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επιμένει ότι η δέσμευση της κυβέρνησης θα τηρηθεί

και δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2666 Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015  Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Εντός 10 ημερών
η προκήρυξη για τις

32.000 θέσεις 
Κοινωφελούς Εργασίας

στους δήμους ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΑΛΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Επίσκεψη της 

Περιβαλλοντικής Ομάδας του
1ου Λυκείου στο Β’ ΚΑΠΗ

"Παγίδες" στην οδοποιία
και καταπατήσεις 

οικοπέδων από Ρομά στο
Πανόραμα Άνω Λιοσίων 

Συνάντηση του αντιδημάρχου Φυλής, Μιχάλη 
Οικονομάκη, με τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο

Πανοράματος για τα προβλήματα της περιοχής 

ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΡΩΙΝΗΣ 

ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΕ ΣΕ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΖΕΦΥΡΙ 

Είχαν μυήσει 
στο εμπόριο 
θανάτου ανήλικα 
κορίτσια 

Κατασχέθηκαν δεκάδες όπλα και οχήματα

Τιμή : 0,01€ 

Με το κυάλι... τα σχέδια ολοκληρωμένης
διαχείρισης των αττικών απορριμμάτων

Εξαιρέσεις οι δήμοι Ελευσίνας 
και Παλλήνης, που ανταποκρίθηκαν

εγκαίρως στο αίτημα της Περιφέρειας
και προχώρησαν στην κατάρτιση 

& ανάπτυξη τοπικών δράσεων 

Ημερίδα για την
πρόληψη 

εξαρτητικών 
συμπεριφορών στο

2ο Δημοτικό 
Σχολείο Αχαρνών

«Ο ρόλος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης
της Παραβατικότητας στον Δήμο Φυλής»

Ενημέρωση - συζήτηση 
σήμερα το απόγευμα στην

αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΟΡΜΗΤΙΚΟΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ
‘’ΕΠΝΙΞΑΝ’’
ΤΗ ΜΑΝΔΡΑ 

Η κακοκαιρία έβαλε σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές, 

καθώς το νερό στους δρόμους
ξεπέρασε το ένα μέτρο
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Θεομηνία άνευ προηγου-
μένου ‘’χτύπησε’’ τα
ξημερώματα της Παρα-

σκευής την πόλη της Μάνδρας,
η οποία είχε ως αποτέλεσμα να
υπερχειλίσει το ρέμα της Αγίας
Αικατερίνης και να βυθίσει την
περιοχή κάτω από τόνους
λάσπης. 

H Πυροσβεστική Υπηρεσία απο-
μάκρυνε έξι άτομα από τα πλημμυ-
ρισμένα σπίτια τους, δεκάδες αυτο-
κίνητα παρασύρθηκαν από τους
ορμητικούς χειμάρρους - δύο

άτομα μάλιστα είχαν
εγκλωβισθεί  μέσα σε
αυτά και σώθηκαν με
την παρέμβαση της
πυροσβεστικής-  ενώ
αρκετά   καταστήματα
στο κέντρο της πόλης
υπέστησαν σοβαρές
καταστροφές.  

Οι κεντρικοί δρόμοι
Νικολάου Ρόκκα και
Βαγγέλη Κοροπούλη
καθώς και οι οδοί
περιμετρικά του 2ου
δημοτικού σχολείου
ήταν εκείνοι που
δέχθηκαν και το
μεγαλύτερο πλήγμα
καθώς από εκεί
πέρασε ο μεγαλύτε-
ρος όγκος των υδά-

των. Από την πρώτες πρωινές ώρες συνεργεία
καθαρισμού, πυροσβεστικά οχήματα του 

Δήμου, σκαφτικά μηχανήματα, υδροφόρες, φορτο-
εκφορτωτές βγήκαν έξω και άρχισαν καθαρίζουν
τους δρόμους και απομακρύνουν  φερτά υλικά, κλα-
διά και πέτρες. 

Η Δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη μαζί με τους Αντι-
δημάρχους κύριο Ρόκα Περικλή και κύριο Κώνστα
Ευάγγελο βρέθηκαν από τις πρώτες ώρες που
εκδηλώθηκαν τα σπάνια φαινόμενα στους δρόμους
της Μάνδρας, έχοντας ως στόχο να προστατεύσουν
ανθρώπινες ζωές καθώς και ν’ αντιμετωπίσουν τα
πολλαπλά προβλήματα που προέκυψαν.

