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κ.2239

Στα 64,5 
εκ. ευρώ 

τα διαθέσιμα
Δήμων και 

Περιφερειών,
που έχουν 
μεταφερθεί

στην ΤτΕ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

Τελευταία
ευκαιρία

για ρύθμιση
χρεών προς τον
Δήμο Μεγαρέων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν 
η σκοπιμότητα και η δαπάνη 
για τη μεταφορά μαθητών 
το νέο σχολικό έτος 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
‘’Γυάλισαν’’ απο τα 

απορρίμματα 
τους κυνηγότοπους 

στην Πάρνηθα  

ΠΕΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ
Τα πρώτα αποτελέσματα της 
Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους,   
όπου θα απασχοληθούν 32.433 άνεργοι

ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Εκατό ακόμη νοικοκυριά θα ενταχθούν στο

δίκτυο, το οποίο συνεχώς διευρύνεται 

Σελ: 4

Σελ: 3Σελ: 2

Σελ: 5
"Στον δρόμο" 6.500 

εργαζόμενοι των Κέντρων Δια
Βίου Μάθησης τον Ιούνιο;

Ερωτήματα στο Υπουργείο 
Παιδείας και το Ι.ΝΕ.Δ.ΙΒΙ.Μ., 

σχετικά με το μέλλον χιλιάδων νέων
ανθρώπων, θέτουν με επιστολή τους
περιφερειακά στελέχη των Κ.Δ.Β.Μ.

ΜΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Οραματίζεται η Αντιπεριφέρεια,
η οποία θέτει σε 

διαβούλευση έως τις 22 Μαΐου 
τον στρατηγικό σχεδιασμό
«ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+», 

προκειμένου να εμπλουτιστεί
με προτάσεις φορέων, 

πολιτών και συλλογικοτήτων

Σελ: 5

Σελ: 8

Δημοτική Φροντίδα Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών: Έναρξη Αχαρνών: Έναρξη 

αιτήσεων στις 18 Μαΐουαιτήσεων στις 18 Μαΐου
ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Το κοινωνικό αγαθό της
μουσικής εκπαίδευσης 

προωθεί ο δήμος Ελευσίνας  
Βραδιά κλασσικής μουσικής 

με τη συνοδεία πιάνου στο ‘’Στέκι’’
του Πολιτιστικού Κέντρου 

Αντιδήμαρχος Φυλής, 
Καμπόλης Δημήτρης  
«Νοικοκυρεύουμε

τον Δήμο κι  
αναβαθμίζουμε τη

Ζωφριά» 
Με την έναρξη της λειτουργίας, 

του ΚΕΠ της Ζωφριάς από σήμερα 
στο δημοτικό κτίριο του Βορεινού, ο Δήμος 

θα εξοικονομήσει 1.800 ευρώ το μήνα.

Σελ: 6

Σελ: 7

Σελ: 3

Ήδη, η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει ξεκινήσει μια συστηματική συνεργασία
με τους Δήμους της περιοχής για έργα, δράσεις και ενέργειες που δύνανται 
να χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους και αφορούν τεχνικές και κοινωνικές 
υποδομές, κοινωνικές δράσεις και αθλητικές υποδομές. 

Σελ: 2-4

Σελ: 6

Σελ: 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
Αντωνάρας 

Δημήτριος Γ. 
28ης 

Οκτωβρίου 49, 
2105571663

Ελευσίνα
Παπανικολάου

Κοσμάς Π. Δραγούμη
Στεφάνου 21 &

Κοντούλη 1,
2105542410

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Σαμιώτης Ιωάννης

Λεωφόρος 
Φυλής 83, 
τηλέφωνο:
2102484303

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος.

Σαλαμίνος 8, 
τηλέφωνο

2105541344

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο  Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις

829,10 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,37%
και με τζίρο 68,96 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 13 
έως 22 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γλυκερία, Γλυκερή, Γλυκέρω
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HΑντιπεριφέρεια Δυτικής
Αττικής, στο πλαίσιο
συμβολής της στο

στρατηγικό σχεδιασμό και τον
επιχειρησιακό προγραμματισμό
της Περιφέρειας Αττικής, κατάρ-
τισε ένα σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασμού για την περιοχή
μας.

Ήδη η Αντιπεριφέρεια Δυτικής
Αττικής έχει ξεκινήσει μια συστη-
ματική συνεργασία με τους
Δήμους της περιοχής για έργα,
δράσεις και ενέργειες που δύνα-
νται να χρηματοδοτηθούν από
ίδιους πόρους, και αφορούν
τεχνικές και κοινωνικές υποδο-
μές, κοινωνικές δράσεις και
αθλητικές υποδομές . 

Το σχέδιο των στρατηγικών κατευθύνσεων της Αντιπε-
ριφέρειας Δυτικής Αττικής θα εμπλουτιστεί με προτάσεις
φορέων, πολιτών και συλλογικοτήτων προκειμένου να
υπάρξει η μέγιστη προστιθέμενη αξία και συνέργεια στη
Δυτική Αττική. Η εν λόγω διαβούλευση θα συμβάλει
στην τελική διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού
με την επεξεργασία ειδικών δράσεων και έργων για την
Δυτική Αττική.

Για τον σκοπό αυτό ανακοινώνεται ότι:
Το σχέδιο στρατηγικών κατευθύνσεων τίθεται σε δημό-

σια διαβούλευση στον ισότοπο  HYPERLINK
"http://www.patt.gov.gr" http://www.patt.gov.gr (→ Γρα-
φείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής) και στο 

Facebook από τις 11 μέχρι τις 22 Μαΐου 2015, ώστε
καθένας που το επιθυμεί να μπορεί να παρέμβει κατα-
θέτοντας τις δικές του απόψεις (στο  HYPERLINK "mail-
to:ant.dytikis@patt.gov.gr" ant.dytikis@patt.gov.gr με
θέμα: Στρατηγικός Σχεδιασμός).

Στις 25 Μαΐου 2015 στις 7.30 μ.μ,  στο Πνευματικό
Κέντρο Ασπροπύργου, προγραμματίζεται ανοιχτή
σύσκεψη με συμμετοχή των Βουλευτών, των Δήμων,
των φορέων και των πολιτών της Δυτικής Αττικής προ-
κειμένου να συζητήσουμε τις τελικές μας προτάσεις.

Καλούμε όλες και όλους να πάρουν ενεργό μέρος σε
αυτή την διαβούλευση γιατί ανεξάρτητα από οποιεσδή-
ποτε άλλες διαφορές,  πράγματι η Δυτική Αττική μας
ενώνει.

«ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+»
Σε διαβούλευση έως τις 22 Μαΐου ο

στρατηγικός σχεδιασμός της Αντιπεριφέρειας, 
προκειμένου να εμπλουτιστεί με προτάσεις φορέων,

πολιτών και συλλογικοτήτων

Τελευταία ευκαιρία 
για ρύθμιση χρεών προς το Δήμο Μεγαρέων

Στις 26 Μαϊου
2015 λήγει η
προθεσμία για

ρύθμιση των χρεών
προς το Δήμο Μεγαρέ-
ων. Αρα υπάρχει μία
τελευταία ευκαιρία σε
όλους όσους επιθυ-
μούν να ρυθμίσουν τα
χρέη τους και να κερδί-
σουν από τη διαγραφή
προσαυξήσεων και
τόκων.

Ο Αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος για τα Οικονομικά του Δήμου κ. Ιερόθεος Πολυ-
χρόνης διευκρινίζει ότι:

« Στο πλαίσιο του Νόμου 4321/2015 ήδη έχει ανα-
κοινωθεί από το Δήμο Μεγαρέων η ρύθμιση οφειλών
που θα έχουν βεβαιωθεί έως και την τελευταία ημέρα
προθεσμίας υποβολής σχετικής αιτήσεως προς το
Δήμο Μεγαρέων που είναι η 26η Μαϊου 2015.

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών
συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών που προκύ-
πτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφο-
ράς γής σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη

ενταγμένων ιδιοκτησιών,
σύμφωνα με το
Ν.1337/1983.

Οι οφειλές δύνανται να
καταβληθούν ΕΦΑΠΑΞ με
ΠΛΗΡΗ απαλλαγή προ-
σαυξήσεων και τόκων ή
σε μηνιαίες δόσεις με
απαλλαγή κατά ποσοστό
από τις προσαυξήσεις και
τους τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής που τις επιβα-
ρύνουν. Είναι σημαντικό
το γεγονός ότι το ελάχιστο

ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης είναι τα είκοσι (20)
ευρώ.»

Ο κ Πολυχρόνης επισημαίνει ότι:« Η συγκεκριμένη
ρύθμιση προβλέπει σπουδαία ευεργετήματα και οφέλη
προς τους δημότες (απαλλαγή προσαυξήσεων, 100
δόσεις, ελάχιστη καταβολή 20 Ευρώ, χορήγηση Ταμει-
ακής Ενημερότητας καθ’ όλη την διάρκεια, που θα βρί-
σκεται σε ισχύ και θα λειτουργεί στο Δήμο Γραφείο
Πληροφόρησης των ενδιαφερομένων (αρμόδια Υπάλ-
ληλος

Κα Φωτεινή Λουκα Τηλ: 22960 81909.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.
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Με την έναρξη της λειτουργίας, 
του ΚΕΠ της Ζωφριάς από 

σήμερα στο δημοτικό κτίριο του 
Βορεινού, ο Δήμος θα 

εξοικονομήσει 1.800 ευρώ το μήνα.

Συνεχίζει την προσπάθεια για το νοικοκύρεμα του
Δήμου Φυλής η Διοίκηση. Με την έναρξη της
λειτουργίας, του ΚΕΠ της Ζωφριάς, στο δημοτι-

κό κτίριο του Βορεινού, από την Τετάρτη, 13 Μαΐου, ο
Δήμος θα εξοικονομήσει 1.800 ευρώ το μήνα. 

«Ο Δήμος έδειξε και στην περίπτωση της μετεγκατά-
στασης του ΚΕΠ της Ζωφριάς, την αποτελεσματικότητα
που τον διακρίνει. Πήραμε σε χρόνο ρεκόρ την έγκριση
από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και δια-
μορφώσαμε το χώρο, διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες
που τον χαρακτήριζαν ακατάλληλο» τόνισε σχετικά με
το θέμα,  ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης και πρό-
σθεσε.

«Το ΚΕΠ της Ζωφριάς θα προσφέρει υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου στους συνδημότες μας, ενώ θα λύσει και

άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την βελτίωση της
καθημερινότητας του Πολίτη, καθώς στο χώρο θα λει-
τουργεί Ταμείο για την εξόφληση λογαριασμών καθώς
και Γραφείο καταγραφής αιτημάτων για τους συνδημό-

τες της Ζωφριάς . 
Ταυτόχρονα, το υπόλοιπο κτίριο

του Βορεινού θα αποδοθεί στη
συνοικία ως πολυχώρος Πολιτι-
σμού, σύμφωνα με τις προεκλογι-
κές μας δεσμεύσεις. Στέγη θα
αποκτήσει και ο Α.Ο Ζωφριάς
που θα φιλοξενηθεί στο χώρο,
κάτω από τις κερκίδες του αμφιθε-
άτρου.  

