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Επιστολή προέδρου ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλη στον υπουργό

ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη και στον
αναπληρωτή υπουργό Γιάννη

Τσιρώνη
Ζητά την απόδοση του 15%

της ειδικής εισφορά πετρελαιο-
ειδών σε δήμους με διυλιστήρ-

ια για τα έτη 2014-2015

Μπαλασόπουλος: Στο
ΚΔΑΥ Ασπροπύργου
μεταφέρονταν κοινά

σκουπίδια και
«βαπτίζονταν» 
ανακυκλώσιμα

Ανάσα σε χιλιάδες οικογένει-
ες του Δήμου Φυλής  δίνει η
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Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαμίνος 17 & Τσίγκου Α.,
2105576927

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γκολέμη
Γεωργία Δ.) Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός
Εμπορικού Κέντρου Ίλιον, 2105546444

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα
Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Κυριακόπουλος Κυριάκος Σ. Λεωφόρος
Αχαρνών 36, 2102472215

Αχαρνές
Ηλιόπουλος Ηλίας Φ. Αγίου Διονυσίου 4,
2102407559

Χαϊδάρι - Δάσος
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 &
Πύλου, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015
Πιθανότητα για καταιγίδες
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 19 εως
28 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 52%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

 
Έρασμος
Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα,
Λεοντίτσα

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα,
17 Ιουνίου 2015,  στην Ελευ-
σίνα, κατόπιν σχετικής πρω-

τοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννη Βασιλείου,
διευρυμένη σύσκεψη για την ενεργο-
ποίηση και το συντονισμό εμπλεκο-
μένων υπηρεσιών προς περιβαλλον-
τική αποκατάσταση και διασφάλιση
της δημόσιας υγείας στην περιοχή
του ιδιωτικού ΚΔΑΥ που είχε ξεσπά-
σει η φωτιά της 6ης Ιουνίου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής, κ. Γιάννης Βασιλείου, έθεσε
ευθύς εξαρχής την επείγουσα ανάγ-
κη λήψης μέτρων περιβαλλοντικής
αποκατάστασης και διαφύλαξης της
δημόσιας υγείας, στην ευρύτερη περ-
ιοχή του συγκεκριμένου εργοστασίου
στη θέση «Πάτημα» Ασπροπύργου,
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του
προϊσταμένου του Εργαστηρίου Διο-
ξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κ.
Λ. Λεοντιάδη, και συνεργασίας όλων
των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. 

Από πλευράς Περιφέρειας Αττικής
και συγκεκριμένα της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής:

1. Παρέχεται συνδρομή σε
όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
στις δειγματοληψίες και τα απαι-
τούμενα στοιχεία,

2. Βρίσκεται σε διαδικασία
ανάκλησης η άδεια λειτουργίας της
εταιρείας στον Ασπρόπυργο,

3. Δίνεται βάρος στην ολοκ-
λήρωση των διαδικασιών κατάταξης
των υπολειμμάτων των υλικών (απαι-
τούνται 10-15 μέρες για τα αποτελέ-
σματα των αναλύσεων) που κάηκαν
έτσι ώστε να προωθεί ταχύτατα η
περιβαλλοντικά και υγειονομικά ορθ-
ολογική διαχείρισή τους με δαπάνες
του Πράσινου Ταμείου, 

4. Συνεχίζεται η συνεργασία
με κατάλληλους ερευνητικούς φορείς
για την τεκμηρίωση της περιβαλλον-
τικής επιβάρυνσης και της εξέλιξής
της, και

5. Λειτουργεί κλιμάκιο της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής παρέχοντας πληροφορίες για
τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης.

Εξάλλου παραμένουν σε ισχύ οι
συστάσεις που η Περιφερειακή Ενότ-
ητα Δυτικής Αττικής είχε απευθύνει
στις 12 Ιουνίου, και είναι οι ακόλουθ-
ες: 

• Αποφυγή ελεύθερης βόσκησης
των οικόσιτων πουλερικών και άλλων
ζώων,

• Κάλυψη τυχόν ακάλυπτων δεξα-
μενών που χρησιμοποιούνται για
ύδρευση οικισμών ή για πότισμα
ζώων, και

• Σχολαστικό πλύσιμο πριν την
κατανάλωση των λαχανικών και
φρούτων (τα προϊόντα φυτικής προέ-
λευσης δεν απορροφούν τις διοξίνες
αλλά αυτές επικάθονται στην επιφά-
νειά τους).

Τροχαίο με έναν
νεκρό στη Ν. Πέραμο

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε προχθές στην
Νέα Πέραμο, όταν 17χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινή-
του, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα,

οδηγούμενη από έναν 82χρονο άντρα και συνεπιβαίνον-

τα έναν 15χρονο.
Tα δύο οχήματα κινούνταν στον κεντρικό δρόμο της

Νέας Περάμου [28ης Οκτωβρίου], το αυτοκίνητο με
κατεύθυνση προς Αθήνα και η μοτοσυκλέτα με κατεύθυ-
νση προς Μέγαρα. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο
17χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έστριψε απότομα αρι-
στερά για να παρκάρει στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλε-
σμα να συγκρουστούν τα δύο οχήματα πλαγιομετωπικά.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες
στην μοτοσυκλέτα και διακομίσθησαν στο Θριάσειο
Νοσοκομείο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας [18:15], ο
82χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας κατέληξε.

Ο 17χρονος οδηγός που δεν είχε άδεια οδήγησης συνε-
λήφθη. Διενεργείται προανάκριση για το συμβάν από τις
αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα του
ιατροδικαστή για τον θάνατο του 82χρονου.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου Γ.
Πατούλη συνάντηση Εργασίας για
το Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνω-
σης και Λειτουργικού Εκσυγχρονι-

σμού των 325 δήμων

Συνάντηση Εργασίας με θέμα το Ολοκληρωμένο
Έργο Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονι-
σμού των 325 δήμων, μέσω του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα
(ΕΠΔΜΤ), πραγματοποιήθηκε στη ΚΕΔΕ μετά από
πρόσκληση του Προέδρου Γιώργου Πατούλη. 

Στη συνάντηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε τους
εκπροσώπους των ΠΕΔ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδι-
κασία εξειδίκευσης των Τομεακών Περιφερειακών Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020. Στο
πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ ανέλαβε πρωτοβουλία προκειμέ-
νου η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενεργοποι-
ηθεί και να υποβάλει προτάσεις που θα διασφαλίζουν τη
χρηματοδότηση έργων και δράσεων τους. 

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της συμμε-
τοχής εκπροσώπων των ΠΕΔ στη συνάντηση, ο Γιώργος
Πατούλης επισήμανε ότι η ΚΕΔΕ και οι συνεργάτες της
βρίσκονται στη διάθεση των ΠΕΔ και των δήμων προκει-
μένου να τους αναλύσουν, στα στελέχη των δήμων, αιρ-
ετά και μη, το ΕΠΜΔΤ. 

Η ΚΕΔΕ έχει ως πρωταρχικό στόχο της την θεματική
συγκρότηση δικτύων μέσω των ΠΕΔ. 

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των ΠΕΔ είχαν τη δυνατότ-
ητα να συζητήσουν λεπτομέρειες για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα (ΕΠΔΜΤ)
με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρ-
ονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ Γ. Τσιάμη και τον Επι-
στημονικό Συνεργάτη Πάνο Μαΐστρο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπο-
υργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και από τη Γ.Γ. ΕΣΠΑ.

Άμεσα μέτρα για την περιβαλλοντική
αποκατάσταση από τη φωτιά στον

Ασπρόπυργο 
προωθεί η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής

Η συνέχεια στη σελ. 7
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Έντονη «δυσοσμία» παρα-
νομιών με τη διαχείριση των
απορριμμάτων ανέδειξε η
πρόσφατη μεγάλη πυρκα-
γιά στο κέντρο ανακύκλω-
σης στον Ασπρόπυργο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Θέμης
Μπαλασόπουλος σε δηλώσεις του
κάνει λόγο για κυκλώματα που θησα-
υρίζουν μεταφέροντας παράνομα στο
ΧΥΤΑ Φυλής σύμμεικτα απορρίμμα-
τα (κοινά σκουπίδια) ως υπολείμματα
ανακύκλωσης. Είναι πολλές οι καταγ-
γελίες που αναφέρουν ότι χρησιμο-
ποιούνται Κέντρα Διαλογής Ανακ-
υκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπως
αυτό του Ασπροπύργου που κάηκε,
για να μεταφέρονται τα κοινά σκου-
πίδια και στη συνέχεια εκεί
«βαπτίζονται» ως υπολείμματα των
μπλε κάδων προκειμένου να έχουν
πολύ χαμηλότερη ή και καθόλου
χρέωση,έναντι των σύμμεικτων που
χρεώνονται με 60-70 ευρώ/τόνος. Η
μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ γίνεται
κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες για
προφανείς λόγους.

Ο κ. Μπαλασόπουλος τονίζει ότι η
Ομοσπονδία έκανε αναφορά στην
Εισαγγελέα Περιβάλλοντος απο-
καλύπτοντας πώς φορτία σύμμεικ-
των απορριμμάτων από την
Πελοπόννησο και νησιά του Αιγαίου,
όπως η Μύκονος, μεταφέρονταν
παράνομα στην Αττική. Ενδεικτικά,
το 2013 κατέφτασαν σε εγκαταλειμ-
μένο χώρο του λιμανιού στην Ελευ-
σίνα δεκάδες κοντέινερ από τη Μύκο-
νο, υποτίθεται με ανακυκλώσιμα

υλικά από τους μπλε κάδους του
νησιού με προορισμό το ΚΔΑΥ
Ασπροπύργου. Η έντονη δυσοσμία,
όμως, προκάλεσε υποψίες και κατό-
πιν αυτοψίας από τις αρμόδιες αρχές
διαπιστώθηκε ότι ήταν κοινά σκου-
πίδια.

Επίσης, συνελήφθη ιδιώτης στο
νομό Ηλείας να μεταφέρει τα σκου-
πίδια της Πελοποννήσου στο ΚΔΑΥ
Κορωπίου.

Ως παράνομη χωματερή
λειτουργούσε η μονάδα

ανακύκλωσης στον 
Ασπρόπυργο

Αυτό προέκυψε από τις
αυτοψίες των Επιθ-
εωρητών Περιβάλ-

λοντος. Αποκαλύφθηκε
επίσης ότι στη μονάδα γινό-
ταν παράνομη συλλογή μετα-
φορά και αποθήκευσης
επικίνδυνων απορριμμάτων
άγνωστης προέλευσης

Ως κανονική παράνομη χωματερή λειτουργούσε η
μονάδα ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο όπου
εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στις 10 Ιουνίου, σύμφω-
να με το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι
οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψίες στο χώρο.

Στη μονάδα γινόταν παράνομη συλλογή μεταφορά και
αποθήκευσης επικίνδυνων απορριμμάτων άγνωστης
προέλευσης, τα οποία και κάηκαν κατά την πυρκαγιά,
ενώ και η αποθήκευση των ανακυκλώσιμων δεν γινόταν
βάσει των νόμιμων προδιαγραφών.