Η Δήμαρχος κυρία Ιωάννα Κριεκούκη, ευχαρίστησε
από κοντά τους εργαζόμενους του Δήμου Μάνδρας

Ειδυλλίας, για την υπεράνθρωπη
προσπάθειά τους, ενώ όλος ο μηχα-
νισμός θα βρίσκεται και τις επόμενες
ημέρες σε επιφυλακή. 

Επίσης, η Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας έχει προχωρήσει στις
απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο
Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.    

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι να ανα-
φερθεί, ότι στην αντιμετώπιση της
θεομηνίας συμπαραστάτες, ήταν το
Πυροσβεστικό Σώμα, η Αστυνομία
και η Πολιτική Προστασία.

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
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

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

Ελευσίνα

ΤΣΑΜΟΣ ΠΑΝ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

54 Τηλέφωνο
210 55 49 976
Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λ Δημοκρατίας 146
& Παναγούλη Α.,

2105575614

Φυλή - Άνω Λιόσια 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ -
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου
61, 2102484258

Αχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ.

Πάρνηθος 118, 
Τηλέφωνο

2102403004

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος

Καραμανλή Κωνστα-
ντίνου 38-40, 
2102446460

Μάνδρα
Αθανασοπούλου

Χρυσάνθη Χ. 
Εργατικές Κατοικίες,

2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 5

έως 14 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, 
Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα,

Θαλιώ
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ΟΡΜΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ
‘’ΕΠΝΙΞΑΝ’’ ΤΗ ΜΑΝΔΡΑ 

Η κακοκαιρία έβαλε σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές, καθώς το νερό

στους δρόμους ξεπέρασε το ένα μέτρο
Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής και των 

συνεργείων του δήμου, ο οποίος τέθηκε σε «κόκκινο συναγερμό»



"Παγίδες" στην
οδοποιία και 
καταπατήσεις

οικοπέδων από
Ρομά στο

Πανόραμα Άνω
Λιοσίων 

Συνάντηση του αντιδημάρχου
Φυλής, Μιχάλη Οικονομάκη 

με τον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό
Σύλλογο Πανοράματος για 

τα προβλήματα της περιοχής 

Τα γραφεία του συλλόγου επισκέφτηκε την Τετάρτη
25-2-14 ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης

ύστερα από πρόσκληση του Εξωραίστικού Συλλόγου
Πανοράματος, προκειμένου να δει από κοντά τα προ-
βλήματα της πλατείας Άνοιξης. 

Τα προβλήματα τις πλατείας είχαν απασχολήσει τη
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων στο προηγούμενο
συμβούλιο της κι ο πρόεδρος Χρήστος Καματερός μαζί
με τους υπόλοιπους συμβούλους της Δημοτικής Κοινό-
τητα είχαν πάρει θετική απόφαση για την συντήρηση της
πλατείας. 

Ο δε αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης είχε ήδη
ενημερωθεί για τις "παγίδες" της πλατείας και είχε απο-
στείλει συνεργείο για την κάλυψη των πιο επικίνδυνων
σημείων της. Για να αποφύγουν μάλιστα την εκ νέου
κλοπή των φρεατίων είχε δώσει εντολή να καλυφτούν και
με τσιμέντο για να μην είναι εύκολη η αφαίρεσή τους. 

Ο αντιδήμαρχος αφού άκουσε τα καλά λόγια για την
άψογη αντίδραση που είχε ο δήμος στις δύο χιονοπτώ-
σεις όπου δε διακόπηκε η κυκλοφορία στο Πανόραμα. 
Επίσης  για την άμεση αντίδραση για τον καθαρισμό της
περιοχής από τις πτώσεις δέντρων που έγιναν το προη-
γούμενο διάστημα. 
Πληροφορήθηκε μάλιστα και για τα θετικά σχόλια που
έκανε για αυτόν  ο πρώην αντιδήμαρχος Ευάγγελος
Σαμόλης για τα παραπάνω θέματα.

Πρόβλημα με το παλιό δίκτυο ύδρευσης όπου
καθημερινά σπάνε οι σωλήνες

Η συζήτηση συνεχίστηκε με το μεγάλο θέμα της οδο-
ποιίας του Πανοράματος. Από ότι μας ενημέρωσε είναι
ένα θέμα που απασχολεί και τον ίδιο το δήμαρχο Χρή-
στο Παππού μιας και ήταν ένα έργο που είχε ξεκινήσει
από την προηγούμενη θητεία του αλλά ποτέ δεν ολο-
κληρώθηκε. Αυτό που προσπαθούν προς το παρόν να
κάνουν είναι να κλείνουν τις λακκούβες σε όλο το δήμο
αλλά το σχεδόν καθημερινό φορτηγό με πίσσα που
έρχεται δεν επαρκεί.
Το πρόβλημα αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγω στο παλιό
δίκτυο ύδρευσης που υπάρχει στο δήμο  όπου καθημε-
ρινά σπάνε οι σωλήνες.
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ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΗΡΩΙΝΗΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΕ 

ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΖΕΦΥΡΙ 

Είχαν μυήσει στο 
εμπόριο θανάτου 
ανήλικα κορίτσια 
Κατασχέθηκαν δεκάδες 
όπλα και οχήματα

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ήταν τα κέρδη
οργανωμένης εγκληματικής ομάδας διακίνη-
σης μεγάλων ποοσοτήτων ναρκωτικών, που

εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφά-
λειας Αττικής, έπειτα απο συντονισμένες επιχειρή-
σεις, σε δύο καταυλισμούς Ρομά, στον Ασπρόπυργο
και το Ζεφύρι, σε συνεργασία με την ΕΚΑΜ, την
ΟΠΚΕ και τα ΜΑΤ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έκανε σήμερα ο
διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής ταξίαρχος Πανα-
γιώτης Στάθης, μαζί με τον εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ
Κλεάνθη Παπαγιαννόπουλο, η σπείρα τον τελευταίο
μήνα είχε διακινήσει στην Ελλάδα περίπου 30 κιλά
ηρωίνης, η ελάχιστη τιμή της οποίας υπολογίζεται ότι
ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν άλλα 19 κιλά, ελάχιστης αξίας πάνω από 250.000.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 13

Με το κυάλι.... 
τα σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης
των αττικών απορριμμάτων

Εξαιρέσεις οι δήμοι Ελευσίνας και Παλλήνης, που ανταποκρίθηκαν 
εγκαίρως στο αίτημα της Περιφέρειας Αττικής και προχώρησαν 
στην κατάρτιση και ανάπτυξη τοπικών δράσεων  

ΟΔήμος Ελευσίνας κι ο δήμος
Παλλήνης είναι δύο δήμοι
που προχώρησαν εγκαίρως

στην κατάρτιση ολοκληρωμένων σχε-
δίων διαχείρισης απορριμμάτων,
όπως ζητούσε η Περιφερειάρχης
Ρένα  Δούρου, ενώ κάποιοι άλλοι
δήμοι της Αττικής απέστειλαν μεν
στην περιφέρεια τις προτάσεις τους
με διάφορες δράσεις  πρόληψης για
την ανακύκλωση και την κομποστο-
ποίηση, ωστόσο απέχουν πολύ από
το να θεωρηθούν κανονικά σχέδια
και να ενσωματωθούν στον ΠΕΣΔΑ.

Για τη χαμηλή ανταπόκριση των δήμων στο εν λόγω αίτημα της Περιφέρειας Αττικής έγινε λόγος και στο πρό-
σφατο συνέδριο που οργάνωσε η περιφέρεια με θέμα τη «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορ-
ριμμάτων στην Αττική», όπου και αποφασίσθηκε να διανεμηθεί στους δήμους πρότυπο τοπικό σχέδιο ώστε να
αποκτήσουν μια εικόνα επί των σχεδίων. 

Να σημειωθεί ότι η κατάρτιση τοπικών σχεδίων θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση των
απορριμμάτων στην Αττική καθώς θα πρέπει να ενσωματωθούν στον ΠΕΣΔΑ, ο οποίος με βάση τους σχεδια-
σμούς της περιφέρειας πρέπει να είναι έτοιμος έως τα τέλη Ιουνίου.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9
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Δ. Στρατούλης: Πότε και πώς θα καταβληθεί η 13η σύνταξηΔ. Στρατούλης: Πότε και πώς θα καταβληθεί η 13η σύνταξη

Ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων  επιμένει ότι η δέσμευση 
της κυβέρνησης θα τηρηθεί και δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Έε αναβρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Τρίπολης, καθώς η πόλη παρα-
μένει πνιγμένη σε τόνους σκουπιδιών. Οι πολίτες, οι οποίοι το βράδυ
της Πέμπτης πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στους δρό-

μους της πόλης, οργανώνουν -πάλι μέσω κοινωνικών δικτύων- συγκέντρωση
σε ξενοδοχείο, προκειμένου να συντονίσουν τον αγώνα τους.

Επέδωσαν το ψήφισμα που συντάχθηκε κατά τη χθεσινή συγκέντρωση σε δήμο και
Περιφέρεια.