Στόχος μας είναι και παραμένει η
αναβάθμιση της Ζωφριάς σε
τέταρτο πόλο του Καλλικρατικού
Δήμου Φυλής, κάτι που το δικαι-
ούται λόγω του πληθυσμού και
της γεωγραφικής της θέσης».

ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εκατό ακόμη νοικοκυριά
θα ενταχθούν στο δίκτυο,

το οποίο συνεχώς 
διευρύνεται 

Αντιδήμαρχος Φυλής - Καμπόλης Δημήτρης  

«Νοικοκυρεύουμε τον Δήμο κι  
αναβαθμίζουμε τη Ζωφριά» 

Ανακοίνωση για την
έναρξη εγγραφών
ε π α ν ε γ γ ρ α φ ώ ν

στους παιδικούς σταθμούς
της πόλης για τη σχολική
χρονιά 2015 -2016 εξέδωσε η
η Δημοτική Φροντίδα Αχαρ-
νών υπογραμμίζοντας τα
εξής : Ενημερώνουμε τους
ενδιαφερόμενους, ότι η Δημο-
τική Φροντίδα Αχαρνών θα
δέχεται αιτήσεις εγγραφών
και επανεγγραφών των
νηπίων για τη νέα σχολική
χρονιά 2015 -2016 των Παιδι-
κών Σταθμών, στα Γραφεία της Διοίκησης, στο κτίριο του
1ου Παιδικού Σταθμού (Αγ. Τριάδος 39), από Δευτέρα
18/05/2015 έως και την Παρασκευή 19/06/2015 καθημερινά
από τις09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών δέχονται 

παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (κατά την ημερομηνία εγγρα-
φής τους) έως την ηλικία φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο
αφού καταθέσουν αίτηση εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιο-
λογητικά.

Ξεκινάει την Πέμπτη 14/5/2015 η διανομή 100
κάδων οικιακής κομποστοποίησης από τον

Δήμο Ελευσίνας σε δημότες μας.
Η παραλαβή των κάδων θα γίνεται από την αποθή-

κη του δήμου (συνεργεία: κα. Χαρισιάδη, τηλ.
2105544934) τις εργάσιμες μέρες από Πέμπτη
14/5/2015 μέχρι Παρασκευή 29/5/2015 και από ώρα
10:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ. 

Ο κάθε κάδος συνοδεύεται από μικρό κάδο 5Lt (για
μεταφορά των υλικών στον μεγάλο κάδο), φιάλη 1Lt
με μικροοργανισμούς και ένζυμα για επιτάχυνση της
κομποστοποίησης καθώς και 16/σέλιδο φυλλάδιο
οδηγιών χρήσης. 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν εγγραφεί στον σχε-
τικό κατάλογο, μπορούν να το κάνουν κατά την παρα-
λαβή του κάδου (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων
κάδων).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ενημέρωσης νέων και παλιών
κατόχων κάδων οικιακής κομποστοποίησης 

Για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 07: 00 μ.μ.
έχει προγραμματιστεί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ενημέρωσης των
νέων και παλιών κατόχων κάδων οικιακής κομποστο-
ποίησης, προκειμένου να δοθούν οδηγίες για τη
σωστή χρήση των κάδων και να γίνει ανταλλαγή από-
ψεων. Το  σεμινάριο θα γίνει στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41 & Δήμη-
τρος). Η συμμετοχή των κατόχων κάδων θεωρείται
απολύτως απαραίτητη.

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 
ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Μια μέρα πριν την επίσημη έναρξη λειτουργίας του
ΚΕΠ της Ζωφριάς στο Βορεινό,  ο Δήμαρχος Φυλής 

Χ. Παππούς κι ο Αντιδήμαρχος Δ. Καμπόλης 
επισκέφτηκαν τον χώρο, όπου τους υποδέχθηκε η

Προϊσταμένη του ΚΕΠ κ. Αφροδίτη Καλοποδά  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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ΠΕΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ
Τα πρώτα αποτελέσματα της Κοινωφελούς Εργασίας 
στους δήμους, όπου θα απασχοληθούν 32.433 άνεργοι.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

Εκπαιδευτικο ́χασ́μα / χασ́μα δεξιοτητ́ων
- Αυξημεν́ο ποσοστο ́σχολικης́ διαρροης́.
- Σημαντικα ́ μικροτ́ερο ποσοστο ́ απο-

φοιτ́ων τριτοβαθ́μιας εκπαιδ́ευσης.
- Ελλιπης́ προσ́βαση σε εκπαιδευτικες́

μοναδ́ες, σχολειά δευτ́ερης ευκαιριάς, δια
βιόυ μαθ́ηση.

Περιβαλλοντικο ́ χασ́μα – Υψηλη ́ επικιν-
δυνοτ́ητα

- Συνεπ́ειες ΧΥΤΑ Φυλης́ και χωματερων́.
- Συγκεν́τρωσης βαριας́ βιομηχανιάς και

οχλουσων́ δραστηριοτητ́ων: διυλιστηρ́ια,
χαλυβουργιές, τσιμεντοβιομηχανιές, ναυ-
πηγειά, διαλυτηρ́ια πλοιών, χημικες́ βιο-
μηχανιές, αποθηκ́ες καυσιμ́ων.

- Πλημμυρικα ́φαινομ́ενα.
- Ρεμ́ατα ως υποδοχεις́ αποβλητ́ων και

καυσ́εις καλωδιών και αλ́λων υλικων́ από
περιθωριοποιημεν́ες ομαδ́ες

- Θαλασ́σιο μετ́ωπο Ελευσιν́ας- Σαρωνι-
κου ́ (βιομηχανικα ́ αποβ́λητα, διακιν́ηση
φορτιών, παροπλισμεν́α πλοιά,

ναυαγ́ια)
- Οι περισσοτ́ερες βιομηχανιές βρισ́κο-

νται εκτος́ νομοθετημεν́ων βιομηχανικων́
περιοχων́

- Υφαλμυρ́ωση εδαφ́ους εχ́ει εισχωρησ́ει
σε μεγαλ́α βαθ́η.

- Τσιμεντοποιήση μεγαλ́ου μερ́ους καλ-
λιεργουμ́ενης εκ́τασης στο Θριασ́ιο λογ́ω
αναπ́τυξης logistics

Κοινωνικο ́χασ́μα
- Ευρειά φτωχ́εια και κοινωνικος́ απο-

κλεισμος́.
- Περιθωριοποιήση κοινοτητ́ων (πχ.

Ρομα,́ μετανασ́τες, παλιννοστουν́τες ομο-
γενεις́)

- ΑΜΕΑ, πολυμελεις́ οικογεν́ειες, μονο-
γονικες́ οικογεν́ειες, οικογεν́ειες χωρις́
κανεν́αν εργαζομ́ενο.

Οικονομικο ́και παραγωγικο ́χασ́μα
 «Μονοκαλλιερ́γεια» (εξαρ́τηση από

λιγ́ες μεγαλ́ες επιχειρησ́εις)
 Δραστηριοτ́ητες χαμηλης́

προστιθεμ́ενης αξιάς.
 Συγκεν́τρωση / ελ́ξη οχλουσων́ δρα-

στηριοτητ́ων αν́αρχα / χωρις́
οργανωμεν́ους υποδοχεις́.
 Φθιν́ουσες βιομηχανικες́

δραστηριοτ́ητες – αναγ́κη παραγωγικού
μετασχηματισμου ́ και αναπροσανατολι-
σμου.́

Χασ́μα καινοτομιάς
 Ελ́λειψη ερευνητικων́ κεν́τρων / ινστι-

τουτ́ων.
 Ελ́λειψη κοινωνικης́ καινοτομιάς.
 Ελ́λειψη τεχνοπ́ολης για τον πρωτογε-

νη ́τομεά και τις συνερ́γειες με βιομηχανιά
τροφιμ́ων- τοπικο ́τουρισμο.́

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Φυσικο ́περιβαλ́λον- Χωροταξιά
 Πλουσ́ιο φυσικο ́περιβαλ́λον στο ορει-

νο ́ τμημ́α και στο θαλασ́σιο μετ́ωπο 
Χωρικη ́ εκ́ταση προς αξιοποιήση για
ισορ́ροπη/ βιωσ́ιμη αναπ́τυξη
 Αποθ́εμα δημοσ́ιων και δημοτικων́

εκτασ́εων
Πολιτισμος́
 Πολιτιστικος́ πλουτ́ος  Αρχαιολογι-

κος́ πλουτ́ος

Βιομηχανιά- Μεταποιήση
 Βιομηχανικη-́ μεταποιητικη ́παραδ́οση

και υπ́αρξη μεγαλ́ων βιομηχανικων́ επιχει-
ρησ́εων και υποδομων́

Πολυλειτουργικη ́ και εξ́υπνη παραγωγι-
κη ́ανασυγκροτ́ηση
 Δυνατοτ́ητα τουριστικης́ αναπ́τυξης

και εναλλακτικων́ μορφων́ τουρισμού
 Εφοδιαστικη ́βιομηχανιά/ εφοδιαστική

αλυσιδ́α
 Δυνατοτ́ητα αναπ́τυξης πρωτογενή

τομεά και διασυν́δεσης με μεταποιήση
(αυξ́ηση προστιθεμ́ενης αξιάς) 
Ευκαιριές συνεργασιάς παραγωγης́ και

ερ́ευνας για προωθ́ηση της καινοτομιάς

Δημογραφικο ́προφιλ́
 Νεανικοτ́ερος πληθυσμος́
Δικ́τυα μεταφορων́- Προσπελασιμοτ́ητα
 Προσπελασιμοτ́ητα με εθνικα ́και διευ-

ρωπαικ̈α ́μεταφορικα ́δικ́τυα (πχ. συνδυα-
σμεν́ες και διατροπικες́  μεταφορες́, αερο-
δρομ́ιο, λιμεν́ες, εθνικοι ́ αξ́ονες,
σιδηροδ́ρομος)

ΟΡΑΜΑ

Η Δυτικη ́Αττικη ́ως τοπ́ος οπ́ου:
- Οι αν́θρωποι διαβιουν́ με αξιοπρεπ́εια

και σεβασμο ́ στα δικαιωμ́ατα ́ τους, απο-
λαμβαν́ουν κοινωνικης́ μερ́ιμνας και αλλη-
λεγγυής.

- Οι αν́θρωποι συμμετεχ́ουν ενεργα ́στην
τοπικη ́δημοκρατιά.

- Οι αν́θρωποι δημιουργουν́ και
παραγ́ουν στον πρωτογενη,́ δευτερογενή
και τριτογενη ́τομεά

(πολυλειτουργικη ́οικονομιά- ολοκληρω-
μεν́η ενδογενης́ αναπ́τυξη).