Επιπρόσθετα, ο χώρος δεν διέθετε σύστημα πυρασφά-
λειας και πυρόσβεσης, ούτε σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Ως εκ τούτου, οι Επιθεωρητές, με έγγραφό τους, ζητούν
την ανάκληση της άδειας της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Οι εκθέσεις αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί
για την υπόθεση και πρόκειται να παραδοθεί άμεσα στον
αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα κρίνει αν πρόκειται
για πλημμέλημα ή για κακούργημα και θα ασκήσει τις
ανάλογες διώξεις.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Μάνδρας
Ειδυλλίας απαντά στην προχθεσινή ανακοίνωση
του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής αναφορικά

στον καθαρισμό της παράνομης χωματερής στις Ερυθ-
ρές. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
>
> ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ  ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ.ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΟΥ
Δ.ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

> Λυπάμαι για την ελλιπέσταση ανακοίνωση που εξέ-
δωσε η Αντιπεριφέρεια Δ.Αττικής στο προαναφερθέν
δελτίο τύπου και επιθυμώ για την αποκατάσταση της
αλήθειας να δηλώσω τα εξής:

> 1.Ο Δήμος ήταν αυτός που έθεσε το ζήτημα της ανε-
ξέλεγκτης παράνομης χωματερής, τόσο για τον επικείμε-
νο και άμεσο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς,οσο και για
τον κίνδυνο επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων. 

> 2.Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο ΣΧΟ
τον Μάιο, οπου και εκπροσώπησα νόμιμα τον Δήμο υπο

την ιδιότητα της Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικών Υποδομών και Περιβάλλοντος ζητώντας άμεσα
την συνεργασία της Περιφέρειας οπως αυτη απαιτείτο
απο το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την

απομάκρυνση των στερεών
αποβλήτων που είχαν
συσσωρευτεί τα τελευταία
χρόνια στον ως άνω χώρο.
Κατόπιν συννενόησης
ξεκίνησαν οι εργασίες απο-
μάκρυνσης και ο Δήμος διέθ-
εσε το ανάλογο προσω-
πικό,τα απαραίτητα για τις
εργασίες καύσιμα και φορτ-
ηγά οχήματα.

> 3.Στην επιχείρηση καθα-
ρισμού που διήρκησε δυο
εβδομάδες την γενικότερη επίβλεψη και τον συντονισμό
είχα εγώ προσωπικά ενημερώνοντας ταυτόχρονα την κ.
Δήμαρχο καθημερινά για την πρόοδο των εργασιών και
την ολοκλήρωση αυτών. 

> Να σημειωθεί οτι θα προχωρήσουμε στην λήψη όλων
αυτών των απαραίτητων μέτρων ώστε να αποτραπούν
παρόμοιες μελλοντικές συμπεριφορές και να διαφυλάξο-
υμε την προστασία της υγείας των κατοίκων και την προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

> Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επιστολή προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στον υπουργό ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη και στον αναπληρωτή
υπουργό Γιάννη Τσιρώνη

Ζητά την απόδοση του 15% της ειδικής εισφορά πετρελαιοειδών σε δήμους με διυλιστήρια
για τα έτη 2014-2015

Άμεση απόδοση στους δήμους, στην περιοχή των οποίων λειτουργούν διυλιστήρια, αποθηκευτικοί
χώροι και αγωγοί πετρελαιοειδών, του 15% της ειδικής εισφοράς πετρελαιοειδών, για την ετήσια
ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων τους, ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με

επιστολή του προς τον υπουργό ΠΑΠΕΝ Π.Λαφαζάνη και στον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη.
« Η απόφαση για την κατανομή του έτους 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί και επιπλέον τα τελευταία έτη, το

ποσό που αποδίδεται βαίνει συνεχώς μειούμενο και δεν κατανέμεται το προβλεπόμενο από τους νόμους
ποσό» τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και ζητά «την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τα έτη 2014 και
2015, σύμφωνα με το ποσοστό που αναφέρεται στο νόμο και την άμεση απόδοσή του στους δικαιούχους
Δήμους».

Μπαλασόπουλος: Στο ΚΔΑΥ Ασπροπύρ-
γου μεταφέρονταν κοινά σκουπίδια και

«βαπτίζονταν» ανακυκλώσιμα

Ανακριβή χαρακτηρίζει η Αντιδήμαρχος  Μάνδρας Ειδυλλίας Αγγ. Παπακωνσταντίνου
την ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας για τη χωματερή στις Ερυθρές
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος
εγγραφών των παιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.  

Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή  08.00 - 14.00
και

Δευτέρα και Τετάρτη  16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".

Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθο-
ρίζει και συνιστά το σεβασμό των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

«Λευκή Νύχτα» στο Ίλιον
Το μεγαλύτερο πολιτιστικό

γεγονός της πόλης

Αξέχαστες στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς
επιφυλάσσει για τους επισκέπτες ο Δήμος Ιλίου
στη «Λευκή Νύχτα», το Σάββατο 27 Ιουνίου

2015, μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών και
περιμένει τους επισκέπτες στο μεγαλύτερο πολιτιστικό
γεγονός της πόλης που διοργανώνει για τρίτη συνεχό-
μενη χρονιά. 

Τέσσερεις μουσικές
σκηνές με καταξιωμέ-
νους καλλιτέχνες και
συγκροτήματα όπως,
Κώστας Χατζής,
Πέγκυ Ζήνα, Παιδιά
από την Πάτρα, Στέλ-
λα Κονιτοπούλου,
Πέτρος Λαέρτης, Ροκ
σχήματα, το Τσίρκο
Cachivache, τους
Εθνικοτοπικούς &
Πολιτιστικούς Συλλό-
γους και Φορείς της
πόλης, θα μας διασκε-
δάσουν από τις 7:00
το απόγευμα μέχρι το
πρωί. 

Το πρόγραμμα το
οποίο ετοίμασε ο Δήμος Ιλίου για τη «Λευκή Νύχτα» περ-
ιλαμβάνει επίσης, έκθεση βιβλίου, θέατρο σκιών, θέατρο
δρόμου, αγώνα μπάσκετ, δωρεάν κινηματογραφικές
προβολές, ταχυδακτυλουργούς και κλόουν για τους μικρ-
ούς μας φίλους κ.ά., ενώ ανοικτό θα παραμείνει το Λαο-
γραφικό Μουσείο της πόλης.

Όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: 
«Η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας έχει πολλαπλούς

στόχους. Επενδύει στην προσέλκυση επισκεπτών, με
σκοπό να γνωρίσουν την πόλη μας και να ξαναέρθουν
στο μέλλον. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να προ-
σφέρει δωρεάν διασκέδαση και ψυχαγωγία. Τέλος, να
δώσει την ευκαιρία σε καταναλωτές άλλων περιοχών να
γνωρίσουν την τοπική αγορά του Ιλίου και τις προσφορές
των καταστημάτων. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή που
δίνει προοπτική στην πόλη μας.»

Ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες
του Δήμου Φυλής  δίνει η Κοι-
νωνική Υπηρεσία η οποία για

πρώτη φορά από τη σύστασή της
κατάφερε να απορροφήσει τη μερίδα
του λέοντος από τα προγράμματα
κατά της φτώχειας που χρηματοδο-
τούνται από την Περιφέρεια και το
Υπουργείο Εργασίας.

Σε συνάντηση που είχαν ο Αναπληρ-
ωτής Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Διευθυ-
ντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιώρ-
γος Βέλλης με την Αντιπεριφερειάρχη
Κοινωνικής Πολιτικής Αττικής Κατε-
ρίνα Θανοπούλου, συμφωνήθηκε  να
διατεθεί στο Δήμο  Φυλής για τη στήρ-
ιξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
που ίδρυσε το Δεκέμβριο του 2014 η
νέα Διοίκηση του Χρήστου Παππού, το
25% των χρημάτων που διαθέτει η
Περιφέρεια για την αντιμετώπιση της
φτώχειας.  

«Η ίδρυση Κοινωνικού Παντοπω-
λείου ήταν ένα από τα πρώτα θέματα
που ασχολήθηκα εντατικά όταν ανέλα-
βα τα καθήκοντά μου. Με αυτή την
καίρια επιλογή, καταφέραμε σήμερα ο
Δήμος μας να πρωταγωνιστεί στις
δράσεις για την καταπολέμηση της
φτώχειας. Από τις 380 χιλιάδες Ευρώ
που διαθέτει η Περιφέρεια, για τη
στήριξη των Κοινωνικών Παντοπω-
λείων σε όλη την Αττική, το Παντοπω-
λείο του Δήμου μας απορροφά το
ποσό των 95 χιλιάδων Ευρώ για την
αγορά τροφίμων. Μόνο από αυτή την
ενέργεια  στηρίζουμε τουλάχιστον
2534 συνδημότες μας» , σημειώνει ο
Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικών
Υπηρεσιών. 

Επίσης, για πρώτη φορά θα διενεργ-
ηθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για
την προμήθεια προϊόντων για το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Φυλής, ύψους μισού εκατομμύριου

ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα
προέλθουν από ιδίους πόρους
του Δήμου, δηλαδή για πρώτη
φορά στα χρονικά της κοινωνι-
κής υπηρεσίας, τα χρήματα που
δίνονται από τους δημότες θα
επιστρέψουν άμεσα στην κοι-
νωνία. Πάνω από πέντε χιλιάδες
εγγεγραμμένοι δικαιούχοι στην
Κοινωνική Υπηρεσία αναμένεται
να υποστηριχθούν με τρόφιμα και
άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Το σημαν-
τικό αυτού του προγράμματος, είναι
ότι δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στη
Κοινωνική Υπηρεσία και χωρίς τις γρα-
φειοκρατικές αγκυλώσεις και τις καθυ-
στερήσεις του παρελθόντος, θα μπορ-
εί να βοηθήσει και οικογένειες που
παρότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα,
μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να
ενταχθούν στα προγράμματα κοινωνι-
κής πολιτικής.

Παράλληλα ο Αναπληρωτής Δήμα-
ρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος
Αντωνόπουλος με τη στήριξη του
Δημάρχου Χρήστου Παππού κατάφε-
ρε όχι μόνο να εντάξει το Δήμο Φυλής
στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους αλλά και να τον
θέσει ως Επικεφαλής της Κοινοπρ-
αξίας που συστήθηκε στη Δυτική Αττι-
κή.

Έτσι ο Δήμος Φυλής με αυτή την
πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ανέ-
λαβε είναι ένας από τους ελάχιστους
Δήμους που κατάφεραν όχι μόνο την
απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων
μέχρι το 2020 για τους οικονομικά
ευπαθής δημότες του αλλά και τη
στήριξη όλων των Δήμων της Δυτικής
Αττικής. Μόνο από το επισιτιστικό
πρόγραμμα ο Δήμος Φυλής αναμένε-
ται να απορροφήσει περίπου 7 εκα-
τομμύρια Ευρώ για την Κοινοπραξία
ενώ από του χρόνου εκτός από τα
τρόφιμα υπάρχει πρόνοια και για δια-

νομή ειδών ιματισμού, χρηματοδότ-
ηση κοινωνικών φροντιστηρίων, σίτιση
ολόκληρων σχολικών συγκροτημάτων,
και χρηματοδότηση προγραμμάτων
κοινωνικής παρέμβασης. Οι δικαιούχοι
αυτού του προγράμματος στη Δυτική
Αττική αναμένεται να φτάσουν τους
δέκα χιλιάδες.

