβώτια με εργαλεία, με προορισμό την Αμβέρ-
σα Βελγίου. 

Το παραπάνω φορτίο αποτελούσε το μέσο απόκρυ-
ψης και κάλυψης της μεταφερόμενης ποσότητας ηρωί-
νης.

Στις 9-4-2015, μετέβη στον λιμένα Πατρών, προκει-
μένου να επιβιβασθεί σε οχηματαγωγό πλοίο με προο-
ρισμό την Ευρώπη, μέσω Ιταλίας.

Προ της επιβιβάσεώς του, αστυνομικοί της Υποδιεύ-
θυνσης Δίωξης Ναρκωτικών ακινητοποίησαν το προα-
ναφερόμενο φορτηγό, το οποίο αφού ελέγχθηκε, με την
συνδρομή των ανδρών του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Πατρών με ειδικό εξοπλισμό (X-ray Scanner) και ανι-
χνεύτηκαν ενδείξεις ασύμβατου φορτίου με το δηλούμε-
νο στα παραστατικά έγγραφα μεταφοράς, οδηγήθηκε
στις αστυνομικές εγκαταστάσεις Αμυγδαλέζας Αττικής
για ενδελεχή έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, πέραν του νόμιμου φορτίου των
σιδηρών σωλήνων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρια-
κόσιες σαράντα (340) όμοιες, ανισοβαρείς, συσκευα-
σίες-πακέτα του ενός κιλού περίπου, περιτυλιγμένες με
κίτρινη μονωτική ταινία, που περιείχαν ηρωίνη συνολι-
κού μικτού βάρους -369- κιλών και -200- γραμμαρίων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, απο-
θήκες και χώρους εργασίας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων
και κατασχέθηκαν:

Δύο (2) εύχρηστα πιστόλια.
Ένα (1) εύχρηστο περίστροφο.
Εξήντα (60) φυσίγγια πιστολιών.
Το χρηματικό ποσό των -21.250- ευρώ.
Το χρηματικό ποσό των -12.350- δολαρίων Η.Π.Α.
Τριάντα (30) συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Επίσης κατασχέθηκαν ως μέσα μεταφοράς ναρκωτι-

κών, το φορτηγό αυτοκίνητο και το επικαθήμενο.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται επιπλέον σε, Αγροτικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες

Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους καλεί Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους καλεί 
τουςτους ΟΤΑ ο Δ. ΣτρατούληςΟΤΑ ο Δ. Στρατούλης
Τη δυνατότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μη

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς και δημόσιους σκο-
πούς να ενταχθούν, στην νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπενθυμίζει με επιστολή του στους

υπουργούς που εποπτεύουν τους συγκεκριμένους οργανισμούς ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφά-
λισης Δημήτρης Στρατούλης.

Ο πρόσφατος νόμος 4321/2015 προβλέπει ότι φορείς αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές
τους σε έως 150 ισόποσες, μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ρύθμιση, η οποία αφορά ειφορές περιόδου έως και τον Ιανουάριο του
2015, είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1/3/2015.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται επιπλέον σε, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες.
Στην επιστολή του ο κ. Στρατούλης επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν σχετική

αίτηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου έτους 2015 και τονίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση «αποτελεί τελευταία ευκαιρία για την οριστική διευθέτηση του προ-
βλήματος που αντιμετωπίζουν, πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρήσουν στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες για την είσπραξή τους».

Η επιστολή απευθύνεται προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την αναπληρώτρια υπουργό
Οικονομικών και τον Υπουργό Υγείας.

Εξάρθρωσης διεθνούς καρτέλ εμπορίας ναρκωτικών
‘’Χιονοστιβάδα’’ οργανωμένων επιχειρήσεων σε Περιστέρι, Θρακομακεδόνες και Πάτρα