- Οι αν́θρωποι εκτιμουν́ και
αναδεικνυόυν τον τοπικο ́πολιτισμο.́

- Οι αν́θρωποι αξιων́ουν τα
μειονεκτημ́ατα και τα χασ́ματα να τα μετα-
τρεψ́ουν σε πλεονεκτημ́ατα και ευκαιριές
για διεκδικ́ηση της οικονομικης́ και κοινω-
νικης́ ευημεριάς.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου  &  ο
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου

έχουν την τιμή να σας προσκαλέ-
σουν στη διάλεξη που θα δώσει,
ο  Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστη-

μών, Μέλος της Διεθνούς Ένωσης
Ακαδημαϊκών, για τη Μελέτη των
Γενοκτονιών,   η οποία -το 2007-

αναγνώρισε, μετά από ψηφοφορία -
μεταξύ των μελών της- 

τη Γενοκτονία των Ελλήνων, των
Αρμενίων και των Ασσυρίων,

κ. Θεοφάνης Μαλκίδης, με θέμα :
"Το εθνικό και διεθνές αίτημα για τη
Γενοκτονία", τη  Δευτέρα, 18 Μαΐου

2015, ώρα 20:00,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου

(«Δ. Καλλιέρης»),   Αλ. Παναγούλη
13,  στην πλατεία Αγίου Δημητρίου,

με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,

Μελέτιος  Ι.  Μπουραντάς                                                      
Πρόεδρος του Πνευματικού

Κέντρου        
Δημοτικός Σύμβουλος     

Νικόλαος  Ι.  Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου                                                     

Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2

Περί τα μέσα Μαΐου αναμένε-
ται να δοθούν στη δημοσιό-
τητα τα πρώτα αποτελέσμα-

τα του προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας στους δήμους μέσω του
οποίου θα απασχοληθούν 32.433
άνεργοι. Ακολουθεί η διαδικασία των
ενστάσεων και στη συνέχεια θα
καταρτιστούν από τον ΟΑΕΔ οι τελι-
κοί πίνακες των επιτυχόντων.

Το νέα προσωπικό, σύμφωνα με
εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείο
Εργασίας, θα αναλάβει εργασιακά
καθήκοντα από τα μέσα Ιουνίου.

Σε αυτό το πρόγραμμα οι αποδοχές
θα κυμαίνονται από 431,75 ευρώ το
μήνα (17,27 ευρώ ημερησίως για
ωφελούμενους κάτω των 25 ετών),
έως 495,25 ευρώ το μήνα (19,81
ευρώ ημερησίως για ωφελούμενους
25 ετών και άνω), αυξημένες κατά

περίπου 5 ευρώ μηνιαίως από τις
αρχικές.

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα οι ωφε-

λούμενοι επιλέγονται και κατατάσσο-
νται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων
με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτή-
ρια κατάταξης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμε-
νης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφε-
λουμένου με ανώτατο όριο τους 36
μήνες

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμε-
νης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της
συζύγου των ανέργων της πρώτης
κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36
μήνες

3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή
οικογενειακό

4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής
βασίζεται στη μοριοδό-
τηση των συγκεκριμέ-
νων κριτηρίων με αντι-
κειμενικό και διαφανή
τρόπο με τη χρήση
μηχανογραφικού λογι-
σμικού του ΟΑΕΔ.

Μέσα στον Μάιο η
νέα προκήρυξη

Μέσα στον Μάιο ανα-
μένεται να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ η προκήρυξη και

οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση
συμμετοχής. Δικαίωμα να λάβουν
μέρος έχουν Έλληνες πολίτες, πολί-
τες κρατών – μελών της ΕΕ, Βορειοη-
πειρώτες, ομογενείς και ομογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται από
την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο
και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας,
υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και
τη συνείδηση αποδεικνύεται με
άλλους τρόπους.

Όπως και στις προηγούμενες προ-
κηρύξεις του προγράμματος κοινω-
φελούς εργασίας, οι κατηγορίες ανέρ-
γων που μπορούν να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, καθώς και η διαδι-
κασία και οι αμοιβές είναι ίδιες με το
προηγούμενο πρόγραμμα.
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64,5 εκ. ευρώ 
από τα διαθέσιμα Δήμων

και Περιφερειών στην ΤτΕ

Στα 64,5 εκ. Ευρώ ανέρχονταν τα ταμεια-
κά διαθέσιμα των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθ-
μού, που είχαν  μεταφερθεί μέχρ προ-

χθες στην ΤτΕ, από τα συνολικά 600,3 εκ. Ευρώ
όλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σε
εφαρμογή της σχετικής Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, που
δόθηκε στη δημοσιότητα, από το Γραφείο του
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, μετά από ερώτη-
ση που τέθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής
τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντα-
κτών. 

Η ανακοίνωση 

«Από την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (20/4/2015) έως χθες τα ταμειακά
διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης, που έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα της
Ελλάδος είναι: Τοπική Αυτοδιοίκηση: 64,5 εκατ.
ευρώ, Λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης:
535,8 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, σύνολο: 600,3 εκατ.
ευρώ».

ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΛΥΒΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM

ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 26 
& ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 6 - Τ.Κ. 10672
ΤΗΛ: 210 7258813 FAX: 210 3635952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ/FAX: 210 5580729
Email: kalivalaw@hol.gr

Eνόψει της πρόσφατης ανάρτησης
των Κτηματολογικών Στοιχείων Ακινήτων και
υποβολής τυχόν ενστάσεων έως 26.6.2015, 

το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές
διαδικασίες διεκπεραίωσης

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

Σχετικά με την αποζημίωση
των σχολικών τροχονόμων,
παρόλο που από το Υπ.

Εσωτερικών δεν έχουν πιστωθεί τα
χρήματα που απαιτούνται για τα
έξοδα αποζημίωσης τους, η Πρω-
τοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
Αχαρνών με ιδία έσοδα θα καλύψει
μέρος της, για την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Απριλίου 2015 και θα πιστω-
θούν οι λογαριασμοί την 27/5 μέσω 

της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών,
χωρίς να αναμένει την απόδοση
των πιστώσεων από το Υπ. Εσω-
τερικών όπως αυτό προβλέπεται
από τις σχετικές διατάξεις.

Η πίστωση των χρημάτων αναμέ-
νεται να γίνει όπως κάθε χρόνο στο
τέλος του Α εξαμήνου 2015 και θα
γίνει εκκαθάριση. Τέλος καταλαβαί-
νοντας την οικονομική κατάσταση,
έχοντας ενημερώσει όποιον σχολι

κό τροχονόμο έχει απευθυνθεί
τόσο σε μένα προσωπικά όσο και
στο Προσωπικό της σχολικής επι-
τροπής, ζήτησα από εκπροσώ-
πους των σχολικών τροχονόμων
συνάντηση για πλήρη ενημέρωση
την Τετάρτη στις 09.30 το πρωί. 

Καρυδάκης Κώστας 
Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών

Πρωτοβουλία του Δήμου Αχαρνών 
για τις αποζημιώσεις των Σχολικών Τροχονόμων

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αθλητισμού «Ηρόδωρος»

Ομιλία με θέμα: 
«Η γλωσσική ανάπτυξη 

σε παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
«Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων, σας προσκαλεί το
Σάββατο 16/5/2015 και ώρα 18:00, στον χώρο του Α’
Δημ. Παιδικού Σταθμού Μεγάρων, σε ομιλία-συζήτηση 

με θέμα: «Η γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά ηλικίας 2
έως 5 ετών», με προσκεκλημένη ομιλήτρια την Ευαγ-
γελία Γάτα - Λογοθεραπεύτρια [BSc ΤΕΙ Πατρών].

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, οι γονείς θα έχουν την
δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα και τους προβλη-
ματισμούς τους.

Η Πρόεδρος
Ιωάννα Ρήγα                                                                                                  

Η Προϊσταμένη του Α’ Δ.Π.Σ.
Δέσποινα Πάσχου
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Το κοινωνικό αγαθό της μουσικής 
εκπαίδευσης προωθεί ο δήμος Ελευσίνας  

Βραδιά κλασσικής μουσικής με τη συνοδεία πιάνου
στο ‘’Στέκι’’ του Πολιτιστικού Κέντρου 

Μια μαγευτική βραδιά απόλαυσαν το Σάββατο
9/5/2015,  στο << Στέκι >> του Πολιτιστικού
Κέντρου του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α , οι παρευ-

ρισκόμενοι  στη συναυλία πιάνου της κ. Λυδίας Λινάρ-
δου και κ. Κωνσταντίνας Βρεττού  .

Παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Τσουκαλάς , ο αντι-
δήμαρχος κ. Παναγιώτης Λινάρδος , η Δημοτική Σύμ-
βουλος κ. Ειρήνη Σκανδάλη, η Διοικητική Σύμβουλος του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α κ. Μαρία Καρέλλου, η προϊσταμένη  των
Παιδικών Σταθμών  κ. Αικατερίνη Κολιοφώτη ,  φίλοι και
φίλες της κλασσικής μουσικής.

Η πρόεδρος του τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ. Μαρία Βασιλείου παρουσίασε τις
δύο νέες μουσικολόγους που τελειώνουν τις σπουδές
τους στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και τις συνεχάρη για το
σύνολο των σπουδών και των επιδόσεων τους στη μου-
σική.

Το γεγονός ότι  η   κ. Λυδία Λινάρδου, από τα  οκτώ
της χρόνια ξεκίνησε να μαθαίνει  πιάνο στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου μας , είναι πολύ σημαντικό  και μας
συγκινεί ιδιαίτερα, τόνισε η πρόεδρος, γιατί αποδεικνύει
τη συμβολή του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου στην
μουσική εκπαίδευση των νέων της πόλης μας.  Συνεχί-
ζουμε να υπηρετούμε με συνέπεια το κοινωνικό αγαθό
της μουσικής εκπαίδευσης , λειτουργώντας  τμήματα
μουσικής στους χώρους μας . 

Η μουσική πέρα από την αγωγή της ψυχής,  βοηθά τα
παιδιά να  αναπτύσσουν γρηγορότερα  φυσικές, πνευ-
ματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Πολλοί από τους μαθητές μας με τις συνεχείς  σπουδές
τους, έχουν επιτύχει   να βγουν δυναμικά και στον επαγ-
γελματικό χώρο  της μουσικής, όπως ευχόμαστε  να γίνει
και με τις δύο μουσικολόγους. 

Συγχαίρουμε τις δύο νέες και ιδιαίτερα τους γονείς τους
που τις  ενθάρρυναν και στήριξαν στην ενασχόληση τους
με την τέχνη αυτή.

Το Π.Α.Κ.Π.Π.Α. θα στέκεται στο πλευρό των νέων και
θα στηρίζει παρόμοιες εκδηλώσεις.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 

‘’Γυάλισαν’’ απο τα 
απορρίμματα τους 

κυνηγότοπους στην Πάρνηθα  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
10/5/2015 η δράση του συλλόγου μας «καθαρισμοί
κυνηγότοπων», στη θέση Κρύο Πηγάδι Πάρνηθας.
Την προσπάθεια στήριξαν αρκετά μέλη του συλλό-
γου, τα οποία ευχαριστούμε και δημοσίως.