Παράλληλα, το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού σχολείου
Τρίπολης και του 12ου Νηπιαγωγείου καλούν τους γονείς να μην στείλουν τα παιδιά
τους τη Δευτέρα στο σχολείο, σε συμβολική πράξη αντίδρασης στο πρόβλημα των
απορριμμάτων.

Ταυτόχρονα καλούν τους γονείς σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο
Τρίπολης σήμερα Δευτέρα στις 9.00 το πρωί.

Εν τω μεταξύ, με εντολή του εισαγγελέα Τρίπολης αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικα-
στούν σε τακτική δικάσιμο, ο αντιδήμαρχος, Χαράλαμπος Σταμάτης και τα δύο μέλη της
συντονιστικής επιτροπής των κατοίκων του Λεβιδίου, που συνελήφθησαν το πρωί γιατί
εμπόδισαν τα απορριμματοφόρα του δήμου να αδειάσουν στον παλαιό ΧΑΔΑ Λεβιδίου.

Στον αντιδήμαρχο και στα δύο μέλη της συντονιστικής επιτροπής των κατοίκων του
Λεβιδίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απείθεια και άσκηση παράνομης βίας.

Ο δικηγόρος των κατοίκων του Λεβιδίου, Κωνσταντίνος Γκότσης, εξήγησε, μιλώντας
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι στο 12σέλιδο απολογητικό υπόμνημα των συλληφθέ-
ντων, επισημαίνεται ότι κινήθηκαν για να προστατεύσουν το περιβάλλον όπως οφεί-
λουν σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Επιπλέον, ο κ. Γκότσης σημείωσε ότι ετοιμάζεται μηνυτήρια αναφορά, από πλευράς
κατοίκων του Λεβιδίου, που πιθανότατα θα κατατεθεί την προσεχή Δευτέρα, κατά του
δημάρχου Τρίπολης, του αντιδημάρχου Καθαριότητας, καθώς και του προϊσταμένου
της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου για παράβαση καθήκοντος.

Όπως σημείωσε, έδωσαν την εντολή στους οδηγούς των απορριμματοφόρων να
πάνε τα σκουπίδια στον παλαιό ΧΑΔΑ Λεβιδίου, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι
εργασίες που ο δήμος έχει δηλώσει πως θα κάνει.

Ηδέσμευση της κυβέρνησης για την
καταβολή της 13ης σύνταξης, ως
Δώρο Χριστουγέννων, θα τηρηθεί,

δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης, τονί-
ζοντας ότι η ρύθμιση είναι έτοιμη και αφορά
1.262.920 συνταξιούχους και μια δαπάνη ακρι-
βώς 545 εκατ. ευρώ.

Επισήμανε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν περιλαμ-
βάνεται στα νομοσχέδια που εξήγγειλε χθες ο πρωθυ-
πουργός ότι έρχονται την άλλη εβδομάδα στη Βουλή,
καθώς, όπως είπε, αφορά δαπάνη η οποία θα γίνει στις
20 Δεκέμβρη του 2015 και υπήρχαν άλλα ζητήματα που
έπρεπε να προωθηθούν με προτεραιότητα, όπως τα
μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση. Ερωτηθείς εάν η
ρύθμιση θα ψηφιστεί εντός τετραμήνου, απάντησε πως
δεν έχει καμία σημασία να ψηφιστεί μέσα στο τετράμη-
νο ή τον Ιούλιο, μια παροχή που θα καταβληθεί τον
Δεκέμβριο.

Σχετικά με τις περιπτώσεις που ένας συνταξιούχος με
αποδοχές κάτω των 700 ευρώ θεωρείται δικαιούχος,
αλλά έχει υψηλό οικογενειακό εισόδημα, ο κ. Στρατού-
λης έκανε λόγο για "υπαρκτό πρόβλημα" και είπε ότι
τέτοιου είδους ζητήματα θα αντιμετωπιστούν όταν έρθει
η ώρα να νομοθετήσει η κυβέρνηση.

Κληθείς να απαντήσει πώς θα χρηματοδοτηθεί το
μέτρο αυτό και γενικότερα πώς θα καλυφθούν οι
δεσμεύσεις για προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης για κοινωνικές παροχές 2 δισ., ο ίδιος δήλωσε ότι
σταδιακά θα πάρει μπροστά η χώρα, θα επανεκκινήσει
η οικονομία και θα αποδώσουν οι ρυθμίσεις που προ-
ωθεί η κυβέρνηση, ενώ σημείωσε ότι με βάση τη συμ-
φωνία με τους δανειστές ο κρατικός προϋπολογισμός

θα αναθεωρηθεί και κατ' επέκταση και ο στόχος για το
πρωτογενές πλεόνασμα, απ' όπου και θα εξοικονομη-
θούν χρήματα.