«Αυτά τα δυο προγράμματα είναι
απλώς η εκκίνηση του μεγάλου
σχεδίου που έχουμε προετοιμάσει
στον τομέα της Κοινωνική Πολιτικής.
Τα προβλήματα παραμένουν πολλά
και το γνωρίζουμε. Ήδη είμαστε σε
συνεργασία με Πανεπιστήμια και
άλλους φορείς και το επόμενο χρονικό
διάστημα θα είμαστε σε θέση να έχο-
υμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για τα
προβλήματα φτώχειας στην περιοχή
μας. Σε αυτή τη μελέτη θα συμπεριλ-
ηφθούν εκτός από τους ανέργους και
καταστηματάρχες αλλά και όλες οι κοι-
νωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα» δεσμεύτηκε ο
Αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος
Αντωνόπουλος. 

Την ίδια ώρα για πρώτη φορά στο
Δήμο Φυλής η Κοινωνική Υπηρεσία
μετά από ενέργειες του Γιώργου
Αντωνόπουλου δίνει τη δυνατότητα
των διακοπών στα παιδιά των οικογε-
νειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα. Σε συνεργασία με το
Δήμο Αθηναίων εξασφαλίστηκαν δωρ-
εάν 100 θέσεις στις κατασκηνώσεις
του Αγίου Ανδρέα. 

Ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες του Δήμου Φυλής
δίνει η Κοινωνική Υπηρεσία 
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ΥΠΕΣ: Ώς την Πέμπτη τα στοιχεία από
τους Δήμους για τους σχολικούς φύλακες

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία επαναφοράς των σχολικών φυλάκων παρέχει το
υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με έγγραφό του προς
τους δήμους.

Το υπουργείο καλεί τους δήμους για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων έως
αύριο Πέμπτη, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για την έκδοση της προβλεπόμεν-
ης Διαπιστωτικής Απόφασης.

Το έγγραφο φέρει την ένδειξη του εξαιρετικά επείγοντος και αναφέρει ότι για την επα-
ναφορά τους στην υπηρεσία, με βάση τον πρόσφατο ν.4325/2015 («νόμος Κατρούγκα-
λου»), οι δήμοι θα πρέπει μετά την κατάταξή τους με απόφαση του δημάρχου στην επα-
νασυσταθείσα θέση, να εγγράψουν τους υπαλλήλους αυτούς στο Μητρώο Μισθοδο-
τούμενων του Ελληνικού Δημοσίου και να αποστείλουν τα στοιχεία στο υπουργείο Εσω-
τερικών.

Οι δήμοι πρέπει συγκεκριμένα να καταγράψουν τα στοιχεία των υπαλλήλων, τον
βαθμό, το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο ανήκει, καθώς και τον αριθμό της απόφασης
του Δημάρχου με την οποία κατατάσσεται κάθε υπάλληλος στην επανασυσταθείσα θέση

Δεν αλλάζει η θέση της Κ.Ε.Δ.Ε.
για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων.

Με αφορμή τη νέα επιστολή που απέ-
στειλε ο Υπουργός Εσωτερικών κ.
Ν. Βούτσης προς όλους τους Δήμο-

υς, με την οποία ζητά την εφαρμογή της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και
καλούνται οι Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού να καταθέσουν
τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα
της Ελλάδος, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. μετά από
εισήγηση του Προέδρου Γ. Πατούλη αποφά-
σισε κατά πλειοψηφία να μην υπάρξει αλλα-
γή στάσης σχετικά με το ζήτημα.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. αρχικά αποτύπωσε τη σημερινή κατάσταση διατυπώνοντας
τις παρακάτω θέσεις:

· Η Πατρίδα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη ίσως καμπή της μεταπολεμικής
ιστορίας της. Τις επόμενες ημέρες θα κριθεί αν θα παραμείνουμε στην μεγάλη ευρω-
παϊκή οικογένεια, με τις όποιες αδυναμίες αυτή έχει. ‘Η αν θα επιλέξουμε στο όνομα μιας
δήθεν υπερήφανης διαπραγμάτευσης, την πορεία προς το άγνωστο.

· Είναι πλέον προφανές ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες και οι φόβοι που ως
Κ.Ε.Δ.Ε. είχαμε διατυπώσει πριν από μερικές εβδομάδες, σχετικά με την αποτελεσμα-
τικότητα της διαπραγματευτικής τακτικής μας. Ο κίνδυνος να οδηγηθεί η χώρα στα
βράχια, εξαιτίας αφενός της πρωτοφανούς αδιαλλαξίας των δανειστών μας, αφετέρου
της λανθασμένης τακτικής από δικής μας πλευράς να επενδύσουμε στο φόβο και τη
δειλία που υποθέταμε ότι θα επιδείκνυαν απέναντι στο σενάριο της ελληνικής χρεο-
κοπίας, είναι πιο κοντά από ποτέ.

· Ακόμη κι αν καταλήξουμε σε συμφωνία την ύστατη ώρα, η συμφωνία αυτή θα
είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τη χώρα και τους πολίτες. Θα περιλαμβάνει σκληρά μέτρα,
με νέους φόρους που λειτουργούν σε βάρος της ανάπτυξης. Θα υποστούμε νέα φορο-
λογική αφαίμαξη επειδή υπάρχουν ακόμη δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα που αντιστέ-
κονται στις μεταρρυθμίσεις. Δυνάμεις που προτιμούν να υπερασπίζονται το δικαίωμα να
βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη εργαζόμενοι στην ηλικία των 50 ετών, αντί να δίνουν
βάρος στην υιοθέτηση πολιτικών που θα αποτρέπει τη μετανάστευση των νέων επι-
στημόνων της χώρας μας. Δυνάμεις που την ώρα που υποχρεώνουν τους Δήμους να
λειτουργούν με 30- 50 % λιγότερο προσωπικό, διορίζουν από την «πίσω πόρτα» τα δικά
τους παιδιά στο Δημόσιο.

· Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει ήδη «πληρώσει» τα τελευταία πέντε χρόνια, με
περικοπές στη χρηματοδότησή της από το Κράτος που ξεπερνούν το 60%, το μερίδιο
της στην προσπάθεια για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Την ίδια ώρα, άλλοι
φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να δημιουργούν
τεράστια ελλείμματα. 

· Εξαιτίας της αβεβαιότητας των τελευταίων μηνών έχει επιδεινωθεί η ήδη κακή
οικονομική κατάσταση όλων των Δήμων, οι οποίοι αν αναγκαστούν να καταθέσουν τα
όποια ταμειακά διαθέσιμα έχουν σήμερα, θα αντιμετωπίσουν ακόμη και πρόβλημα λει-
τουργίας.

· Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει σήμερα τις χρημα-
τοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και μελλοντικά
του αναπτυξιακού πακέτου Γιούνκερ, με δεδομένη την τραγική δημοσιονομική κατάστα-
ση της χώρας. 

Με βάση λοιπόν τα σημερινά δεδομένα και την κρισιμότητα των στιγμών, ο Πρόεδρος
Γ. Πατούλης επισήμανε ότι :

1. Ως Κ.Ε.Δ.Ε. εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η κατάθεση των ταμειακών
διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα το
συμφέρον της χώρας και του λαού μας.

2. Το εθνικό συμφέρον της χώρας και της Αυτοδιοίκησης επιβάλλει τη χάραξη και
εφαρμογή μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής, που θα περιλαμβάνει την υιοθέτηση
δύσκολων αλλά αναγκαίων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού
είναι πρόθυμη να στηρίξει κάθε Κυβέρνηση που θα θέσει ως προτεραιότητα, την
προώθηση των αναγκαίων για την ανάπτυξη της χώρας μεταρρυθμίσεων. 

3. Ως Κ.Ε.Δ.Ε. είμαστε πρόθυμοι να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική προ-
σπάθεια της κυβέρνησης , θέτοντας στη διάθεση της Πολιτείας τα ταμειακά μας διαθέ-
σιμα, αρκεί να λάβουμε τη διαβεβαίωση ότι θα χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, που
θα διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει στην Ευρώπη και την ευρωζώνη. Και δεν θα
επιστρέψουμε στη δραχμή.

4. Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. επαναλαμβάνει το σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό
της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, τη βούληση και την αποφασιστικότητά μας να διασφ-
αλίσουμε με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισότιμο μέλος στην μεγάλη ευρω-
παϊκή οικογένεια. Για μας η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη δεν αποτελεί ιδε-
ολόγημα, αλλά τη μοναδική ρεαλιστική και υπεύθυνη επιλογή που μπορεί να διασφ-
αλίσει ασφάλεια και σταθερότητα για την Πατρίδα και την κοινωνία μας, σε ένα γεωπο-
λιτικό και οικονομικό περιβάλλον που διακρίνεται από ανασφάλεια και έλλειψη σταθερ-
ότητας. 

Με βάση τα παραπάνω, η θέση της Κ.Ε.Δ.Ε. παραμένει όπως διαμορφώθηκε στο
Συνέδριο της Χαλκιδικής. Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης να
προχωρήσει ως έχει τη δυνατότητα, στην ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που θα της
δίνει τη δυνατότητα να πάρει τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, χωρίς τη συναίνεση
των δημοτικών συμβουλίων.
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Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα
Περιβαλλοντικής πολιτικής, κ. Ν. Αναγνωστόπουλος,
έκανε αναφορά στην ανάγκη συστηματικής συνεργασίας
των συμμετεχόντων στη σύσκεψη για την ορθή και απο-
τελεσματική διαχείριση των θεμάτων περιβαλλοντικής
ευθύνης. Επίσης, τόνισε τη σημασία συγκέντρωσης των
ευρημάτων και άλλων φορέων/ οργανισμών που λαμβά-
νουν δείγματα από την περιοχή και προβαίνουν σε
αναλύσεις.

Ανάγκη να αντιληφθούν οι αρχές του κέντρου της
Αθήνας την κατάσταση ασυδοσίας που υπάρχει στο

Θριάσιο

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Ν. Μελετίου, παρατήρη-
σε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία του Αντι-
περιφερειάρχη,  επεσήμα-
νε την ανάγκη να αντιληφ-
θούν οι αρχές του κέντρου
της Αθήνας την κατάσταση
ασυδοσίας που υπάρχει
στο Θριάσιο. Ο ίδιος υπο-
γράμμισε το γεγονός ότι η
περιοχή υφίσταται ήδη
μεγάλη επιβάρυνση,
τονίζοντας την ανάγκη να
δίνεται η πρέπουσα
σημασία στις γνωμοδοτή-
σεις του Δημοτικού
Συμβουλίου για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις νέων
εγκαταστάσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει
να δημιουργηθεί ουσιαστικός μηχανισμός παρακολούθη-
σης της λειτουργίας των όποιων δραστηριοτήτων στο
Θριάσιο. 