Συλλέχθηκαν δεκαπέντε σακούλες από άδειους
κάλυκες και διάφορα άλλα απορρίμματα, τα οποία
μεταφέρθηκαν σε κάδους. Μετά το πέρας της δρά-

σης ακολούθησε γεύμα στη θέση Πηγή Φυλής. 
Τέλος ευχαριστούμε τον ΣΥΝΠΑ για την προσφορά

του και την ευγενική χορηγία του σε σακούλες
απορριμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης ‘’ Για την πόλη μας’’ Σ. Ντούρου 

‘’Ελπίδα και προβληματισμοί από την επίσκεψη
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Δήμο Αχαρνών’’

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Αχαρνών
σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης
«ΔΙΕΞΟΔΟΣ» του Δήμου Αχαρνών διοργα-
νώνει ημερίδα με θέματα :

·  Αντίληψη της διαφορετικότητας και σχο-
λικός εκφοβισμός

·  Βία και επιθετικότητα
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 

13 Μαΐου και ώρα 18:00 – 20:00, στην
παραπάνω ημερίδα, που θα πραγματοποι-
ηθεί στο χώρο του σχολείου μας επί της
οδού Ροδόπης & Φιλιατών 1.

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
Εισηγητής : Τριανταφύλλου Παναγιώτης,

Κοινωνιολόγος από το Κέντρο Πρόληψης
«Διέξοδος».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατά πλειοψηφία 
εγκρίθηκαν η 
σκοπιμότητα και η 
δαπάνη για τη 
μεταφορά μαθητών 
του σχολικού έτους 
2015-2016.

Εισηγούμενος το θέμα της έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετα-
φορά μαθητών για το έτος 2015-16, στην 13η Συνεδρίαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Αττικής,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Καρα-

μάνος, ανέλυσε σε τι συνίσταται ο σχεδιασμός και περιέγραψε τη διαγωνιστική δια-
δικασία που ακολουθήθηκε για την περίοδο 2014-15 αλλά και για την περίοδο 2015-
16. 

Ουσιαστικά, για την κάλυψη της μεταφοράς των μαθητών μισθώθηκαν λεωφορεία
βάσει διαγωνισμού που έχει ήδη διεξαχθεί (104 δρομολόγια, δια των οποίων μετα-
φέρονται 1.206 μαθητές), ωστόσο θα διενεργηθούν επιπλέον δύο διεθνείς μειοδοτι-
κοί διαγωνισμοί για 838 δρομολόγια με τα οποία θα μεταφέρονται 17.426 μαθητές.
Ο ένας θα αφορά μόνο την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής όπου συγκε-
ντρώνεται το 40% του μεταφορικού έργου της Περιφέρειας Αττικής (6.650.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 20%) και ο δεύτερος τις
λοιπές Περιφερειακές ενότητες (8.150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
«Συμπληρωματικά», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, «θα γίνει χρήση
Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς και εφοδιασμός των μαθητών με Ειδικά Μαθητικά
Δελτία για 3.154 μαθητές, (προϋπολογισμός 802.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) ενώ προβλέπεται δαπάνη 67.850 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη
δυνατότητα επιδότησης μαθητών (γονικά επιδόματα) κατά το άρθρο 3 της ΚΥΑ
24001/13. Η περίπτωση αυτή αφορά 384 μαθητές».

Τη
Δ ε υ -
τ έ ρ α

11 Μαϊου επι-
σ κ έ φ θ η κ ε
Δήμο μας  ο
Υ π ο υ ρ γ ό ς
Προστασίας
του Πολίτη κ.
Γ.Πανούσης,

με τον Γ.Γ του Υπουργείου κ. Αναγνωστάκη
καθώς και κλιμάκιο από Αξιωματικούς της
ΕΛ.ΑΣ.

Σκοπός της επίσκεψης στο πλαίσιο ευρύτε-
ρης πολιτικής η συζήτηση και ενημέρωση για
το σχεδιασμό του Υπουργείο για την αντιμε-
τώπιση της εγκληματικότητας και της παραβα-
τικότητας σε περιοχές όπως ο Δήμος Αχαρ-
νών. 

Εξ αρχής κρίνουμε, ότι για πολλούς λόγους
η κίνηση αυτή του κ. Πανούση είναι αξιέπαινη,
καθώς φανερώνει καταρχάς ενδιαφέρον για τα

προβλήματα που βιώνουμε στην πολη μας.
Ενδιαφέρον που φαίνεται ότι φτάνει στο ανώ-
τερο επίπεδο του Υπουργείου. Αυτό του το
ενδιαφέρον του κ. Πανούση, το επαναίσαμε
στη συνάντηση με τους φορείς δημόσια μέσω
του πρώην Δημάρχου και επικεφαλής της
παράταξης κ. Σ. Ντούρου.

Στην συνάντηση με τους αρχηγούς των
παρατάξεων και τους φορείς, η παράταξη μας
έθεσε και πάλι τις θέσεις της σχετικά με την
παραβατικότητα αλλά και τα άλλα θέματα με
το συγκεκριμένο Υπουργείο.

Ο κ. Σωτ. Ντούρος  τόνισε ότι πρέπει να
γίνουν δύο κυρίως ενέργειες:

Η πρώτη βεβαίως είναι η ενίσχυση του Α.Τ
με αστυνομικούς ώστε να ενταθούν οι περι-
πολίες, και οι αστυνομικοί στην πόλη να είναι
εμφανείς σε κάθε σημείο, ιδιαίτερα δε στις
προβληματικές περιοχές

Η δεύτερη και πιο δυναμική ενέργεια είναι η
γροθιά στην παραβατικότητα στα σημεία που
γεννιέται και τα οποία είναι σε όλους γνωστά.

Ποιος δεν ξέρει  ότι στην πόλη μας υπάρ-
χουν θύλακες παραβατικότητας  όπως οι
καταυλισμοί των Τσιγγάνων, και οι καταυλι-
σμοί των πρώην σεισμοπλήκτων τους οποί-
ους πλέον τους λυμαίνονται άλλοι.

Ως διοίκηση τα περασμένα χρόνια σε αυτό
το πεδίο δείξαμε αταλάντευτη θέληση για
σπάσιμο του αποστήματος. Απομακρύναμε 3
καταυλισμούς πρώην σεισμοπλήκτων ενώ
ξεκινήσαμε την απομάκρυνση του καταυλι-
σμού των τσιγγάνων στο σταθμό του τρένου
όπου καθημερινά γίνονται δεκάδες πράξεις
διακίνησης ναρκωτικών.

Διαφωνούμε με τον Υπουργό για την ευθύνη
που μπορεί να έχει ο Δήμος σχετικά με την
ανάπλαση και τον εξωραϊσμό αυτών των
περιοχών και στο κατά πόσο αυτό θα συμ-
βάλλει στην αλλαγή της σημερινής κατάστα-
σης. 

Με πλακοστρώσεις και παγκάκια το αποτέ-
λεσμα είναι μηδαμινό. Κάθε προσπάθεια για
βελτίωση σε αυτές τις περιοχές γίνεται αντικεί-

μενο οργανωμένης αντίδρασης και καταστρο-
φών από τις ίδιες τις ομάδες των παραβατι-
κών προκειμένου να μην αλλάζει η κατάστα-
ση.

Επίσης τονίσαμε ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί
πλήρως το τοπίο στην Αμυγδαλέζα κυρίως
όσο αναφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις
σχέσεις Δήμου – Αστυνομίας.

Για το Αστυνομικό Τμήμα των Θρακομακεδό-
νων διατηρούμε καταρχάς της επιφυλάξεις
μας ως προς την προοπτική απομάκρυνσής
του.

Επαναλαμβάνουμε ότι ως παράταξη θεω-
ρούμε τιμητική την επίσκεψη του Υπουργού.

Το θέμα της παραβατικότητας και εγκληματι-
κότητας έχει βαθιές ρίζες. Δεν θα λυθεί σε
λίγες μέρες. Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Χρειά-
ζεται συντονισμένος σχεδιασμός φορέων,
κυρίως όμως χρειάζεται πολιτική βούληση στα
ανώτερα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτό του
κ. Πανούση, κάτι που μέχρι σήμερα ποτέ δεν
έγινε πλήρως αντιληπτό. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΒΙΑ, 
ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο 6ο Γυμνάσιο Αχαρνών σε συνεργασία με το

κέντρο πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» 
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Επερχόμενη απόλυση 6.500 εργαζομένων,
με αφορμή το κλείσιμο όλων των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης της Χώρας, στις

30/06/2015, σύμφωνα με επιστολή περιφερεια-
κών στελεχών των Κ.Δ.Β.Μ., η οποία θέτει ανοι-
χτά ερωτήματα προς απάντηση στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ι.ΝΕ.Δ.ΙΒΙ.Μ.,
σχετικά με το μέλλον χιλιάδων νέων ανθρώπων,
αλλά και το μέλλον της Δια Βίου Μάθησης στην
Ελλάδα.

Τα περιφερειακά στελέχη των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης της Χώρας ζητούν την παράταση της
σύμβασής τους και τη γεφύρωσή της με το νέο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ταυτόχρονα, τη μη
αντικατάστασή τους «από νέα φουρνιά συμβασι-
ούχων», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν.

Η επιστολή

«Σημαία της νέας κυβέρνησης υπήρξε η επανα-
πρόσληψη των απολυμένων καθαριστριών του
Υπουργείου Οικονομικών. 393 γυναίκες αναγκά-
στηκαν να βγουν στην ανεργία και να αντιμετωπί-
σουν προβλήματα καθημερινής επιβίωσης.

Η νέα κυβέρνηση έσκυψε στα αιτήματα όλων
των απολυμένων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων
και σε μία συμβολική κίνηση υποσχέθηκε την
επαναπρόσληψή τους, την ίδια ώρα που χιλιάδες
νέοι άνθρωποι, που κινδυνεύουν με απόλυση,
παραμένουν αόρατοι. 

Ο λόγος για τα 6500 περιφερειακά στελέχη και
εκπαιδευτές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που μετά από δύο χρόνια εργασίας σε
θέσεις που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανά-
γκες, βλέπουν το δρόμο της εξόδου, στις
30/6/2015, πριν ακόμη προλάβει να κλείσει το
πρόγραμμα και να εξαντληθεί το κονδύλιο του
ΕΣΠΑ και χωρίς καμία πληροφόρηση από τον

φορέα για το χρόνο επαναλειτουργίας των
Κ.Δ.Β.Μ.

Συγκεκριμένα, εδώ και δύο χρόνια το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους σε
ολόκληρη την Ελλάδα, διαφόρων ειδικοτήτων και
με πλούσια τυπικά προσόντα, να εργαστούν στα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ως περιφερειακά στε-
λέχη ή εκπαιδευτές, πολλοί εκ των οποίων για
πρώτη φορά. Μάλιστα, αν και συμβασιούχοι, κλή-
θηκαν να σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος
της οργάνωσης όλου του εγχειρήματος και να
στήσουν κυριολεκτικά από την αρχή πάνω από
250 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στους Δήμους της
χώρας, χωρίς καμία επιμόρφωση απ’ το φορέα
πρόσληψης. 