Επίσης, απέκλεισε μειώσεις στις επικουρικές συντά-
ξεις και προανήγγειλε κατάργηση της ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος σε άμεσο χρόνο, ενώ για τις ενοποιήσεις
ταμείων είπε ότι εάν από τις μελέτες προκύψει ότι πρέ-
πει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνουν προς όφελος
των ασφαλισμένων και των ταμείων, θα γίνουν, ξεκα-
θαρίζοντας όμως ότι οι όποιες εξοικονομήσεις θα υπάρ-
ξουν από τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και
όχι από μείωση συντάξεων.

Ο Δημήτρης Στρατούλης επανέλαβε επίσης ότι "δεν
υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν ούτε μία μέρα τα όρια
συνταξιοδότησης" και αναφορικά με τις πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλα-
γή για τις γυναίκες με ανήλικα παιδιά, για τα βαρέα και

ανθυγιεινά, για τα ΑΜεΑ και για τους ασφαλισμένους
πριν το 1983, σημειώνοντας ότι παρεμβάσεις μπορεί
να υπάρξουν μόνον σε ό,τι αφορά στον περιορισμό των
πρακτικών των προγραμμάτων εθελουσιας εξοδου
που εφαρμόζουν τράπεζες και ιδιωτικοποιημένες
ΔΕΚΟ.Για το χρηματοδοτικό κενό του επόμενου δια-
στήματος, ο κ. Στρατούλης εμφανίσθηκε απόλυτα καθη-
συχαστικός. Δήλωσε πως η δεν συντρέχει κανένας
λόγος ανησυχίας, καθώς η κυβέρνηση "έχει και λύσεις
και προτάσεις", ενώ παρέπεμψε και στις ρυθμίσεις που
εξήγγειλε  ο Αλέξης Τσίπρας και κατατίθενται στη Βουλή
αυτή την εβδομάδα.

Για το θέμα των απολυμένων καθαριστριών του
ΥΠΟΙΚ, ο κ. Στρατούλης είπε ότι ο πρωθυπουργός
έδωσε στο προχθεσινό υπουργικό συμβούλιο κατεύ-
θυνση "να επισπευσθεί η αντιμετώπιση και η λύση του
προβλήματος και να επανέλθουν στις δουλειές τους".

Νέες κινητοποιήσεις στην Τρίπολη για το πρόβλημα των σκουπιδιών
Σε αναβρασμό η τοπική κοινωνία από την συσσώρευση αποριμμάτων
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ΑΜΕΣΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ

ΧΑΣΙΑΣ 

Άμεση ήταν η παρέμβαση του
Δήμου, για την αντιμετώπιση

της κατολίσθησης που σημειώθη-
κε, το απόγευμα της Παρασκευής,
27 Φεβρουαρίου στην είσοδο της
Φυλής (Χασιά) και είχε ως αποτέλε-

σμα να καλυφθεί με χώμα ένα
τμήμα του ρεύματος καθόδου της
Λεωφόρου Φυλής. 

Μετά από παρέμβαση του Τοπι-
κού Συμβουλίου, χωματουργικά
μηχανήματα έσπευσαν επί τόπου
και απομάκρυναν αμέσως τα
χώματα από το οδόστρωμα. 

Ευτυχώς δεν υπήρξαν ζημίες. 

«Ο ρόλος του Τοπικού
Συμβουλίου Πρόληψης
της Παραβατικότητας
στον Δήμο Φυλής»

Ενημέρωση - συζήτηση σήμερα στην
αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας Δήμου
Φυλής σας καλεί τη Δευτέρα, 2-3-2015 στις 19.00μ.μ στην
αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (Δημαρχείο Φυλής - 

Άνω Λιόσια), σε μία συζήτηση –
ενημέρωση με θέμα: «Ο ρόλος
του Τοπικού Συμβουλίου Πρόλη-
ψης της Παραβατικότητας- Προτά-
σεις- παρεμβάσεις-δράσεις με
στόχο την πρόληψη της παραβα-
τικότητας στον Δήμο μας»

Η παρουσία σας είναι απαραίτη-
τη , όπως αναγκαία είναι και η
ενεργή συμμετοχή σας στην προ-
σπάθεια για την καλυτέρευση των συνθηκών της καθημερινό-
τητας στην πόλη μας.