Τέλος, επισημάνθηκε ότι το Εργαστήριο Διοξινών του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα συνεχίσει για αρκετές εβδομά-
δες ακόμα τις αναλύσεις από δείγματα της περιοχής,
παρέχοντας έτσι τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την
εκτίμηση της επικινδυνότητας  και την ανάληψη σχετικών
μέτρων και παρεμβάσεων σε συνεργασία με τις εμπλεκό-
μενες υπηρεσίες περιβάλλοντος. Τα διαθέσιμα αποτελέ-

σματα αναλύσεων κοινοποιούνται άμεσα στην επίσημη
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr). 

«Απαιτούνται βιώσιμες λύσεις και όχι παραπομπή

των θεμάτων στις καλένδες μέσω της γραφειοκρ-
ατίας

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτι-
κής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
δήλωσε σχετικά: «Απαι-
τούνται βιώσιμες λύσεις και
όχι παραπομπή των θεμάτων
στις καλένδες μέσω της γραφ-
ειοκρατίας. Η Δυτική Αττική
εκπέμπει SOS και η Περιφερ-
ειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
δίνει τη μάχη για την αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών και την προστασία
του περιβάλλοντος». 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο εντεταλμένος περιφερει-
ακός σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, κ. Ν. Αναγ-
νωστόπουλος, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Ν.

Μελετίου, ο Αντι-
δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Α.
Κωνσταντινίδης, η
Κ. Καρδαμίτση,
ασκούσα καθή-
κοντα Γενικής
Γραμματέως Απο-
κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς
Διοίκησης Αττικής,
ο Προϊστάμενος
του Εργαστηρίου
Διοξινών του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκρ-
ιτος», κ. Λ. Λεον-
τιάδης, η Αν. Προϊ-
σταμένη του
Σώματος Επιθεω-
ρητών Περιβάλ-
λοντος, κ. Γ.
Κοτίνη, η Προϊστα-
μένη του Συντονι-

στικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών
Ζημιών, κ. Σ. Πουλή, η Διευθύντρια Περιβάλοντος Περιφ-
έρειας Αττικής, κ. Α. Παρασκευοπούλου, ο Διευθυντής
Αγροτικής Οικονομίας ΠΕΔΑ, κ. Α. Τσιάμας, ο Διευθυντής
Ανάπτυξης ΠΕΔΑ, κ. Γ. Στρατιδάκης, ο Διευθυντής Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕΔΑ, κ. Ι. Νέγκας,
η Διευθύντρια Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕΔΑ, κ. Ε. Νίκα, ο
Προϊστάμενος Τμήματος Χορήγησης Αδειών ΠΕΔΑ, κ. Σ.
Λεμπέσης, ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, κ.
Κ. Ακρίβος, ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
ΠΕΔΑ, κ. Ε. Κοκμοτός, ο Προϊστάμενος Νομικού Γραφ-
είου ΠΕΔΑ, κ. Α. Κατσέλης,  εκπρόσωποι του ΕΟΑΝ,
υπηρεσιακά στελέχη της επιθεώρησης περιβάλλοντος,
των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής
και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕΔΑ.
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ΑΠΩΛΕΣΘΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΤΟΧΟΣ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ Δ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6944316940

Η καθιστική ζωή σκοτώνει μισό
εκατομμύριο ανθρώπους ετησίως

Ένας στους 4
ενήλικες και 4
στους 5 εφή-

βους στην Ευρώπη
ακολουθούν ένα επιβ-
λαβές μοντέλο καθιστι-
κής ζωής και το κόστος
αυτής της «σωματικής
αδράνειας» για την Ευρ-
ωπαϊκή οικονομία υπερ-
βαίνει τα 80 δισεκατομ-
μύρια ευρώ ετησίως - 5
δισεκατομμύρια ευρώ
περισσότερα από την
παγκόσμια ετήσια
δαπάνη για ογκολογικά φάρμακα.

Ένας στους 4 ενήλικες και 4 στους 5 εφήβους στην Ευρώπη ακολουθούν ένα επιβλα-
βές μοντέλο καθιστικής ζωής και το κόστος αυτής της «σωματικής αδράνειας» για την
Ευρωπαϊκή οικονομία υπερβαίνει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως - 5 δισεκατομ-
μύρια ευρώ περισσότερα από την παγκόσμια ετήσια δαπάνη για ογκολογικά φάρμακα.

Αυτά προκύπτουν από τη νέα μελέτη με τίτλο «Το Οικονομικό Κόστος της Σωματικής
Αδράνειας στην Ευρώπη» που δημοσιεύτηκε σήμερα από το Κέντρο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Ερευνών (CEBR) με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία.

Η μελέτη, η οποία ανατέθηκε από τoν Διεθνή Σύνδεσμο για τον Μαζικό Αθλητισμό και
τον Πολιτισμό (ISCA-International Sport & Culture Association), καταδεικνύει ότι
500.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της σωματικής αδράνειας. Οι πιο
κοινές αιτίες θανάτου προέρχονται από τις ασθένειες που συνδέονται με τη σωματική
αδράνεια, όπως η στεφανιαία νόσος, ο διαβήτης τύπου ΙΙ, ο καρκίνος του παχέος εντέρ-
ου και ο καρκίνος του στήθους.

Η σωματική αδράνεια κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία από το κάπνισμα, όπως αναφέρει η μελέτη, ωστόσο εκτιμάται ότι υπάρχουν οικο-
νομικά και αποτελεσματικά βήματα προκειμένου να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους
να υιοθετήσουν έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής.

Ο πρόεδρος του ISCA Mogens Kirkeby υποστηρίζει: «Πρέπει να κινούμαστε περισ-
σότερο. Είκοσι λεπτά ήπιας άσκησης την ημέρα θα άλλαζαν σημαντικά τα δεδομένα. Αν
μειώναμε μόνο κατά 1/5 το επίπεδο σωματικής αδράνειας στην Ευρώπη, θα σώζαμε
100.000 ζωές και παράλληλα θα εξοικονομούσαμε 16 δισ. ευρώ ετησίως.»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με τον κ. Kirkeby, συστήνει δίωρη μέτρ-
ιας έντασης άσκηση την εβδομάδα. « Αυτό σημαίνει 20 λεπτά την ημέρα, κάτι τόσο
απλό, όπως να κατεβούμε από το λεωφορείο ή το μετρό στην προηγούμενη στάση και
να κάνουμε έναν ζωηρό περίπατο μέχρι τη δουλειά, ή να χρησιμοποιούμε τις σκάλες
αντί για το ασανσέρ ή να παίζουμε στο πάρκο με τα παιδιά.»

Η μελέτη αποκαλύπτει, επίσης, ότι η σωματική αδράνεια δεν σχετίζεται μόνο με σωμα-
τικές διαταραχές: 1 στους 4 Ευρωπαίους (ή 83 εκατ.) εμφανίζει κακή ψυχική υγεία ενώ
άνω των 23 δισ. ευρώ ετησίως εκτιμάται το έμμεσο κόστος των διαταραχών διάθεσης
και άγχους που συνδέονται με τη σωματική αδράνεια τη στιγμή που η σωματική άσκηση
αποδεδειγμένα βοηθά στη μείωση των επιπτώσεων της κατάθλιψης, του άγχους, της
μειωμένης αυτοεκτίμησης, της ψυχικής και συναισθηματικής κόπωσης.



Άρθρο του Γεώργιου Ρεθυμιωτάκη,
Πρόεδρος του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων
Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής

ΗΔυτική Αττική και συγκεκριμένα οι περιοχές του
Ασπροπύργου και του Θριασίου Πεδίου αποτε-
λούν κόμβο ανάπτυξης επιχειρηματικών δρα-

στηριοτήτων. Τα διυλιστήρια του Ομίλου Ελληνικών Πετρ-
ελαίων, οι βιομηχανίες, τα λατομεία της Δυτικής Αττικής
και η περίπτωση του ΧΥΤΑ Φυλής ευθύνονται σε μεγάλο
βαθμό για την περιβαλλοντική ρύπανση όχι μόνο της
περιοχής αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου. Χαρακ-
τηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ
Φυλής που σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Αναφο-
ρών του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου αποτελεί μνημείο
περιβαλλοντικής αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου και
καλεί τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε
τοξικολογικές και επιδημιολογικές μελέτες καθώς η ζωή
των ανθρώπων που ζουν στην ευρύτερη περιοχή απει-
λείται έως και για τις τρεις επόμενες γενιές. Τα δεδομένα
αυτά σε συνδυασμό με το πρόσφατο περιστατικό πυρκα-
γιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή του
Ασπροπύργου αλλά και με την πυρκαγιά που είχε ξεσπά-
σει στα διυλιστήρια του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων
αναδεικνύουν το γεγονός πως το Υπουργείο Περιβάλλον-
τος ,οι δήμοι των περιοχών, η Περιφέρεια δεν έλαβαν τα
απαραίτητα μέτρα για να προφυλάξουν την υγεία των
κατοίκων των περιοχών από την πρόκληση σοβαρών
βιομηχανικών ατυχημάτων με τεράστιο περιβαλλοντικό
αντίκτυπο.  Με αφορμή το πιο  πρόσφατο  περιστατικό  η
Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο τόνι-
σε την έγκαιρη επέμβαση τόσο της πυροσβεστικής όσο
και απλών πολιτών που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους
προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το «μαύρο τέρας». Ο
αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου δήλωσε πως οι

διαστάσεις της πυρκαγιάς ήταν τέτοιες που την κατέταξε
στην Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ. Πρόκειται για Οδηγία που αναφ-
έρεται στα μέτρα και τους περιορισμούς που τίθενται για
την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλης έκτασης όπως πυρ-
καγιών, διαρροές τοξικών και επικίνδυνων αερίων, εκρή-
ξεις που προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες.
Επιπλέον τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρο-
νου Βιομηχανικού Πάρκου στο νότιο και βόρειο τμήμα της
περιοχής με σκοπό τη λήψη μέτρων και τη δημιουργία
των κατάλληλων προδιαγραφών που θα μειώσουν τον
κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων
με περιβαλλοντικές διαστάσεις που απειλούν τις ζωές των

κατοίκων όπως συνέβη με το πρόσφατο περιστατικό. 