Με αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης και
χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, καθώς το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, υπήρξαν η ‘ψυχή’ της εκπαίδευσης ενη-
λίκων και κατάφεραν με επιτυχία να εγκαταστή-
σουν στη συνείδηση και στην καρδιά των Ελλή-

νων την αγάπη για τη δια βίου μάθηση, πράγμα
άγνωστο στο ευρύ κοινό, ανεπαρκές και αποσπα-
σματικό μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Ωστόσο, όπως σε όλες τις περιπτώσεις συμβα-
σιούχων στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, που καλύ-
πτουν τα οργανικά κενά του Δημοσίου, έτσι και
στην περίπτωση αυτή αποτελούν αναλώσιμο
εργατικό δυναμικό, χωρίς δικαίωμα για αξιοπρε-
πή συνεχόμενη εργασία. Βλέπουν την πόρτα της
εξόδου, μάλιστα, τη στιγμή που το κονδύλιo του
ΕΣΠΑ, που λήγει στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015,
δεν έχει απορροφηθεί σε μεγάλο βαθμό και ενώ
έχει εγκριθεί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» χρηματοδότη-
ση για την επαναλειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., με
πρόβλεψη για επαναπρόσληψη νέων στελεχών.
Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Είναι θέμα έλλειψης
πολιτικής βούλησης και ευαισθησίας από την
πλευρά της νέας κυβέρνησης ή διοικητικής ικανό-
τητας του φορέα, καθώς η έλλειψη πόρων δεν
αποτελεί δικαιολογία για μία Ελλάδα των ανεκμε-
τάλλευτων ευκαιριών.

Τα περιφερειακά στελέχη ζητούν την παράταση
της σύμβασής τους και τη γεφύρωσή της με το νέο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, έτσι ώστε τα Κ.Δ.Β.Μ.
να μην κλείσουν ούτε μια ημέρα.

Ζητούν να μην αντικατασταθούν με φουρνιά και-
νούριων συμβασιούχων, καθώς κρίνουν ότι απο-
τελεί κοινωνική αδικία όχι μόνο η απόλυση μονί-
μων υπαλλήλων του Δημοσίου αλλά και των συμ-
βασιούχων, που επένδυσαν και έδωσαν την
ψυχή τους για το χτίσιμο της δια βίου μάθησης
στην Ελλάδα. 

Ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν μέσα στην
οικονομική κρίση και θα πρέπει να δίνονται στους
ανθρώπους που εργάζονται για την Ελλάδα, από
όποια θέση και αν την υπηρετούν».

"Στον δρόμο" 6.500 εργαζόμενοι των Κέντρων 
Δια Βίου Μάθησης τον Ιούνιο;

Ερωτήματα στο Υπουργείο Παιδείας και το Ι.ΝΕ.Δ.ΙΒΙ.Μ., σχετικά με το μέλλον χιλιάδων νέων
ανθρώπων, θέτουν με επιστολή τους περιφερειακά στελέχη των Κ.Δ.Β.Μ.

Τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού.
2. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο χορηγείται από τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου και

συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
3. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για τη δήλωση εισοδήματος του 2014.
4. Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών από τον εργοδότη και των δύο γονέων, πρόσφατης έκδοσης και

μηχανογραφημένα ένσημα από το ΙΚΑ τουλάχιστον3 μήνεςπριν την κατάθεση της αίτησης, πρόκειται για
τους εργαζομένους στον Ιδιωτικό Τομέα. Για ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
και αντίγραφο τελευταίου τριμήνου στον ασφαλιστικό τους φορέα. Για δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίωση
από την Υπηρεσία τους με τα πλήρη στοιχεία.

5. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου και στην οποία θα ανα-
φέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα
παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό.

6. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων σε Παιδικό Σταθμό. εκτός των αναφερόμενων δικαιολογη-
τικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδει-
κνύεται.

7. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ έως την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών18 Μαΐου 2015για κάθε έναν από
τους δύο γονείς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο των Παιδι-
κών Σταθμών στο τηλέφωνο210-2460800.

Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερο-
μένων παρακαλούμε να δοθεί βάση στα εξής

·  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν.
·  Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.
Έντυπα των εγγραφών: 1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 
2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ 3.ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
·  Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμαΕΣΠΑστη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής

ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.
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Την εξ ολοκλήρου απόδοση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση από την 1/1/2017 και τη
μετατροπή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
σε μηχανισμό αναδιανομής υπέρ των ασθενέ-

στερων Ο.Τ.Α. πρότεινε το μέλος του Πολιτικού Συμ-
βουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρώην Υφυπουργός Εσωτερι-
κών, Πάρις Κουκουλόπουλος, μιλώντας από το βήμα
του πρόσφατου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στη
Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουκουλόπουλος αφού επεσήμανε
πως όλα δείχνουν ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. παραμένει τελικά και
υπενθύμισε την υπάρχουσα συμφωνία με την Τρόικα να
πάει στην  Αυτοδιοίκηση, υπογράμμισε τα εξής: 

«Η κυβέρνηση λέει, ένα χρόνο ακόμα, ενώ άκουσα με
έκπληξη τον κ. Σαμαρά απ' αυτό το βήμα να λέει ότι η
προηγούμενη κυβέρνηση σχεδίαζε 4 χρόνια το να τον
απομειώνει και ό,τι απομείνει στο τέλος, να το δώσει
στην Αυτοδιοίκηση. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μάλλον
δεν έχει διαβάσει καλά το M.O.U. ο κ. Σαμαράς. Ο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. μπήκε στο M.O.U. με την πρόβλεψη μετά τον
εξορθολογισμό του και την επίλυση όλων των προβλη-
μάτων του, να αποδοθεί στην Αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς,
μουσαφίρηδες ήταν σε αυτή την μεταρρύθμιση κάποιοι,
για αυτό μάλλον δεν την κατάλαβαν.

Η κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ένα χρόνο ή η σταδια-
κή απομείωσή του για 4 χρόνια, είναι φοβικές και βαθιά

συντηρητικές προσεγγίσεις, που διέπονται από τη θεω-
ρία του πολιτικού κόστους. Τη θεωρία δηλαδή που κατά-
στρεψε τη Χώρα».

Στη συνέχεια διατύπωσε την πρόταση του, που προ-
βλέπει ότι: «Από την 1/1/2017 ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. να αποδίδε-
ται εξ ολοκλήρου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως συμ-
βαίνει παντού. 

Οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε
οριοθετημένες αλλαγές του, συν - πλην 10% έως και
20%, όχι όμως και να τον μηδενίσουν. 

Παράλληλα, θα έχουν και την υποχρέωση της διαρ-
κούς επικαιροποίησης και εξορθολογισμού του. Διότι
έχει πάρα πολλές ατέλειες και αδικίες ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
καθώς σχεδιάστηκε από το κέντρο, και η Αυτοδιοίκηση

μπορεί να κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες παρεμβά-
σεις που θα τον εξορθολογίσουν, καθιστώντας τον,
πραγματικά, ένα φόρο απόλυτα δίκαιο».   

Σε ό,τι αφορά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Π.) ο κ. Κουκουλόπουλος πρότεινε να μετατρα-
πούν σ' ένα λογαριασμό κεντρικής διαχείρισης, που θα
λειτουργεί με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, και ποσά
του θα αναδιανέμονται υπέρ των ασθενέστερων ΟΤΑ,
«έτσι ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη σύγκλιση». 

«Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συνδεθεί με μια
στρατηγική συμφωνία Κεντρικού Κράτους και Αυτοδιοί-
κησης για ένα νέο μεγάλο "κύμα" μεταρρυθμίσεων, που
στον "πυρήνα" τους θα έχουν την αποκέντρωση αρμο-
διοτήτων και ένα "γιγαντιαίο κύμα" κινητικότητας, έτσι
ώστε να οδηγηθούμε σε επιτελικό Κράτος με ισχυρούς
και αποκεντρωμένους θεσμούς» συμπλήρωσε.

«Η φορολογική αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης μάς
οδηγεί στην κοινωνία αλλά και την Αυτοδιοίκηση της
ευθύνης», τόνισε ο κ. Κουκουλόπουλος και έκλεισε
λέγοντας: «Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά στο δεδομένο της
Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι δίνουμε
ώθηση και νόημα στη διαφάνεια, αφού ο πολίτης γνω-
ρίζει πώς χρησιμοποιούνται και τι αποδίδουν οι φόροι
του. Κάνουμε, δηλαδή, ένα ακόμα μεγάλο βήμα στη
δημοκρατία. Πάνω από όλα, όμως, οδηγούμαστε  στο
σύγχρονο Κράτος».
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές παθήσεις

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12  - 2 μμ 
στο Διαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2,

Ελευσίνα.   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
210 5545507, 210 7227483

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

περιοχή του Θριασίου Πεδίου. περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου ΛυκείουΑπαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου

και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com mail@harris-security.com ή στο ή στο fax 210-5542151.fax 210-5542151.

Στην ΑυτοδιοίκησηΣτην Αυτοδιοίκηση
από το 2017 ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. από το 2017 ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
ΚΚααιι  μμεεττααττρροοππήή  ττωωνν  ΚΚεεννττρριικκώώνν  
ΑΑυυττοοττεελλώώνν  ΠΠόόρρωωνν  
σσεε  μμηηχχααννιισσμμόό  ααννααδδιιααννοομμήήςς  
υυππέέρρ  ττωωνν  αασσθθεεννέέσσττεερρωωνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..
Πρότεινε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών, Πάρις Κουκουλόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ.

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2014"

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/5 
ΣΤΟ ELEFSINA HOTEL

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με
θέμα :   "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
2014". Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι :

-ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
-ΡΟΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
-ΑΡΤΣΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ.

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα
γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ
2015 και ώρα 16:30 στο ξενοδο-
χείο ELEFSINA HOTEL , Δήμη-
τρος και Ρήγα Φεραίου , Ελευσί-
να. Το κόστος συμμετοχής στο
σεμινάριο ανέρχεται στα 30,00
ευρώ. Για τους υπαλλήλους των
οικονομικά τακτοποιημένων
μελών του Συλλόγου , το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 15,00 ευρώ ανά άτομο.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 210.5580000 - 210.5574433
FAX : 210.5580000 E-MAIL : mouzacas@otenet.gr

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                    ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
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Πρόσκληση - Εκδρομή 
στην Ιερά Μονή του Όσιου Ιωάννη 

του Ρώσου από το ΔΟΚΑΠ 
Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
& Πολιτισμού του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας σας 

προσκαλεί στην ημερήσια εκδρομή που θα γίνει 
το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 στο Προκόπι στη Βόρεια

Εύβοια, όπου και θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του
Όσιου  Ιωάννη του Ρώσου.  Επίσκεψη-προσκύνημα. 

Στη συνέχεια θα γευματίσουμε (προαιρετικό) 
σε ταβέρνα της περιοχής.