Για το Συμβούλιο Παραβατικότητας
Η Πρόεδρος Χρυσούλα Κουράση

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος 
το οποίο επέδωσε στον Αρχηγό ΕΛΑΣ  
στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 ο δήμος Φυλής 

ΠΡΟΣ: Αρχηγό ΕΛΑΣ
Aξιότιμε Αρχηγέ Ζητήσαμε συνάντηση μαζί σας για να

σας εκθέσουμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι κάτοικοι του Δήμου Φυλής, εξαιτίας της ολοένα
αυξανόμενης παραβατικότητας. Την αύξηση αυτή αποδί-
δουμε στην οικονομική κρίση και στις ειδικές κοινωνικές
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, λόγω της παρου-
σίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κυρίως ROMA. 

Ειδικότερα, μέσα στο καλοκαίρι πολλαπλασιάστηκαν:  
-Οι ληστείες, οι κλοπές και οι απειλές 
-Η εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών που πραγματοποιείται,

συστηματικά και οργανωμένα, από συγκεκριμένες κατοικίες, στο
Ζεφύρι και Στα Άνω Λιόσια

-Οι επιθέσεις στα Λεωφορεία της ΕΑΣ, που έχουν ως αποτέ-
λεσμα να διακόπτεται η συγκοινωνία από το απόγευμα και να
παρεμποδίζεται η λειτουργία του αμαξοστασίου της ΕΑΣ 

-Η δράση συμμοριών που εκφοβίζουν και απειλούν τους κατοί-
κους, στην περιοχή του Σταθμού του Προαστιακού, μέσω του
οποίου προσέρχονται, καθημερινά, κατά εκατοντάδες, οι χρή-
στες ναρκωτικών στην περιοχή

-Οι κλοπές επαγγελματικών και ιδιωτικών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών 

-Οι διαρρήξεις κατοικιών και καταστημάτων 
-Τα εγκλήματα της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας
-Τα φαινόμενα ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών 

-Οι παράνομες υδροδοτήσεις και ηλεκτροδοτήσεις 
-Τα αδικήματα διατάραξης κοινής ησυχίας 
-Οι επικίνδυνες παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως αυτοσχέδιοι αγώ-

νες, επιδείξεις κλπ
-Παραβάσεις του Υγειονομικού Κώδικα, που θέτουν σε κίνδυ-

νο τη Δημόσια Υγεία Από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή, σε
ένδειξη καλής θέλησης και προκειμένου να συνδράμει την Ελλη-
νική Αστυνομία έχει εξαγγείλει και πρόκειται, εντός των αμέσως
προσεχών ημερών: 

-Να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση του Αστυνομικού Τμήμα-
τος Ζεφυρίου, καταργώντας το ενοίκιο που καταβάλλεται σήμε-
ρα. 

Ταυτόχρονα, θα αναθέσει μελέτη για την βελτίωση των όρων
λειτουργίας του εν λόγω κτιρίου.

-Να παρα-
χωρήσει τα
δύο οχήματα
(τζιπ) της
Δ η μ οτ ι κ ή ς
Αστυνομίας
στα Αστυνο-
μικά Τμήμα-
τα Άνω Λιο-
σίων και
Ζεφυρίου. 

Με τη δια-
βεβαίωση ότι ο Δήμαρχος, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και
τα Τοπικά Συμβούλια Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου και Φυλής θα βρί-
σκονται στο πλευρό των δυνάμεων της ΕΛΑΣ κι εκφράζοντας
την απόγνωση των κατοίκων της περιοχής ζητάμε: 

-Την ένταση της αστυνόμευσης στην περιοχή του Δήμου
Φυλής -Τη δημιουργία Αστυνομικού Τμήματος στη Φυλή -Τη
δημιουργία Τμήματος Τροχαίας

-Την ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω Λιοσίων και
Ζεφυρίου με προσωπικό και μέσα, καθώς σήμερα, παρατηρεί-
ται υποστελέχωση τους και διάθεση δυνάμεων για μέτρα, φύλα-
ξη ΧΥΤΑ, ενίσχυση Τμημάτων σε τουριστικούς προορισμούς
κλπ 

-Την καθημερινή διεξαγωγή αστυνομικών επιχειρήσεων -Την
ενίσχυση των δυνάμεων της ομάδας ΔΙΑΣ που εποπτεύουν την
περιοχή 

-Την καθημερινή παρουσία στην περιοχή ειδικών αστυνομικών
δυνάμεων (ΜΑΤ, ΟΠΚ κλπ, που θα μπορούν να συνδράμουν
άμεσα τα Αστυνομικά Τμήματα Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου και
την Ομάδα ΔΙΑΣ 

Με την επισήμανση ότι η διαιώνιση της σημερινής απαράδε-
κτης κατάστασης διακυβεύει την κοινωνική συνοχή και απειλεί
την κοινωνική ειρήνη, είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσετε στην
άμεση ΛΉΨΗ μέτρων που θα συμβάλουν στην αποτροπή
περαιτέρω γκετοποίησης της περιοχής και στη ανακούφιση των
κατοίκων που αδυνατούν να ασκήσουν τα αυτονόητα δικαιώμα-
τά τους, ως πολίτες ενός ευνομούμενου κράτους.

Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Χρήστος Σπ. Παππούς
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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

Πολιτιστικός Σύλλογος 
Θέογνις 
Οι κινηματογραφικές 
προβολές του Μαρτίου

Την σειρά 
κινηματογραφικών
προβολών του

Μαρτίου 
ανακοίνωσε ο
Πολιτιστικός 

Σύλλογος 
Θέογνις στα
Μέγαρα.

Οι προβολές θα
γίνονται κάθε Δευ-
τέρα με ελεύθερη

είσοδο. Ώρα 20:15

Ημερίδα για
την πρόληψη 
εξαρτητικών
συμπεριφο-
ρών στο 2ο
Δημοτικό
Σχολείο 
Αχαρνών

Το 2ο Δημ. Σχολείο
Αχαρνών οργανώνει ημε-
ρίδα με θέμα «Ενημέρω-
ση για τις ενδείξεις ανά-
πτυξης εξαρτητικών
συμπεριφορών και καλές
πρακτικές πρόληψης της
εμφάνισής του». 

Η ημερίδα θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 4 Μαρτίου,
στις 17:30, στο χώρο του
σχολείου μας, με ομιλητή 

τον κο Τριανταφύλλου
Παναγιώτη, κοινωνιολόγο
– εγκληματολόγο, επι-
στημονικό υπεύθυνο του
Κέντρου Διέξοδος
(ΟΚΑΝΑ). 

Επειδή τα παιδιά μας
μεγαλώνουν και εκτίθε-
νται σε κινδύνους, από το
κάπνισμα έως τις πιο
επιζήμιες ουσίες, και
επειδή, ως γονείς χρεια-
ζόμαστε βοήθεια για να
προλάβουμε, να εντοπί-
σουμε αλλά ίσως και να
αντιμετωπίσουμε σχετι-
κές αλλαγές στην εφηβεία
τους, το σχολείο μας
θεώρησε πολύ σημαντική
αυτήν την ενημέρωση και
τη συζήτηση που θα ακο-
λουθήσει, όπου θα απα-
ντηθούν τα ερωτήματα
και οι απορίες γονέων.
Θα σας περιμένουμε 2ο
Δημ. Σχ. Αχαρνών.

Ηπρώτη Κυριακή των Νηστειών γνωστότερη
ως Κυριακή της Ορθοδοξίας, έχει καθιερωθεί
από την Εκκλησία της Ελλάδος ως ημέρα και

εβδομάδα αφιερωμένη στο έργο της εξωτερικής ιερα-
ποστολής. Με την ευκαιρία αυτή  και υπό την αιγίδα
της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών και Πετρου-
πόλεως, διοργανώθηκε  εκδήλωση αφιερωμένη στην
εξωτερική Ιεραποστολή το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου Αχαρνών.

Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως περιελάμβανε :

Στις 18:00 εψάλη Πανηγυρικός Εσπερινός της Κυρια-
κής της Ορθοδοξίας από τον Θεοφιλέστατο Επίσκο-
πος Μπουρούντι και Ρουάντας του Ορθοδόξου
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ. Ινοκέντιο, ακολούθως
έγινε η εκδήλωση στην αίθουσα της ενορίας, κατά την
οποία χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Αχαρνών -Πετρούπολης & Ιλίου  κ. Αθηναγό-
ρας. Κύριος ομιλητής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ.
Ινοκέντιος ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ιεραπο-
στολικά βήματα στην Αφρική σήμερα».

Εν συνεχεία μέλη του Ιεραποστολικού Συλλόγου
«Συμβολή στην εκπαίδευση των παιδιών της Αφρι-
κής», ο οποίος έχει την έδρα του στις Αχαρνές, προέ-
βαλαν video και παρουσιάσαν  τις δράσεις τους, οι
οποίες σαν σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην εκπαί-
δευση των παιδιών της Αφρικής.