Εκτός από τη λήψη μέτρων από την πλευρά της πολι-
τείας, κρίνεται αναγκαίος και ο επαναπροσδιορισμός του
ρόλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις
και βιομηχανίες. Το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης προωθείται ιδιαιτέρως από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και νοείται ως  ενσωμάτωση, των κοινωνικών  και

περιβαλλοντικών στόχων
στις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες των εταιρειών
και στις επαφές τους με τους
εταίρους τους. Η έμφαση
πρέπει να δοθεί στον
αντίκτυπο που έχουν οι εχθρ-
ικές προς το περιβάλλον
επιχειρηματικές δραστηριότ-
ητες στην υγεία και στη ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων
των γύρων περιοχών και
κυρίως όσων ανήκουν στις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Το Κέντρο Εργασίας Ανα-
πήρων του Πανευρωπαϊκού
Σωματείου «Συνεργασία-
Δημιουργία» με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα περιβάλ-
λοντος επισημαίνει το
αυξημένο μερίδιο ευθύνης
των επιχειρήσεων στην οικο-
λογική καταστροφή. Οι
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
διεκδικούν την υιοθέτηση
ουσιαστικών μέτρων από την
πλευρά των εταιρειών/βιομ-
ηχανιών για τη βελτίωση της
ζωής των κατοίκων ΑΜΕΑ.
Τα ζητήματα της περιθωριο-
ποίησης και του κοινωνικού
αποκλεισμού των ΑΜΕΑ και
ιδιαιτέρως των θυμάτων της

βιομηχανίας καταπολεμούνται μέσα από μία σειρά επιτ-
υχημένων δράσεων που το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων
έχει αναλάβει εδώ και δεκατρία χρόνια. Πρόκειται για δρά-
σεις που αξιοποιούν την παραγωγική ικανότητα των ατό-
μων, ενισχύουν το ηθικό τους, καλλιεργούν τα χαρίσματά
τους και τους εντάσσουν στο κοινωνικό σύνολο. Η εφημε-
ρίδα η «Φωνή των ΑΜΕΑ» εκφράζει προβληματισμούς
γύρω από μία μεγάλη γκάμα θεμάτων όπως είναι η κοι-
νωνία, η θέση των ΑΜΕΑ και η διεκδίκηση των δικαιωμά-
των τους, η προστασία του περιβάλλοντος και οι επι-
πτώσεις που προκαλούν στην υγεία οι εστίες μόλυνσής
του.  Κύριος σκοπός τους είναι  να ακουστούν τα αιτήμα-
τά τους από την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, τις βιομ-
ηχανίες, τα εργοστάσια και να βοηθήσουν έμπρακτα στον
αγώνα που δίνει το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων καθημε-
ρινά για την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων  της
περιβαλλοντικής μόλυνσης, των εργατικών ατυχημάτων
αλλά και των τροχαίων  που προκαλούνται από  τις
νταλίκες και τα φορτηγά των  μεγάλων βιομηχανιών.
Άτομα που  έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην
υγεία τους και έχουν ανάγκη την ΕΚΕ για την επανένταξή

τους στο κοινωνικό σύνολο.  Πρόκειται για σοβαρές
βλάβες στο αναπνευστικό, το γεννητικό σύστημα
των ανθρώπων ,για ατυχήματα, αναπηρίες και
ανίατες ασθένειες που όχι μόνο μειώνουν το προσ-
δόκιμο όριο ζωής  αλλά και υποβαθμίζουν το
επίπεδο της με τις πολλαπλές δαπάνες σε φάρμα-
κα και τα ποσοστά της ανεργίας που αυξάνονται
επικίνδυνα. Για όλα αυτά τα δεινά ευθύνονται
δυστυχώς αυτοί που κερδίζουν εις βάρος των
κατοίκων των περιοχών της Δυτικής Αττικής και
είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν τουλάχι-
στον εν μέρει ότι έχει απομείνει . Δυστυχώς το ζήτ-
ημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργεί
ως άφεση αμαρτιών για τους ρύπους που παρά-
γουν οι βιομηχανίες και τα εργοστάσια καθώς

«κρύβονται» πίσω από υποτιθέμενες δράσεις για τους
κατοίκους των περιοχών και το θλιβερό είναι πως οι δρά-
σεις αυτές δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην
καταστροφή που προκαλούν.  Πολλοί από αυτούς του
επιχειρηματίες  προτιμούν να πληρώνουν πρόστιμο αντί
να προσλαμβάνουν ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις τους όπως
απάντησαν στον Πρόεδρο του Κ.Ε.Α. κ. Γ.  Ρεθυμιωτάκη
και κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν την  ΕΚΕ ως μέσο δια-
φήμισης και απόκτησης υψηλότερων κερδών  εφαρμό-
ζοντάς την σε πολύ μακρινές περιοχές ή και σε ξένες
χώρες αδιαφορώντας για την καταστροφή που προκα-
λούν σε όλους εμάς που κατοικούμε δίπλα τους. 

Αντικρίζοντας τον μαυρισμένο αττικό ουρανό  όλο αυτό
το διάστημα από την καύση πλαστικών, δοχείων με ορυ-
κτέλαια, λάστιχων και φαρμάκων από την πυρκαγιά στο
εργοστάσιο ανακύκλωσης περιμέναμε ότι κάποιοι από
τους υπεύθυνους θα βγουν δημόσια όχι για να απολογ-
ηθούν αλλά για να αποκαταστήσουν τις πρόσφατες ανε-
πανόρθωτες βλάβες.  Όλοι τους οφείλουν να στηρίξουν
τις δράσεις των φορέων που παράγουν κοινωνικό έργο
και να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα όχι μόνο των
ΑΜΕΑ και αλλά ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου της
Δυτικής Αττικής που αν δεν είναι τώρα σίγουρα σε λίγο
καιρό θα είμαστε όλοι ΑΜΕΑ. Η Φωνή των ΑΜΕΑ διεκδι-
κεί τα δικαιώματα  των ΑΜΕΑ αλλά και τη σωστή λειτο-
υργία των φορέων που επιτελούν κοινωνικό έργο
καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των ΑΜΕΑ για
την ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο με
οποιονδήποτε τρόπο. Ένας από τους καλύτερους τρόπο-
υς είναι η δημιουργική απασχόληση και η εργασία που θα
έπρεπε να έχετε σε απόλυτη προτεραιότητα της ΕΚΕ κύρ-
ιοι-αρμόδιοι αντί να μας την στερείτε με την συμπεριφορά
σας. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη  δεν είναι ο εθελοντισμός των επιχειρήσεων και
του κοινωνικού τομέα  είναι νόμος και υποχρέωση  τους
οι ουσιαστικές πρακτικές  να συμβάλλουν στη βελτίωση
των συνθηκών ζωής των κατοίκων της περιοχής και
κυρίως των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνι-
κές ομάδες αγκαλιάζοντας τα προβλήματα που δημιουρ-
γούνται  και τα εξαφανίζει όταν λειτουργεί σωστά ή τα
πολλαπλασιάζει όταν υπάρχει αδιαφορία από την πλευρά
των υπευθύνων. 

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία µελετών και κατασκευών

ΔΔώώσσττεε  σσττηη  ΔΔΕΕΗΗ  δδεεύύττεερροο  ρρόόλλοο..
ΚΚαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  
γγιιαα  ττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  
εεννέέρργγεειιααςς  όόππωωςς  ::
ΑΑλλλλααγγήή  ππααλλααιιώώνν  κκοουυφφωωμμάάττωωνν  σσεε  εεννεερργγεειιαακκάά..                  
ΜΜοοννώώσσεειιςς,,  εεξξωωττεερριικκήήςς  ττοοιιχχοοπποοιιίίααςς--
ττααρρααττσσώώνν..                
ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  φφωωττοοββοολλττααϊϊκκώώνν..                                    
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς
ααννττλλίίααςς  θθεερρμμόόττηηττααςς..              
ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς
γγεεωωθθεερρμμίίααςς..                                    
ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη    λλααμμππττήήρρωωνν    LLeedd..                                                                
ΜΜεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη
ααννααββάάθθμμιισσηη  δδωωρρεεάάνν..  
ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  εεννεερργγεειιαακκήήςς  ααππόό--
δδωωσσηηςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  κκαατταασσκκεευυώώνν
δδωωρρεεάάνν..  
ΤΤώώρραα  κκααιι  γγιιαα  όόσσοουυςς  έέχχοουυνν  ρρυυθθμμίίσσεειι  ττοο  ααυυθθααίίρρεεττόό  ττοουυςς  ττοο  μμιισσόό  ππρρόόσσττιιμμοο
((5500%%))  ααννττίί  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθήή  σσττιιςς
κκαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεννεερργγεειιαακκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  ααυυθθααιιρρέέ--
ττοουυ..  
ΣΣεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ηη  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη    σσεε  εεττήήσσιιαα  ββάάσσηη  μμπποορρεείί

νναα  φφττάάσσηη  κκααιι  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  ττοο  7700%%..

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσααςς  ππεερριιμμέέννοουυμμεε  
σσττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς,,  ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο    221100--55557733004422    κκ..  ΜΜααλλιιάά  ΆΆνννναα..    
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Έγκλημα  χωρίς τιμωρία...
« Η ζωή των κατοίκων της Δυτικής Αττικής απειλείται έως 

και για τις τρεις  επόμενες γενιές»
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Τσακαλώτος: Δεν έχο-
υμε χρήματα για να

πληρώσουμε το ΔΝΤ
Η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να προβεί σε παρ-

αχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία με
τους πιστωτές της, αν η συμφωνία αυτή είναι «οικονομικά
βιώσιμη», δεν προτίθεται, ωστόσο, να προχωρήσει σε
περαιτέρω περικοπές των συντάξεων, τόνισε στο πρακ-
τορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.

Η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να προβεί σε παρ-
αχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία με
τους πιστωτές της, αν η συμφωνία αυτή είναι «οικονομικά
βιώσιμη», δεν προτίθεται, ωστόσο, να προχωρήσει σε
περαιτέρω περικοπές των συντάξεων, τόνισε στο πρακ-
τορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η Αθήνα θα αποδεχθεί μία συμφωνία μόνο εφόσον περ-
ιλαμβάνει το θέμα ενός βιώσιμου και εξυπηρετούμενου
χρέους, όπως επίσης θέματα της χρηματοδότησης και
επενδύσεων, τόνισε ο κύριος Τσακαλώτος, «εάν τα έχο-
υμε αυτά, τότε η ελληνική κυβέρνηση θα υπογράψει τη
συμφωνία» είπε ο ίδιος.

«Εάν δεν υπάρξει αυτού του είδους η συμφωνία δεν
υπάρχει κανένας λόγος να υπογράψουμε κάτι που
γνωρίζετε ότι πρόκειται να αποτύχει».

Ο κ.Τσακαλώτος απέρριψε τις δηλώσεις περί Grexit από

Ευρωπαίους αξιωματούχους
ως μοχλό πίεσης στις συνο-
μιλίες, επιβεβαίωσε ωστόσο
ότι η Αθήνα δεν έχει τα χρή-
ματα προκειμένου να
πληρώσει τη δόση του 1,6
δισεκ. ευρώ προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο την 30ή
Ιουνίου χωρίς να έχει προη-
γηθεί μία συμφωνία με τους
πιστωτές που θα ανοίγει το
δρόμο της χρηματοδότησης.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε
τα χρήματα» είπε ο ίδιος, ενώ
προσέθεσε ότι η Αθήνα έχει «στραγγίξει και την τελευταία
σταγόνα ρευστότητας» προκειμένου να εξυπηρετήσει το
χρέος της έως σήμερα.

«Δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν έχουμε πρόσβαση
στις αγορές, δεν έχουμε λάβει τα χρήματα που δεν έχουν
καταβληθεί από το καλοκαίρι του 2014, επομένως προφ-
ανώς δεν θα μπορούμε να έχουμε τα χρήματα προκειμέ-
νου να πληρώσουμε τη δόση».