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-555.1314 
Ώρα Αναχώρησης: 8.00 π.μ (από το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

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 Αντιστάσεως
(πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου). Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972
649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της Εθνικής Αντιστάσεως
πλησίον ΙΝ Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου (δε διό-
ροφη πολυκατοικία). 105 τμ. WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδω-
μάτια. Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκο-
βαμμένο. Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΠΟΦ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΟΥΛΑΒΤΣΕΒΑ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΤΑΣΚΕΝΔΗ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΛΙΔΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ,
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΝΕΑΝΙΔΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΣΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κύριοι και
νομείς των ακινήτων της
περιοχής «Παράδεισος»
στα Ο.Τ. 347, 350, 351,
353, 354, 355, 358 και σε
τμήμα του Ο.Τ. 277 του
Δήμου Ελευσίνας όπως
προσέλθουν στο Δημοτι-
κό κατάστημα τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες,
προκειμένου να λάβουν
γνώση των διαγραμμά-

των και πινάκων της
μεμονωμένης πράξης
εφαρμογής της πολεοδο-
μικής μελέτης της περιο-
χής «Παράδεισος», (ΦΕΚ
5 3 2 / Δ / 1 9 8 8 ,
1286/Δ/1996) που ολο-
κληρώθηκε και αναρτάται
για 1η φορά και να υπο-
βάλλουν τυχόν ενστάσεις
μέσα σε προθεσμία δεκα-
πέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
11/05/2015                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Πωλείται μαγαζί 
- καφενείο στο

κέντρο 
του Ασπροπύρ-

γου με εξασφαλι-
σμένη πελατεία. 

Τηλέφωνο
6934840172.

ΑΔΑ:Β8Α2ΩΗ3-Σ62

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι 11/05/2015
Αρ. Πρωτ.:11757 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό (σύμφωνα
με την Υ.Α. 11389/8.3.1993 –
ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.3463/2006

Δ.Κ.Κ.), με σφραγισμένες προ-
σφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή, συνολικού προϋπο-
λογισμού 40.000,00 ευρώ (σαρά-
ντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμ-
βανομένου και του Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Χαϊδαρί-
ου, Στρ. Καραϊσκάκη 138 Χαϊ-
δάρι, στις 19 Μαΐου 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ.
Ώρα κατάθεσης προσφορών
την ημέρα του διαγωνισμού,
αυτοπροσώπως στην αρμόδια
επιτροπή: 09:00 π.μ. – 09:30
π.μ. 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνε-
ταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφο-
ρά και κοινοπραξία προμηθευ-
τών. 
Το σχετικό τεύχος της μελέτης και
της προκήρυξης θα δίνονται από
το Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου
Χαϊδαρίου, που βρίσκεται στον
2ο όροφο του Δημοτικού Κατα-
στήματος.
Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως Χαϊδάρι Τηλ.:
2132047317, 2132047318  Fax:
210 5323635.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ  

19η Μαΐου ημέρα Εθνικής
μνήμης για την Γενοκτονία

των Ποντίων!

Επιμνημόσυνη δέηση 
& κατάθεση στεφάνων στην

προτομή του Καπετάν Ευκλείδη

Την 19η Μαΐου, Ημέρα Εθνικής Μνήμης για την
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου τιμά η Εύξεινος
Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης».
Την Δευτέρα 18 Μαϊου και ώρα 19:00 θα πραγματο-
ποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων
στην προτομή του Καπετάν Ευκλείδη, καθώς και ομι-
λία του Πρεσβύτερου Μιχαήλ Κωνσταντινίδη στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης. Θα ακολουθήσει
ολονυκτία στον προαύλιο χώρο.

Την Τρίτη 19 Μαϊου στις 17:30 θα αναχωρήσει
πούλμαν από τα γραφεία της Λέσχης για το Σύνταγ-
μα.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης
χαρακτηρίζει το Μήνα Μάιο ως μήνα ιστορικής Μνή-
μης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και γι’
αυτό τον λόγο θα πραγματοποιεί συμβολική αιμοδο-
σία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος «Καπε-
τάν Ευκλείδης» καθημερινά από τις 08:30 – 13:30
στο Αμαλία Φλέμινγκ, και από τις 16:00 – 19:00 &
Αργίες 09:00-13:00 στο Σισμανόγλειο. (Πληροφορίες:
2132003248).
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δράση για 500.000 παιδιά για 
τους κινδύνους στο νερό 

Δράση για 500.000 παιδιά για τους κινδύνους στο
νερό Μια χρήσιμη δράση που έχει ως στόχο να ευαι-
σθητοποιήσει τον παιδικό πληθυσμό, πριν από το
καλοκαίρι, για τους κινδύνους του νερού συνδιοργανώ-
νουν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

Η δράση θα παρακινήσει τα παιδιά να ασχοληθούν
με την αθλητική ναυαγοσωστική, ως μέσου δια βίου
άθλησης και προστασίας της υγείας τους από ατυχή-
ματα στο νερό. Ο πνιγμός, δυστυχώς αποτελεί ένα
σοβαρό και υποτιμημένο πρόβλημα δημόσιας υγείας,
καθώς ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του από αυτόν,
κάθε 30 δευτερόλεπτα στη Γη . 

Η Ελλάδα έχει περίπου τον ίδιο αριθμό θανατηφόρων
πνιγμών ετησίως με την 8πλάσια σε πληθυσμό Γερμα-
νία.   Με αφορμή την υποψηφιότητα για την Παγκόσμια
Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό , στις 15 Μαΐου 2015,
500.000 Ελληνόπουλα δημοτικού σχολείου θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή τη δράση
αγωγής υγείας. 

Η δράση ονομάζεται "Ασφαλής Ελλάδα" και περιλαμ-
βάνει ευαισθητοποίηση, ενημέρωση για μέτρα ασφα-
λείας στο νερό και αθλητική ναυαγοσωστική. 

Η δράση "Ασφαλής Ελλάδα" θα υλοποιηθεί με πρω-
τοβουλία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας
Δραστηριότητας-Αθλητικής Αλιείας και τη στήριξη του
υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του υπουρ-
γείου Υγείας, του Princess Charlene of Monaco
Foundation, των Διεθνών Βραβείων Giuseppe
Sciacca, του International Swimming Hall of Fame και
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. 

Στις 28 Απριλίου, η δράση έγινε δεκτή με ενθουσια-
σμό από τους 100 εκπαιδευτικούς που παρακολούθη-
σαν την πιλοτική της παρουσίαση στην ημερίδα ασφά-
λειας στο νερό του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
Περιστερίου και του Γραφείου Αγωγής Υγείας της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγωγής Υγείας Γ΄
Αθήνας.

Η "Ασφαλής Ελλάδα" είναι πιθανότατα, σύμφωνα με
το υπουργείο Υγείας, η πρώτη δράση στον κόσμο που
απευθύνεται -σε εθνική κλίμακα - σε τόσο μεγάλο αριθ-
μό παιδιών.

Πληρώνεται το ΕΚΑΣ
στους δικαιούχους

συνταξιούχους 

Τη διάθεση συνολικού ποσού περίπου 57 εκατ ευρώ
προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ για την καταβολή του ΕΚΑΣ
μηνός Μαίου προβλέπουν δύο αποφάσεις του υπουρ-
γείου Εργασίας Συγκεκριμένα, 36.820.983,61€ θα
δοθούν στο ΙΚΑ για την καταβολή μέρους του ΕΚΑΣ
του Μαΐου του 2015 και το ποσό των 20.463.678,16
εκατ ευρώ χορηγούνταιστον ΟΑΕΕ, για την καταβολή
στους δικαιούχους. 

O έλεγχος των κριτηρίων για το ΕΚΑΣ γίνεται αυτό-
ματα μέσω της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος
του περασμένου έτους (εν προκειμένω του 2014) και
όσοι δικαιούνται για πρώτη φορά το βοήθημα πληρώ-
νονται σε «τακτικό χρονικό διάστημα

TAP: Οι ελληνικές εταιρείες θα συμμετέχουν
στην κατασκευή του αγωγού

Επιστολή του προέδρου της εταιρείας 
στον Π. Λαφαζάνη

Διαβεβαιώσεις για τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην
κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, έλαβε ο υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης από τον πρόεδρο
της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αγωγό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline
AG (TAP AG) Τζον Άτριλ απάντησε στην επιστολή που του είχε
απευθύνει στις 7 Μαΐου 2015 ο υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, με την οποία ζητούσε να εξετασθούν όλες οι
δυνατότητες για την ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών
εταιριών στην κατασκευή του ΤΑΡ.

Η απαντητική επιστολή που εστάλη στον κ. Λαφαζάνη στις 11
Μαΐου 2015 έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Υπουργέ Παναγιώτη Λαφαζάνη
Ευχαριστώ για το γράμμα σας.

»Αναγνωρίζουμε την ειδική σημασία του έργου ΤΑΠ για την
περιοχή και την Ευρώπη, και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστή-
ριξη που λαμβάνουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση  και την
Ελληνική κοινότητα. Προσβλέπουμε σε αυτή την πολύτιμη
υποστήριξη να συνεχιστεί σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του
έργου και επίσης κατά τη διάρκεια  των πολλών ετών λειτουρ-
γίας του αγωγού.

»Ο ΤΑΠ εκτιμά πλήρως την ανησυχία σας σχετικά με την
συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών κατά τη διάρκεια κατασκευής
του αγωγού και αναγνωρίζει τα οφέλη μιας τέτοιας συμμετοχής
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ΤΑΠ.

»Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι ο ΤΑΠ έχει καταβάλει και
συνεχίζει να καταβάλλει  σημαντικές προσπάθειες για να δια-
σφαλίσει ότι η διαδικασία διαγωνισμού εμπεριέχει την αξία της
τοπικής εμπειρίας και δεν κάνει διακρίσεις κατά των Ελληνικών
εταιριών. Ειδικότερα, κάποιες από τις πρωτοβουλίες που
έχουν ληφθεί έως τώρα περιλαμβάνουν:

1.Απομάκρυνση αχρείαστων εμποδίων στη διαδικασία δια-
γωνισμού, τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συμμε-
τοχή εταιριών με τοπική εμπειρία.

2. Έμφαση στην τοπική γλώσσα και στις προϋποθέσεις
εμπειρίας, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας διαγωνισμού.

3.Ανακοινώσεις σε τοπικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι οι
τοπικές εταιρείες γνωρίζουν για την διαγωνιστική διαδικασία
που βρίσκεται σε εξέλιξη.

4. Ανάδειξη της ικανότητας της φιλοξενούσας χώρας  προς
τους διεθνείς εργολάβους, π.χ. διευκολύνοντας εκδηλώσεις
όπου έρχονται κοντά διεθνείς εργολάβοι και εταιρίες με τοπική
εμπειρία (περίπου 350 Ελληνικές εταιρίες συμμετείχαν σε
αυτές τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπο-
λη τον Ιανουάριο του 2015).

»Η παρουσία ελληνικών εταιρειών σε αρκετές από τις διαγω-
νιστικές μας διαδικασίες αποδεικνύει ότι τα παραπάνω μέτρα
1-3 υπήρξαν αποτελεσματικά ως προς την παροχή κάθε ευκαι-
ρίας στις ελληνικές εταιρίες για τη συμμετοχή τους στη διαγω-
νιστική διαδικασία και προσέφεραν ίσες ευκαιρίες να ανταγωνι-
στούν ώστε να γίνουν ένας βασικός εργολάβος του ΤΑΠ. Επί-
σης, εκτιμούμε ότι η ενεργή μας ενασχόληση στο να φέρνουμε
σε επαφή εν δυνάμει υπεργολάβους και εργολάβους (μέτρο 4)
θα προωθήσει τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών ως παρόχους
υπεργολαβικών υπηρεσιών και/ή προϊόντων.

»Ο ΤΑΠ θα αξιολογήσει τις προσφορές με βάση τα κριτήρια
που ορίστηκαν στα έγγραφα της προκήρυξης του διαγωνι-
σμού. Στο βαθμό που ο ΦΠΑ έχει επίπτωση στο κόστος του
ΤΑΠ? τα ποσά των προσφορών θα διορθωθούν προκειμένου
να εξακριβωθεί το τελικό κόστος για τον ΤΑΠ.

»Παρότι ο ΦΠΑ έχει επίπτωση στις τιμές των προσφορών, η
επίπτωση αυτή εκτιμάται ότι θα εξισορροπηθεί από τις φυσικές
αποκλίσεις μεταξύ των προσφορών και το πλεονέκτημα της
εγγύτητας στο εργοτάξιο (π.χ. μικρότερα κόστη μεταφοράς).

»Επομένως, δεν προβλέπουμε ότι το θέμα θα έχει καμία
αξιοσημείωτη επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα των ελληνι-
κών εταιρειών. Εμείς, παρόλα αυτά, εκτιμούμε την δέσμευσή
σας να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το θέμα αυτό από την
πλευρά της Ελληνικής Δημοκρατίας και φυσικά θα ανταποκρι-
θούμε με ίση δέσμευση να συνεχίσουμε να διατηρούμε τις προ-
σπάθειές μας να εξερευνούμε τρόπους να στηρίζουμε την
Ελληνική ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την άριστη συνερ-
γασία που έχουμε έως σήμερα.

»Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα παραπάνω,
παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ή με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ίαν Μπράντσο.

Με εκτίμηση
Τζον Άτριλ - Πρόεδρος Συμβουλίου»

Υπόθεση Αννυ: Αλλάζει την κατάθεσή του ο πατέρας της
Εμπλέκει τον φίλο του-Κοινή γραμμή με τη σύντροφό του

Κοινή γραμμή με τη σύντροφο του, ως προς την εμπλοκή του φίλου του, Νικολάι, σε όσα ακολούθησαν τον θάνατο του παιδιού,
φέρεται να κράτησε κατά τη συμπληρωματική απολογία του στην ανακρίτρια της υπόθεσης ο 27χρονος κατηγορούμενος για τον
φόνο της τετράχρονης Aννυ. O κατηγορούμενος, που απολογήθηκε εκ νέου σήμερα, Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες εμφάνισε
τον φίλο του Νίκι ή Νικολάι να συμμετείχε σε όσα έγιναν για να εξαφανιστούν τα ίχνη του παιδιού, εκδοχή που δίνει πρώτη φορά
στις Αρχές. Στους μέχρι τώρα ισχυρισμούς που έχει προβάλει ο 27χρονος ανέφερε πως ο φίλος του ήταν αυτός που άκουσε την
«εξομολόγηση» του για ό,τι συνέβη μετά τον θάνατο της Αννυ. Σήμερα, όμως, φέρεται να υιοθέτησε τον ισχυρισμό της μητέρας της
Αννυ, η οποία απολογούμενη πριν λίγες ημέρες στην ανακρίτρια υποστήριξε πως δεν αποκλείει ο Νίκι να βοήθησε τον σύντρο-
φο της να εξαφανίσουν το πτώμα της κόρης της.

Μετά την αλλαγή της στάσης του ζευγαριού ως προς τον ρόλο του φίλου τους, πιθανολογείται ότι ο Νικολάι θα κληθεί από την
ανακρίτρια να καταθέσει, και δεν αποκλείεται να εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση με τον 27χρονο πατέρα του παιδιού.

Μετά την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής απολογίας, ο συνήγορος του 27χρονου, Παναγιώτης Χρυσικάκης, δήλωσε μετα-
ξύ άλλων ότι «το παιδί πέθανε είτε από παθολογικά αιτία ή για άλλο λόγο που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποκαλύψουμε
δημοσίως».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικαστική λειτουργός έχει στα χέρια της ανώνυμη επιστολή, στην οποία ο αποστολέας αναμειγνύ-
ει στην υπόθεση της τετράχρονης οργανωμένο κύκλωμα παιδοφιλίας και εμπορίας οργάνων, σενάριο που προσπαθεί να διε-
ρευνήσει ώστε να εξακριβώσει αν ευσταθεί.

Στην ανακρίτρια κατέθεσε χθες και η μητέρα του 27χρονου, η οποία φέρεται να υποστηρίζει ότι ο γιος της δεν σκότωσε το κορι-
τσάκι και να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η εγγονή της να πουλήθηκε.

Η γυναίκα φέρεται, επίσης, να υποστήριξε πως πριν καταθέσει σήμερα της τηλεφώνησε από τη φυλακή η μητέρα της Αννυ και
της ζήτησε να στηρίξει τον ισχυρισμό της ότι είχε αφήσει την κόρη της στην ίδια και όχι στον γιο της.

ΕΣΕΕ: Δεν "ζέσταναν" την αγορά
οι εκπτώσεις και η κυριακάτικη 
λειτουργία των καταστημάτων 

H εκπτωτική περίοδος του Μαΐου, όσον αφορά τις πωλήσεις
των εμπορικών καταστημάτων κινήθηκε σε χαμηλότερα ή σχε-
δόν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την προηγούμενη, πριν
τις εκπτώσεις περίοδο, και το μεγαλύτερο μέρος των εμπόρων
εκτιμά ότι η μείωση της αγοραστικής κίνησης κινήθηκε στο 11-
20%.

Επιπλέον, το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 3
Μαΐου δεν επέδρασε θετικά στο ύψος των πωλήσεων. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επιπλέον μέρα που
άνοιξαν οι επιχειρήσεις δεν αύξησε τον συνολικό τους τζίρο,
καθώς οι δύο στις τρεις εμπορικές επιχειρήσεις, την Κυριακή 3
Μαΐου σημείωσαν τζίρο μικρότερο από τον μέσο τζίρο της
προηγούμενης εβδομάδας. 

Αν σε αυτό το ποσοστό συνυπολογιστεί το 23% των επιχει-
ρηματιών που δήλωσε ότι την Κυριακή οι πωλήσεις τους κινή-
θηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης εβδομάδας,
προκύπτει ότι μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις επωφελήθηκε
από την επιπλέον μέρα λειτουργίας. 

Αυτά είναι τα συμπεράσματα περιοδικής έρευνας για τις ενδιά-
μεσες εκπτώσεις του δεκαημέρου 2-9 Μαΐου 2015 που πραγ-
ματοποίησε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας και περαιτέρω διερεύνησε και τις απόψεις του
εμπορικού κόσμου για το άνοιγμα των καταστημάτων την
πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. 

Η γενικότερη εικόνα που προκύπτει είναι ότι τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας αμφισβητούν πλέον την παραδοσιακή αντίληψη
ότι οι εκπτώσεις λειτουργούν ενισχυτικά στο τζίρο των επιχει-
ρήσεων. 

Εκτιμάται ότι λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας
και της έλλειψης ρευστότητας, οι εκπτώσεις φαίνεται ότι πλέον
παύουν να αποτελούν από μόνες τους ισχυρό κινητήριο μοχλό
για την αύξηση της αγοραστικής κίνησης. 
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ΟΟΟΟΣΣΑΑ::  ΣΣτταα  ύύψψηη  
ηη  κκααττααννάάλλωωσσηη  ααλλκκοοόόλλ

σσεε  ννεεααρράά  άάττοομμαα
Η Ελλάδα έχει τους

λιγότερο αυστηρούς
κανόνες

Η Ελλάδα διαθέτει από τους λιγότε-
ρο αυστηρούς κανόνες στην προβο-
λή και διάθεση αλκοολούχων ποτών
όπως προκύπτει από έρευνα που
έδωσε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότη-
τα ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ).

Όπως προκύπτει από την έρευνα,
στην Ελλάδα επιτρέπονται οι διαφη-
μίσεις αλκοολούχων ποτών, η τοπο-
θέτησή τους για διαφημιστικούς
λόγους, αλλά και οι χορηγίες από
εταιρείες που διαθέτουν σχετικά
προϊόντα, χωρίς την ίδια στιγμή να
απευθύνονται προειδοποιήσεις για
το ότι τα προϊόντα είναι βλαπτικά για
την  υγεία.

Αντιθέτως στη Γαλλία ισχύουν όλα
τα παραπάνω, όπως και στη Γερμα-
νία, στην οποία ωστόσο τα αλκοο-
λούχα ποτά δεν φέρουν σήμανση ότι
βλάπτουν την υγεία.

Η έρευνα καταγράφει πως η επικίν-
δυνη κατανάλωση αλκοόλ σε νεαρά
άτομα, κυρίως γυναίκες, έχει αυξηθεί
σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ: το
ποσοστό των παιδιών κάτω των 15
ετών που έχουν μεθύσει τουλάχιστον
μια φορά ανήλθε από το 30% στο
43% για τα αγόρια και από 26% έως
41% μεταξύ των κοριτσιών κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 2000.

Στην Ελλάδα η επικίνδυνη κατανά-
λωση αλκοόλ συνίσταται στην υπέρ-
βαση των τριών ποτών την ημέρα
για τους άνδρες και των δύο ποτών
για τις γυναίκες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του
ο ΓΣ Νέας Περάμου αναδείχτηκε
κυπελλούχος Δυτικής Αττικής,

καθώς επικράτησε 3-0 στον τελικό του
Ασπρόπυργου.

Η ομάδα της Νέας Περάμου ήταν ανώτε

ρη σε όλη τη διάρκεια του τελικού, ο
οποίος διεξήχθη στο γήπεδο της Μάν-
δρας. Το ματς ήταν αρκετά καλό, με τον
Ασπρόπυργο να σκοράρει στο 16’ με τον
Τσεβά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για επι-
θετικό φάουλ, γεγονός που προκάλεσε
αντιδράσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΓΣ ανέβασε
στροφές και στο 56’ ο Πατσιονίδης με
φάουλ έκανε το 1-0. Στο 90’ ο Φωτίου
έκανε το 2-0, μετά από λάθος της άμυνας
και στο 90+2’ ο Καραγιάννης έβαλε το…
κερασάκι στην τούρτα, καθώς με σουτ
διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Το σφύριγμα
της λήξης βρήκε τους «κιτρινόμαυρους»
να πανηγυρίζουν έξαλλα το πρώτο τρό-
παιο στην ιστορία τους.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Κώστας Κοπαλάς):
Παναγιωτόπουλος, Φραγκόπουλος, Τσια-
νάκας, Φωτιάδης (83’ Μουζάκας), Πολυ-
τάρχου Κ., Κάτσος, Κοπαλάς (79’ Χελιώ-
της), Μούτας (63’ Πέππας), Κομιώτης,
Καλογρίδης, Τσεβάς
ΓΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Αλέκος Σαμάτια-

λης): Κεχαγιάς, Μανώλης Α., Γεωργιάδης,
Πατσιονίδης, Λιμνιάτης, Τσιούνης, Νάκος
(46’ Γιώργος Φωτίου), Καραγιάννης, Αρι-
στόπουλος (90+4’ Τσολιάκος), Τσαούσης
(70’ Φωτίου Π.), Καμπόλης.