Ο Έλληνας αξιωματούχος επισήμανε ότι οι διεθνείς
πιστωτές, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Ευρω-
παίοι, δεν έχουν προβεί σε υποχωρήσεις.

«(Οι διαπραγματεύσεις είναι) μια διαδικασία δούναι και
λαβείν, όχι μια σύγκλιση προς την αρχική θέση της άλλης
πλευράς» επισήμανε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στους δημοσιονομι-
κούς στόχους ωστόσο στους περισσότερους τομείς, θα
δυσκολευτείτε πολύ να διαχωρίσετε με μια κόλλα A4 αυτά
που έλεγαν τον Φεβρουάριο και αυτά που λένε τώρα τον
Ιούνιο. Φαίνεται λίγο παράξενο».

Ο συλληφθείς λάμβανε παράνο-
μα κωδικοποιημένα συνδρομητι-
κά κανάλια και τα διαμοίραζε σε
970 χρήστες-πελάτες του, έναντι

χρηματικού ποσού

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος της Ελληνικής Αστυνομίας, σχηματίσθηκε
δικογραφία σε βάρος 35χρονου ημεδαπού σε

περιοχή των Σερρών, ο οποίος συνελήφθη στα όρια του
αυτοφώρου για υπόθεση «πειρατείας» συνδρομητικών
δορυφορικών υπηρεσιών. 

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από μήν-
υση που υπέβαλλε στην Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, πληρεξούσιος δικηγόρος ανώνυμης εταιρ-
είας τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία ο 35χρο-
νος, χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό είχε καταφέρει να επιτυγχάνει τη θέαση των συνδρ-
ομητικών καναλιών της εταιρείας, χωρίς να καταβάλλει τη
νόμιμη μηνιαία συνδρομή.

Κλιμάκιο Αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρ-
ονικού Εγκλήματος, χθες (16-06-2015) το πρωί, εντόπι-
σαν τον δράστη στην οικία του, σε περιοχή των Σερρών
και πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού εκπρ-
οσώπου, νομότυπη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας
βρέθηκε συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και στην τηλεόρα-
ση, ένας δορυφορικός δέκτης και λοιπός τεχνολογικός
εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνταν για την προαναφερ-
θείσα παράνομη δραστηριότητα,  πράξη για την οποία ο
35χρονος συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο 35χρονος, με την
χρήση ειδικού λογισμικού που είχε ο δορυφορικός δέκ-
της, λάμβανε τα κωδικοποιημένα κανάλια του «μπουκέ-
του» συνδρομητικών καναλιών της εγκαλούσας εταιρ-
είας, καθώς και άλλων δορυφορικών συνδρομητικών
«πακέτων». 

Στο πλαίσιο της έρευνας στον φορητό Η/Υ που
κατασχέθηκε, βρέθηκε συγκεκριμένο παράνομο πρόγρ-
αμμα, με το οποίο ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν (ενε-
ργοποιώντας και απενεργοποιώντας) 970 χρήστες-πελά-
τες του, από τους οποίους λάμβανε άγνωστο χρηματικό
ποσό ως αποζημίωση για τις παράνομες παρεχόμενες
υπηρεσίες του. 

Η χρηματική ζημία της εταιρείας από την μέχρι σήμερα
παράνομη δραστηριότητά του, ανέρχεται κατ’ ελάχιστο
στο χρηματικό ποσό των 1.164.000  ευρώ, ποσοστό εκ
των οποίων αποτελεί ζημία και του Ελληνικού Δημοσίου
λόγω μη απόδοσης ΦΠΑ, αλλά και της υφιστάμενης
σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και της εν λόγω εταιρείας για
την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην οικία του κατηγορ-
ούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Ψηφιακός δορυφορικός δέκτης, μαζί  με το χειρ-
ιστήριο,

• Εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ,  
• Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής με το τροφ-

οδοτικό του. 
Ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των

Νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προ-
στασίας συνδρομητικών υπηρεσιών θα οδηγηθεί στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, ενώ τα κατασχεθέντα
θα αποσταλούν στη Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξέταση.

Ανοίγει ο δρόμος (;) για διάγνωση
Αλτσχάιμερ 10 χρόνια πριν εμφανιστεί

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια χημική ουσία στο αίμα, η οποία
«προδίδει» ότι αρχίζει η διαδικασία νευροεκφύλισης του εγκεφάλου.
Προειδοποιούν όμως πως υπάρχει ακόμα απόσταση ώστε να

αποκτήσουν πρακτική εφαρμογή τα ευρήματά τους.
Βρετανοί και άλλοι επιστήμονες ανακάλυψαν μια χημική ουσία στο αίμα, η

οποία «προδίδει» ότι αρχίζει η διαδικασία νευροεκφύλισης του εγκεφάλου,
πράγμα που θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να οδηγήσει σε ένα τεστ
διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ έως και μία δεκαετία προτού
εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ. Στίβεν Κιντλ του Βασιλικού Κολεγίου
του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχιατρικής «Translational Psychiatry»,
σύμφωνα με το BBC. Μελέτησαν δείγματα αίματος άνω των 200 διδύμων, αναλύοντας το επίπεδο 1.129 πρωτεϊνών.
Στη συνέχεια, σύγκριναν αυτά τα στοιχεία με τα αποτελέσματα νοητικών τεστ που έγιναν μετά από δέκα χρόνια στα
ίδια άτομα.

Όπως διαπιστώθηκε, το επίπεδο μίας συγκεκριμένης πρωτεΐνης (ΜΑΡΚΑΡΚ5) τείνει να είναι χαμηλότερο στους
ανθρώπους που ο εγκέφαλός τους έχει αρχίσει να εκφυλίζεται, εμφανίζοντας «ήπια γνωστική διαταραχή», μία
κατάσταση που θεωρείται πρόδρομος της άνοιας.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους πρέπει να επιβεβαιωθούν από άλλη έρευνα, ώστε στη συνέχεια να
προχωρήσει η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαγνωστικού τεστ.

Τα περιστατικά άνοιας και Αλτσχάιμερ αναμένεται να τριπλασιασθούν παγκοσμίως έως το 2050, όμως μέχρι στιγμής
δεν έχει βρεθεί κάποια θεραπεία. Συχνά περνά πάνω από μία δεκαετία από τότε που άρχισαν οι πρώτες εγκεφαλικές
αλλοιώσεις, μέχρι να εμφανισθούν συμπτώματα όπως η απώλεια μνήμης, η σύγχυση και η αλλοίωση της
προσωπικότητας.

Οι επιστήμονες και οι φαρμακευτικές εταιρείες εκτιμούν ότι αν η θεραπεία αρχίσει έγκαιρα, πολύ πριν την εμφάνιση
των πρώτων συμπτωμάτων, ο εγκέφαλος θα προστατευθεί καλύτερα. Γι' αυτό, θεωρείται αναγκαίο να βρεθεί ένα τεστ
έγκαιρης διάγνωσης του Αλτσχάιμερ.

Παράλληλα, τα ποικίλα νοητικά ερεθίσματα, η υγιεινή διατροφή και η σωματική άσκηση βοηθούν τον εγκέφαλο να
διατηρείται πιο υγιής.
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    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
Στο 21% ο φόρος για αδήλωτες

καταθέσεις στην Ελβετία
Η αρχική πρόταση του υπουργείου
Οικονομικών προέβλεπε φόρο 15%.

Στο 21% θα διαμορφωθεί τελικά ο φόρος για τη
νομιμοποίηση αδήλωτων καταθέσεων στην
Ελβετία, όπως συμφώνησαν ο υπουργός Οικονο-

μικών Γιάνης Βαρουφάκης και ο υπουργός Επικρατείας

για την καταπολέμηση της διαφθοράς Παναγιώτης Νικο-
λούδης.

Ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι ο φορολογικός
συντελεστής 21% έχει ήδη συμφωνηθεί με τις ελβετικές
Αρχές. Η αρχική πρόταση του υπουργείου Οικονομικών
προέβλεπε φόρο 15%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει εφαρ-
μογή του συντελεστή 21% για τη νομιμοποίηση του συνό-
λου των αδήλωτων καταθέσεων Ελλήνων σε χώρες του
εξωτερικού.

Στο κρατητήριο 2 παίκτες
της ΑΕΛ για παράνομη

είσοδο στην χώρα!
Για ένα γνήσιο της υπογραφής βρέθηκε στο Αστυνομικό

Μέγαρο της Λάρισας το πρωί της Τετάρτης (17/06) δύο
παίκτες της ΑΕΛ και εν τέλει φέρονται να κατέληξαν στο
κρατητήριο!

Για ένα γνήσιο της υπογραφής βρέθηκε στο Αστυνομικό
Μέγαρο της Λάρισας το πρωί της Τετάρτης (17/06) δύο

παίκτες της ΑΕΛ και εν τέλει φέρονται να κατέληξαν στο
κρατητήριο!

Ο λόγος για τους Ελιομάρ και Πίντο οι οποίοι θέλησαν
εξασφαλίσουν το γνήσιο της υπογραφής σε έγγραφα
σχετικά με μη οφειλές της ΠΑΕ Λάρισας προς τους ίδιο-
υς.

Ωστόσο οι Αρχές διαπίστωσαν πως οι δύο ποδοσφαιρ-
ιστές δεν διαθέτουν τα νόμιμα έγγραφα για να μπορούν
να βρίσκονται στην Ελλάδα και κατέληξαν σύμφωνα με
δημοσίευμα στο κρατητήριο κατηγορούμενη για παρά-
νομη είσοδο στην χώρα.

Αναμένεται πλέον να αφεθούν ελεύθεροι, αρκεί να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Σε
αντίθεση περίπτωση, θα συλληφθούν εκ νέου.Παράλ-
ληλα νομικές συνέπειες δεν αποκλείεται να υπάρξουν και
για την ίδια την ΠΑΕ ΑΕΛ.

Τσίπρας: Εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη αν πούμε
το μεγάλο όχι – Μεσολαβητής ο Φάιμαν

«Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία
εμείς είμαστε που θα αναλάβουμε την ευθύνη
να πούμε το μεγάλο ‘όχι’», δήλωσε ο Αλέξης

Τσίπρας, κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον αυστριακό
καγκελάριο Βέρνερ Φάιμαν, ο οποίος από την πλευρά
του είπε πως αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο για
μια συμφωνία που θα στηρίζεται σε αμοιβαίο σεβα-
σμό.

Ξεκάθαρα ανοιχτό άφησε ο Αλέξης Τσίπρας ένα
συνέριο ρήξης με τους εταίρους δανειστές, κατά την
κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον
αυστριακό καγκελάριο Βέρνερ Φάιμαν.

«Αν πετύχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό εγώ και η
κυβέρνηση θα αναλάβουμε το μεγάλο βάρος του
πολιτικού κόστους να φέρουμε εις πέρας τη συμφ-
ωνία. Αν όμως δεν πετύχουμε έντιμο συμβιβασμό,
εγώ και η κυβέρνηση θα αναλάβουμε την ευθύνη να πούμε το μεγάλο 'όχι' στη συνέχιση μιας καταστροφικής πολιτι-
κής για τον ελληνικό λαό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι έχει καταθέσει στους εταίρους πλήρη πρόταση που διασφαλίζει τους δημοσιονομικούς
στόχους για φέτος και θα αποφέρει έσοδα περίπου στο 1% του ΑΕΠ. 