Την κατάκτηση του Κυπέλλου ΕΠΣΔΑ, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της, πανηγυρίζει η Νέα Πέραμος 
Επικράτησε στον τελικό του Ασπρόπυργου με 3-0 
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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

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ       
Τηλ: 6974725578 - 6932734890

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΗ
‘’ΟΛΟΙ στη Συγκέντρωση στο

Υπουργείο Υγείας στις 12 μ.μ.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Αγαπητέ ασθενή,
Η κατάσταση στην Υγεία και την Πρόνοια είναι άκρως επι-

κίνδυνη για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς.  Τα προ-
βλήματα στα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ είναι εκρηκτικά και
χειροτερεύουν διαρκώς. Υπολειτουργούν τα πολύ-ιατρεία
και τα Κέντρα Υγείας, τα ιδρύματα πρόνοιας έχουν κατα-
ντήσει ερείπια από τα οποία λείπουν ακόμα και υλικά
καθαριότητας! Ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι εξακολου-
θούν να βάζουν βαθειά το χέρι στην τσέπη για εξετάσεις,
νοσήλια, θεραπείες, στις δημόσιες μονάδες υγείας.

Ο όγκος της δουλειάς κι η εντατικοποίηση αυξάνονται
κατακόρυφα. Οι εξαγγελίες για 4.500 προσλήψεις, ακόμα
και αν γίνουν μέσα στο 2015, δεν φτάνουν για να καλύψουν
τις τεράστιες ελλείψεις. Δηλαδή, θα συνεχιστεί το κλείσιμο
και η υπολειτουργία τμημάτων. 

Ο καθένας πρέπει να πάρει τη θέση του στον αγώνα.
Να απεργήσει στις 20 Μάη, να διαδηλώσει! Κανείς να μη
λείψει!

Καλούμε τους ασθενείς να στηρίξουν τον αγώνα μας.
Είναι κοινός και δίκαιος ο αγώνας που κάνουμε!

Την ίδια ώρα που χάνουμε εργασιακά δικαιώματα, δεδου-
λευμένα και υποβαθμίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας-
πρόνοιας, δεν χάνουν όλοι. Οι ιδιωτικοί όμιλοι, οι φαρμα-
κοβιομήχανοι, τα διαγνωστικά κέντρα αυξάνουν την πελα-
τεία και τα κέρδη τους!

Σε καλούμε να σκεφτείς:

�  Γιατί μας λένε ότι «λεφτά δεν υπάρχουν» για την ανα-
πλήρωση των απωλειών στους μισθούς, ενώ συνεχίζουν
να επιδοτούν με εκατομμύρια ευρώ τους επιχειρηματικούς
ομίλους και παραγγέλνουν εξοπλισμούς 500 εκατ. δολα-
ρίων για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ;

�  Γιατί δεσμεύουν τα ταμειακά διαθέσιμα δήμων και
δημόσιων οργανισμών, ενώ με προηγούμενη Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου διαγράφουν πρόστιμα επιχει-
ρηματικών ομίλων για φορολογικές παραβάσεις και λαθρε-
μπόριο; 

� Γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, ενώ
ταυτόχρονα χιλιάδες άνεργοι συνάδελφοι μας αναγκάζο-
νται να μεταναστεύσουν;

�   Γιατί ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία συνεχώς εξε-
λίσσονται, επανεμφανίζονται ασθένειες, όπως η φυματίω-
ση, που είχαν «ξεπεραστεί»;

Την απάντηση την ξέρεις:
Θυσιάζουν τα δικαιώματα μας και την υγεία του λαού για

να εξασφαλίσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων
Η άθλια κατάσταση στην Υγεία είναι αποτέλεσμα της

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί τις παρο-
χές υγείας του λαού σαν «κόστος», γιατί εμποδίζουν την
κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. 

Αυτή είναι η αιτία των ελλείψεων, των συγχωνεύσεων,
των περικοπών στους μισθούς μας. 

Της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας ως επι-
χειρήσεις, που από την «πώληση» υπηρεσιών υγείας,
πρέπει να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, ακόμα
και την μισθοδοσία μας. 

Γι’ αυτό, έχουν καταβάλλει μόνο ένα μικρό μέρος της κου-
τσουρεμένης κρατικής χρηματοδότησης, που προβλέπει ο 

προϋπολογισμός του 2015 (που είναι μειωμένη κατά
22,9% σε σχέση με το 2014) και οδηγούν τις δημόσιες
μονάδες υγείας σε οικονομική ασφυξία.

Ετοιμάζουν συμφωνία με νέα αντιλαϊκά μέτρα για εμάς
Η κοινή δήλωση των Τσίπρα – Γιούνκερ αποτελεί προ-

άγγελο νέας αντιλαϊκής συμφωνίας – νέου «μνημονίου».
Που θα περιέχει τις απαιτήσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών
για συνέχιση της επίθεσης στο λαϊκό εισόδημα, στα ασφα-
λιστικά και εργασιακά δικαιώματα, ιδιωτικοποιήσεις,  περι-
κοπές στην κρατική χρηματοδότηση για Υγεία και Πρόνοια.

Ταυτόχρονα, για να εξοικονομηθούν κονδύλια για νέες
επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, η συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαπραγματεύεται χαλάρωση της
περιοριστικής πολιτικής. 

Συντάσσεται με τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιτα-
λίας (με την στήριξη των ΗΠΑ) στη διαμάχη με τη Γερμανία
για το ποιανής χώρας οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα βγουν
λιγότερο  χαμένοι από την κρίση. Συμφωνούν όμως όλοι
στο ότι πρέπει να χάσουμε και άλλα δικαιώματα για να
ξαναρχίσει η καπιταλιστική ανάπτυξη. 

Οργανώνουμε  τον αγώνα για  κατάργηση των αντιλαϊκών
νόμων και την αναπλήρωση των απωλειών σε μισθούς και
δικαιώματα

Λέμε ΟΧΙ στα νέα μνημόνια. Απορρίπτουμε τα εκβιαστι-
κά διλήμματα που προβάλλουν για να συνεχίζουμε εμείς
να πληρώνουμε τα βάρη της κρίσης ή της όποιας αναιμι-
κής ανάκαμψης. 

Σου λέμε ξεκάθαρα ότι ο μόνος δρόμος για να αλλάξει η
ζωή μας είναι ο αγώνας ! Γι’ αυτό η απεργία στις 20 Μάη
πρέπει να πετύχει. Να δουλέψει μόνο το προσωπικό
ασφαλείας. Κανείς να μη βάλει αναρρωτική ή άδεια την
ημέρα της απεργίας. Να υπάρχει μαζική συμμετοχή στην
απεργιακή συγκέντρωση.’’
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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 

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
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη

ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι, μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προε-
λεύσεων.

ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος
όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε
φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας
όπως ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με
βιολογικά υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα
αλλά και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα
από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

5.12.14

ΙΒΙΣΚΟΣΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

μίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών

δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρό-

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

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση
μπορεί να φτάση και να ξεπεράσει το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε 
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. 
Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14

Απορούν ορισμένοι για το πώς, έπειτα από
τρεις μήνες αποτυχιών, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχί-
ζει να έχει υψηλά ποσοστά αποδοχής στις

δημοσκοπήσεις. 
Η εξήγηση είναι απλή. Κατά τη μεταπολίτευση,

τα παραδοσιακά κόμματα δημιούργησαν μια
πολυάριθμη πελατεία χρησιμοποιώντας τον έλεγ-
χο του κράτους για να διορίζουν, συνταξιοδοτούν
πρόωρα κ.λπ. 

Η διαδικασία χρηματοδοτήθηκε κυρίως με δανει-
κά και συνέβαλε αποφασιστικά στην τωρινή
κρίση. Τα δύο κόμματα, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, έχασαν
την πελατεία τους γιατί βρέθηκαν σε αδυναμία να
συνεχίσουν να την τροφοδοτούν. 

Οχι μόνον αυτό, αλλά η πελατεία άρχισε να
φοβάται τα παραδοσιακά κόμματα όταν κατάλαβε
ότι τα κεκτημένα της κινδύνευαν από μια καθυστε-
ρημένη κρίση συνειδήσεως. Ετσι βρήκε ευκαιρία ο
ΣΥΡΙΖΑ να αρπάξει την πελατεία, τάζοντάς της
προστασία. Προς το παρόν, την παρέχει απομυ-
ζώντας τους πόρους της χώρας και αποστερώ-
ντας βασικές λειτουργίες, που όμως δεν είναι
υψηλά στην πολιτική του ατζέντα.

Ας δούμε μερικούς αριθμούς. 
Το τέλος του 2013 υπήρχαν στην Ελλάδα

710.000 εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα και 2.654.000 συνταξιούχοι, σύνολο περί-
που 3,4 εκατομμύρια σε πληθυσμό 11 εκατομμυ-
ρίων, το 1/3 περίπου του συνόλου. 

Πρέπει να είναι ελάχιστα τα σπιτικά που ένα του-

λάχιστον μέλος
τους δεν ανήκει
στην παραπάνω
κατηγορία των
κρατικών υπαλλή-
λων ή και συνταξι-
ούχων. 

Εκείνοι φέρνουν
τακτικά ψωμί στο
σπίτι, έστω και
λίγο στις περισ-
σότερες περιπτώ-
σεις. 

Η σημασία του
τακτικού εσόδου
αυξάνεται αν λογιστούμε ότι σε πάρα πολλές οικο-
γένειες υπάρχουν άνεργοι, συχνά μεσήλικες. Ενας
ολόκληρος κόσμος, άσχετα από ιδεολογική τοπο-
θέτηση, είναι γαντζωμένος στην ελπίδα που που-
λάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η παρούσα φάση δεν θα κρατήσει βέβαια πολύ
γιατί είτε τα λεφτά θα τελειώσουν παντελώς είτε
αυτά που θα μας δώσουν θα έρθουν με όρους
που θα θίξουν ένα σημαντικό ποσοστό εκείνων
που το εισόδημά τους εξαρτάται σε κάποιο βαθμό
από τον προϋπολογισμό. 

Τότε θα δημιουργηθούν συνθήκες μαζικής μετα-
τόπισης των ψηφοφόρων, αλλά προς τα πού; Η
εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπο-

λίτευσης είναι αναιμική. Ενώ περιλαμβάνουν
ευπρεπή και έμπειρα στελέχη και λένε σωστά
πράγματα, τους λείπει το σφρίγος και η συνοχή. 

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένης ανικανότη-
τας, ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός που μπορώ να
χρησιμοποιήσω, καταφέρνει να ελκύει. Και δεν
αποκλείεται, και μετά από κάποια κωλοτούμπα,
πάλι να κρατήσει τον κόσμο του ελλείψει σοβαρού
ανταγωνισμού. 

Επείγει οι ειλικρινά φιλοευρωπαϊκές πολιτικές
δυνάμεις να παραμερίσουν τις διαφορές τους, να
συμφωνήσουν σε μια καλή ηγεσία και να παρου-
σιάσουν στον λαό μια εναλλακτική λύση.

Απο την Καθημερινή - Παναγής Βουρλούμης

Η αποδοχή του 
ΣΥΡΙΖΑ