Δήλωσε μάλιστα ότι από την σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων που προτείνει η κυβέρνηση από
το 2016 έως το 2022 θα επέλθει συνολικά εξοικονόμηση 2,5 δισ. ευρώ με προοδευτική αύξηση. Εξήγησε πάντως ότι
το 2016 δεν μπορεί να επιτευχθεί η εξοικονόμηση 1,8 δισ. που ζητούν οι δανειστές, αλλά θα είναι 300 εκ. ευρώ, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση. 

Έκανε λόγο για ακατανόητη επιμονή των εταίρων για περικοπές στις συντάξεις και είπε ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχο
κράτος και θα αποφασίσει η ίδια πως θα κατανείμει τα φορολογικά βάρη.

Ρόλο μεσολαβητή αναλαμβάνει ο Φάιμαν

Από την πλευρά του, ο κ. Φάιμαν σημείωσε πως αναλαμβάνει διαμεσολαβητική πρωτοβουλία για την επιτυχή ολοκ-
λήρωση της διαπραγμάτευσης, με ορίζοντα την σύνοδο κορυφής της 25ης Ιουνίου.

Δήλωσε πεπεισμένος είναι δυνατός ένας συμβιβασμός που θα σέβεται και τις δυο πλευρές, παρά το γεγονός ότι χρει-
άζεται μεγάλη προσπάθεια μέσα στις επόμενες μέρες.

Τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν με τους θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι
πρέπει και πολιτικά πρέπει να θέλει κανείς να υπάρξουν αποτελέσματα.

Χαρακτήρισε δε «ειλικρινείς» τις προσπάθειες του προέδρου της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Ο καγκελάριος είπε επίσης ότι θα μπορέσουμε «σεβόμενοι και αλληλοσεβόμενοι» να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία

που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιμηκύνει το πρόγραμμα.
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Νιγηρία: 70 νεκροί από
κατανάλωση 

δηλητηριώδους ποτού

Σχεδόν 70 άνθ-
ρωποι πέθα-
ναν στη νότια

Νιγηρία αφού κατανά-
λωσαν τζιν που περ-
ιείχε μεγάλη ποσότ-
ητα μεθανόλης, μιας
πολύ τοξικής ουσίας,
ανακοίνωσαν οι τοπι-
κές αρχές.

Το, απαγορευμένο
σε αρκετές πολιτείες,
ογκογκόρο είναι ένα
πάμφθηνο «τοπικό
τζιν» που φτιάχνεται
από τον χυμό ενός
φοίνικα στη Νιγηρία.

Το, απαγορευμένο
σε αρκετές πολιτείες,
ογκογκόρο είναι ένα
πάμφθηνο «τοπικό
τζιν» που φτιάχνεται
από τον χυμό ενός φοίνικα στη Νιγηρία.
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Σχεδόν 70 άνθρωποι πέθαναν στη νότια Νιγηρία αφού
κατανάλωσαν τζιν που περιείχε μεγάλη ποσότητα μεθ-
ανόλης, μιας πολύ τοξικής ουσίας, ανακοίνωσαν οι τοπι-
κές αρχές.

Σύμφωνα με τον Σομιάρι Χάρι, έναν υπεύθυνο της

Πολιτείας Ρίβερς για τη δημόσια υγεία, αναφέρθηκαν
θάνατοι ανθρώπων σε πέντε διαφορετικές κοινότητες
της περιοχής. Όλα τα θύματα είχαν πιει το ποτό ογκογ-
κόρο, όπως αποκαλούν οι ντόπιοι το τζιν που παρασκε-
υάζουν μόνοι τους.

Το ογκογκόρο είναι ένα πάμφθηνο και πολύ δημοφιλές
ποτό στη Νιγηρία που φτιάχνεται από τον χυμό ενός

είδους φοίνικα. Το
ποτό αυτό ωστόσο
είναι απαγορευμένο
σε ορισμένες Πολι-
τείες λόγω του
υψηλής περιεκτικότ-
ητάς του σε αλκοόλ -
από 30% έως 60%.

Οι αρχές της Πολι-
τείας Ρίβερς αποφά-
σισαν να απαγορ-
εύσουν την παρασ-
κευή, διανομή και
πώληση του ογκογ-
κόρο σε όλη την
περιοχή. Ο διευθυ-
ντής του κέντρου
ελέγχου ασθενειών
της Πολιτείας Νάνα
Ονιεκουέρε επιβε-
βαίωσε ότι οι νεκροί
ανέρχονται σε 70

ενώ συνολικά δηλητηριάστηκαν από το ποτό 80 άνθρω-
ποι.

Τον Απρίλιο είχαν χάσει τη ζωή τους άλλοι 20 άνθρω-
ποι στην πόλη Όντε Ιρέλε, στη νοτιοανατολική Νιγηρία,
αφού ήπιαν αυτοσχέδιο τζιν.

Η μεθανόλη χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία,
ως διαλυτικό ή αντιψυκτικό.

11.000 νέες θέσεις για
πρόσφυγες και μετανά-

στες δημιουργεί η Γαλλία
Περισσότεροι από 100.000 πρόσφυ-

γες και μετανάστες εκτιμάται πως έχουν
φτάσει στην Ευρώπη κατά το πρώτο
6μηνο του 2015.

ΗΓαλλία προτίθεται να δημιουργήσει 11.000 νέες
θέσεις φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών,
προκειμένου να βοηθήσει στη διαχείριση του

τεράστιου αριθμού ανθρώπων που διασχίζουν τη Μεσό-
γειο Θάλασσα από τη βόρεια Αφρική και την Ασία με

στόχο να φτάσουν στην Ευρώπη.
Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών

Μπερνάρ Καζνέβ, το σχέδιό του προβλέπει το σταδιακό
άνοιγμα 4.000 νέων θέσεων σε κέντρα φιλοξενίας για
άτομα που αιτούνται άσυλο, και ακόμα 5.500 θέσεων για
τη στέγαση προσφύγων που λαμβάνουν πολιτική προ-
στασία από τη Γαλλία.

Επιπλέον, 1.500 νέες θέσεις προσωρινής στέγασης θα
δημιουργηθούν σε χώρους φιλοξενίας μεταναστών που
έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα.

Περισσότεροι από 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες
εκτιμάται πως έχουν φτάσει στην Ευρώπη κατά το πρώτο
6μηνο του 2015, και το κύμα αναμένεται να αυξηθεί κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε παραδοσιακά οι καλές
καιρικές συνθήκες στη Μεσόγειο ευνοούν απόπειρες
διάσχισης της θάλασσας.

Η ανακοίνωση του κ. Καζνέβ ήλθε μια ημέρα αφότου οι
υπουργοί Εσωτερικών της Ε.Ε. απέτυχαν να καταλήξουν
σε μια οριστική συμφωνία για το πρόγραμμα φιλοξενίας
και μετεγκατάστασης 40.000 προσφύγων ανά την Ε.Ε.
μέσα στα επόμενα δυο χρόνια, που έχει προτείνει ο
επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η σύνοδος των 28 ΥΠΕΣ ήταν ωστόσο μια ευκαιρία για
αποκλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας
και Ιταλίας, η οποία εκδηλώθηκε μετά την πρόσφατη
απόφαση της Ρώμης να προωθήσει ατύπως μετανάστες
σε γαλλικό, ελβετικό και αυστριακό έδαφος.

Αντιδρώντας, το Παρίσι αποφάσισε να εντείνει τους
ελέγχους στα τρένα που περνούν τα γαλλο-ιταλικά σύνο-
ρα και να προχωρήσει στην επαναπροώθηση μεγάλου
αριθμού μεταναστών στην Ιταλία.

«Η ανακοίνωση του προέδρου Πούτιν ότι αυξάνει το
οπλοστάσιο των στρατηγικών πυραύλων της
Ρωσίας είναι περιττή και βεβαίως δεν συμβάλλει

στη σταθερότητα και στην άμβλυνση των εντάσεων στην
Ευρώπη», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών,
Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, στον ιστότοπο του περιοδικού
Der Spiegel.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενεργεί βάσει
αντανακλαστικών του Ψυχρού Πολέμου, δήλωσε σήμερα
ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ
Στάινμαϊερ, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Μόσχας
ότι προσθέτει πάνω από 40 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς
πυραύλους στο πυρηνικό της οπλοστάσιο.

«Η ανακοίνωση του προέδρου Πούτιν ότι αυξάνει το
οπλοστάσιο των στρατηγικών πυραύλων της Ρωσίας
είναι περιττή και βεβαίως δεν συμβάλλει στη σταθερότητα
και στην άμβλυνση των εντάσεων στην Ευρώπη»,
δήλωσε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας στον
ιστότοπο του γερμανικού ειδησεογραφικού περιοδικού
Der Spiegel.

Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας κατήγγειλαν το σχέδιο της Ουάσινγκτον να
αναπτύξει άρματα μάχης και βαρέα όπλα σε κράτη-μέλη
του NATO στην Ευρώπη, στα σύνορα της Ρωσίας ή
κοντά σε αυτά, κάνοντας λόγο για την πιο επιθετική
ενέργεια της Ουάσινγκτον μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας επέκρινε
επίσης τις ανακοινώσεις του Πούτιν.

«Δεν αποτελούν έναν χρήσιμο τρόπο να ξεπεραστούν οι
παρούσες δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν στη σχέση
ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη ή τη Ρωσία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες» της Αμερικής, δήλωσε ο Στέφεν
Ζάιμπερτ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των
δημοσιογράφων στο Βερολίνο.

Ο Στάινμαϊερ πρόσθεσε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει μετά
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου το 1989. «Αλλά τα παλιά
αντανακλαστικά εκείνης της εποχής είναι προφανώς πιο
ενεργά από όσο νομίζαμε μέχρι πέρυσι», σημείωσε.

Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί ανάμεσα στη Ρωσία και
στη Δύση λόγω του ρόλου που προσάπτουν δυτικές
κυβερνήσεις στη Μόσχα ότι διαδραματίζει στη σύρραξη
στην Ουκρανία. Φιλορώσοι αυτονομιστές έχουν
καταλάβει μεγάλες εκτάσεις στο ανατολικό τμήμα της
χώρας αφότου η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία από την
Ουκρανία το 2014.

Ο Στάινμαϊερ επέμεινε ότι θεωρεί σημαντικό η κρίση
στην Ουκρανία να μην θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη στην
Ευρώπη η οποία οικοδομήθηκε με μεγάλη φροντίδα και
προσπάθεια μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου
το 1989.

Εξάλλου, μια ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών
της Μόσχας που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο
αναφέρει ότι ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας
Σεργκέι Λαβρόφ και ο Γερμανός ομόλογός του Στάινμαϊερ
υπογράμμισαν τη σημασία που έχει να τερματιστούν
άμεσα οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία σε
τηλεφωνική επικοινωνία τους σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, οι
δύο άνδρες «τόνισαν τη σημασία της άμεσης παύσης των
εχθροπραξιών στην ανατολική Ουκρανία και ιδίως του
βομβαρδισμού με πυροβολικό χωριών και πολιτικών
υποδομών».

Το Βερολίνο κατηγορεί τον Πούτιν για 
«ψυχροπολεμικά αντανακλαστικά»
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Tσίπρας για Grexit και λου-
κέτο στις τράπεζες: Ελάχι-
στοι ψηφοφόροι μας έχουν

χρήματα στις τράπεζες
Σύμφωνα με την Καθημερινή δήλωσε ότι ελάχιστοι ψηφ-

οφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν χρήματα στις τράπεζες

Προσπάθειες εξωραϊσμού του σεναρίου της
δραχμής, κατέβαλε την Τρίτη, σύμφωνα με
δημοσίευμα της Καθημερινής ("Στο τραπέζι το

σενάριο επιστροφής στη δραχμή"), ο Αλέξης Τσίπρας
κατά τη συνάντησή του με τον Σταύρο Θεοδωράκη, ταυ-

τίζοντας την παράταση της λιτότητας εντός ευρώ με την
επιλογή της δραχμής. 

Ο πρωθυπουργός μάλιστα δήλωσε ότι δεν ανησυχεί
στην προοπτική ενός λουκέτου στις τράπεζες, αναφέρον-
τας στον επικεφαλής του Ποταμιού ότι ελάχιστοι ψηφοφ-
όροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν χρήματα στις τράπεζες. Ακόμη,
σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο κ. Θεοδωράκης
επιβεβαιώνει ότι ο κ. Τσίπρας τού είπε επί λέξει ότι δεν θα
αποπληρώσει το ΔΝΤ αν δεν έχει επιτευχθεί έως τα τέλη
του μηνός επωφελής συμφωνία (κάτι που διέψευσε την
Τρίτη το Μαξίμου). 

Εξάλλου, στις επισημάνσεις του Σταύρου Θεοδωράκη
ότι η Ελλάδα κοντεύει πλέον να χάσει και τους λιγοστούς
υποστηρικτές που τής απέμειναν στην ΕΕ, όπως ο κ.
Γιουνκέρ, ο πρωθυπουργός όχι μόνον φέρεται να υπο-
βάθμισε τις προειδοποιήσεις που απευθύνονται τις τελευ-
ταίες ώρες στη χώρα μας, αλλά εξέφρασε επανειλημμέ-
νως τη βεβαιότητά του ότι οι δανειστές στο τέλος δεν θα
αφήσουν την Ελλάδα να καταρρεύσει γιατί τρέμουν το
ντόμινο μιας τέτοιας εξέλιξης στην παγκόσμια οικονομία.

«Ο πρωθυπουργός συμφωνεί πως δεν μπορεί να βγει
ο Ιούνιος χωρίς συμφωνία» είχε τονίσει ο επικεφαλής του
Ποταμιού μετά τη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα.
Δεν πρέπει να παίζει η κυβέρνηση, καθώς υπάρχει ο
κίνδυνος ατυχήματος, προειδοποίησε.

EKT: Αύξηση του ορίου
του ELA κατά 1,1 δισ. ευρώ

Την αύξηση του ανώτατου ορίου δανεισμού των
ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού
Έκτακτης Ρευστότητας (ΕLA) κατά 1,1 δισ. ευρώ

ενέκρινε πριν από λίγο το διοικητικό συμβούλιο της Ευρ-

ωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες το ανώτατο όριο διαμο-

ρφώνεται στα 84,1 δισ. ευρώ από 83 δισ. ευρώ που ήταν
την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σημερινή συνεδρίαση
δεν έγινε συζήτηση για το θέμα των εγγυήσεων που
θέτουν οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να χρηματο-
δοτηθούν από το μηχανισμό.

Σημειώνεται ότι η εισήγηση για την χορήγηση ρευστότ-
ητας μέσω του ELA γίνεται με εισήγηση της Τράπεζας της
Ελλάδος και η απόρριψη αυτής μπορεί να γίνει μόνο με
ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών που μετέχουν στο
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Επίθεση ΝΔ κατά της
Προέδρου της Βουλής για

την αναβολή της συζήτησης
του ν/σ για την Ιθαγένεια

Επίθεση
κ α τ ά
τ η ς

Προέδρου της
Βουλής Ζωής
Κ ω σ τ α ν τ ο -
πούλου εξαπέλ-
υσε η ΝΔ με
αφορμή την
αναβολή της
συζήτησης του νομοσχεδίου για την Ιθαγένεια. Ο αρμό-
διος συντονιστής της ΝΔ Σίμος Κεδίκογλου, σε δηλώσεις
του, έκανε λόγο για «νέα προσβολή της ανώτατης λειτο-
υργίας της Βουλής, που είναι η ολομέλεια» 

Σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ, η συζήτηση που είχε
προγραμματιστεί για σήμερα, αναβλήθηκε αιφνιδιαστικά,
προκειμένου να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας στη
συνεδρίαση της Επιτροπής για το Χρέος, που μεταδίδε-
ται από το κανάλι της Βουλής.

«Είναι γνωστό το σύνδρομο της τηλεπαρουσιάστριας
που διακατέχει την κ. Κωσταντοπούλου, δεν μπορεί
όμως να κάνει τη Βουλή τηλεπανηγυράκι της» τόνισε ο κ.
Κεδίκογλου.

Ο αρμόδιος τομεάρχης της ΝΔ Γιώργος Γεωργαντάς
τόνισε πως πλέον η υπόθεση αυτή έχει ξεφύγει από κάθε
όριο και επισήμανε πως την ώρα που η κυβέρνηση
προωθούσε το σχετικό νομοσχέδιο με κατεπείγουσα
ρύθμιση έτσι ώστε να υπάρξει και άμεση διαχείριση σχε-
τικών πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα, έρχεται μια
νέα καθυστέρηση τουλάχιστον 15 ημερών.

Στη ΝΔ, πάντως, εκτιμούν πως για το θέμα της Ιθαγέ-
νειας έχουν προβλήματα και διαφωνίες οι κυβερνητικοί
εταίροι. Η ΝΔ έχει ανακοινώσει πως θα καταψηφίσει επί
της αρχής το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων
την ανάγκη να τεθεί ως όρος η εννεαετής φοίτηση.

ΥΠΟΙΚ: Ευνοϊκές ρυθμίσεις
για τις συντάξεις δημοσίων
υπαλλήλων και ενστόλων

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα Σώματα Ασφαλείας,
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και για
υπαλλήλους του δημοσίου, περιλαμβάνονται

στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του
δημοσίου», το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη επιδόματα
ευθύνης και προβλέπεται αναγνώριση συντάξιμου
χρόνου με καταβολή εισφορών για δημοσίους υπαλ-
λήλους, ενώ λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα του
επαγγέλματος για τα Σώματα Ασφαλείας και τις
Ένοπλες Δυνάμεις. Στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων,
αντιμετωπίζονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών
και υπαγωγής υπαλλήλων σε συγκεκριμένο συντα-
ξιοδοτικό καθεστώς.

Με το νομοσχέδιο, εξάλλου, αίρονται ασάφειες της
υφιστάμενης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, αντιμε-
τωπίζονται θέματα συμμόρφωσης της Ελλάδας με το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα ίσης
μεταχείρισης πολιτών, καθώς και διαφύλαξης συμφε-
ρόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Οικονομικών, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο απο-
σαφηνίζονται θέματα υπαγωγής υπάλληλων σε
συγκεκριμένο συνταξιοδοτικό καθεστώς (Δημόσιο ή
ΙΚΑ), λόγω κατάργησης φορέων. Αντιμετωπίζονται
διαδικαστικής φύσεως θέματα, τα οποία προκάλεσαν
έως και πλήρη αναστολή καταβολής σύνταξης.
Επίσης, αποκαθίστανται φαινόμενα ίσης μεταχείρι-
σης μεταξύ των υπάλληλων ως προς τον υπολογι-
σμό της σύνταξης.

Ακόμη, ενσωματώνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για
δημοσίους υπαλλήλους (π.χ. επιδόματα θέσης
ευθύνης, αναγνώριση συντάξιμου χρόνου με καταβο-
λή εισφορών). Τέλος, επεκτείνονται ευνοϊκές
ρυθμίσεις σε όλα τα Σώματα Ασφάλειας και τα στε-
λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω επικινδυνότητας
επαγγέλματος.

Δήμος Ασπροπύργου
Νομός Αττικής
Δήμος Ασπροπύργου
Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών
Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης

Ασπρόπυργος 25/05/2015
Αρ. Πρωτ/λου: 1401

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε οτι ο Αφίφι Γεώργιος (Μοχάμεντ-Ρεδα)

του Ελ Μαχτύ και της Σοράγια, κάτοικος, κατ’ομολογία
του, Ασπροπύργου στην οδό “Γκορυτσάς 477”, εγγεγρ-
αμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ασπροπύργου με
αύξοντα αριθμό οικ/κης μερίδας 3490/1 και έτος γεννή-
σεως 30-7-1947 στο Κάιρο της Αιγύπτου, με την υπ΄
αριθμ. πρωτ: 640/13-1-2-2015 αίτηση που υπέβαλε στον
Δήμο μας στο Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης,
ζητεί την Αλλαγή του επωνύμου του απο “ΑΦΙΦΙ” σε
“ΑΦΙΦΗΣ”.

Παρακαλείται όποιος αντιτίθεται στην ως άνω αλλαγή
να υποβάλει, στο τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατ/σης
του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής εντός 15 ημερών απο
την κοινοποίηση της ανακοίνωσης στον τοπικό Τύπο τις
τυχόν αντιρρήσεις του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Και με ειδική εντολή

ΠΑΡΡΟΤΣΙΔΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕ1

Τζακ Λιου: Πιέζουμε για
γρήγορη συμφωνία 
Ελλάδας - δανειστών

Καταθέτοντας σε επιτροπή του Κογκρέσου, ο Αμερι-
κανός υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε πως «εξω-
τερικά σοκ» μπορεί να διαταράξουν την οικονομική σταθ-
ερότητα στις ΗΠΑ.

«Συνεχίζουμε να πιέζουμε για μια γρήγορη συμφωνία
ώστε η Ελλάδα να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονο-
μικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου καταθέτοντας σε Επιτροπή του
Κογκρέσου. 

«Με την παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών
αγορών όπως την γνωρίζουμε σήμερα, τα εξωτερικά σοκ
θα μπορούσαν να διαταράξουν την οικονομική σταθερότ-
ητα των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Τζακ Λιου στην Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπρ-
οσώπων.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556
Υπάλληλος Γραφείου ζητείται
από ανώνυμη εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε
εείίδδοουυςς  όόππωωςς  κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα
μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα  ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι
γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι  δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι
ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερρ--
ιιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,
μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,
οοδδοοννττόόκκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα
σσεε  φφυυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη
ααλλόόηη,,  ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμαα--
ρριικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά
υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς
κκααιι  πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλαα--
γγεείίττεε  ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττ--
ηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς
μμεεγγάάλλεεςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς
μμέέσσαα  ααππόό  τταα  φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνν--
τταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--55557799880011