Για το λόγο αυτό εθελοντές του συλλόγου κάθε καλο-
καίρι με δικά τους έξοδα επισκέπτονται τις χώρες
Μαγαδασκάρη, Ουγκάντα, Ρουάντα και Μπουρούντι,
όπου διοργανώνουν κατασκηνώσεις σε συνεργασία με
τις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις. 

Επίσης δίνουν περίπου 800 υποτροφίες κάθε χρόνο
προκειμένου τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών
να φοιτήσουν σε σχολεία της πατρίδας τους.

Λίγοι ίσως στην χώρα μας γνωρίζουν ότι η δημόσια

εκπαίδευση στην Αφρική δεν είναι δωρεάν και ότι τα
παιδιά μιας οικογένειας για να φοιτήσουν ένα χρόνο
στο σχολείο χρειάζονται περίπου 30 Ευρώ, ποσό
δυσβάστακτο για τις οικογένειες αυτές όταν αναλογι-
στεί κανείς ότι το ημερομίσθιο είναι περίπου 80
λεπτά.

Επίσης ο σύλλογος συμπαρίσταται σε Αφρικανούς
φοιτητές που σπουδάζουν στα Ελληνικά Πανεπιστή-
μια ενώ συμμετέχει στην αποστολή ρούχων, τροφί-
μων και σχολικών ειδών, προς τις Ιερές μητροπόλεις
της Αφρικής σε συνεργασία με άλλες ιεραποστολικές
προσπάθειες της χώρας μας. 

Η εκδήλωση ήταν και μια ευκαιρία να εκφράσει ο
Σύλλογος τις ευχαριστίες του σε μεγάλο αριθμό
συντοπιτών μας, οι οποίοι ήδη εδώ και χρόνια στηρί-
ζουν τις δράσεις της Συμβολής προσφέροντας κατ’
έτος υποτροφίες, σχολικό υλικό και ρουχισμό για
μαθητές αλλά και ευαισθητοποιήσεώς στο Ιεραποστο-
λικό έργο των διαφόρων φορέων.

«Συμβολή στην εκπαίδευση
των παιδιών της Αφρικής»

Παρουσίαση δράσεων από μέλη του Ιεραποστολικού 
Συλλόγου σε εκδήλωση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Αχαρνών
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. Fax: 210-5575184. 
Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Στις 19/2/15 ένα τμήμα της Περιβαλλοντικής
Ομάδας του 1ου Γενικού Λυκείου Ελευσίνας
επισκέφθηκε το Β' ΚΑΠΗ Ελευσίνας-Μαγού-

λας.
Τα θέματα με τα οποία έχουν ασχοληθεί αυτή τη χρο-

νιά οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας είναι:
1. "Νερό - πηγή  ζωής και πολιτισμού-

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ" και
2. "Ελευσίνα -Παράκτια πόλη και λιμάνι του Σαρωνι-

κού"
Τα παιδιά κατά την διάρκεια των συναντήσεων εξέ-

φρασαν την επιθυμία, να συντάξουν ένα ερωτηματολό-
γιο και να το απευθύνουν στους ηλικιωμένους στο
ΚΑΠΗ Ελευσίνας, οι οποίοι γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν
στην πόλη μας και είναι αυτόπτες μάρτυρες της εξέλι-
ξης και της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην παρά-
κτια ζώνη , από την μεταπολεμική περίοδο και μετά.

Η συζήτηση με τους ηλικιωμένους ήταν πραγματικά
ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική καθώς οι μαθητές 

διαμόρφωσαν  μια πλήρη εικόνα για την επιβάρυνση, 
που έχει υποστεί ο κόλπος της Ελευσίνας με την βιο-

μηχανική ανάπτυξη στην περιοχή και τις  προσπάθει-
ες, για βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Οι μαθητές που πήραν μέρος στην επίσκεψη είναι οι
εξής:

1. Αρχοντής  Αχιλλέας      Β' Λυκείου
2.Σαμπάνης Παύλος         Β' Λυκείου
3.Λουκόπουλος Χρήστος   Β' Λυκείου 
4.Λύγδα Άρτεμις        Β' Λυκείου
5.Ουράι Βασιλική         Α' Λυκείου
6.Μαγγανά Σοφία         Α' Λυκείου
7.Τσαπαρίκου Μάγδα   Α' Λυκείου
8.Τακάκη Σοφία            Α' Λυκείου
9.Μιχαήλ Μελέτης         Β' Λυκείου
10.Αλιγια Ελσαίντ          Β' Λυκείου
11.Δημητρακόπουλος Γιώργος  Β' Λυκείου 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Κατερίνα Δρετάκη  

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 
1ου Λυκείου στο Β’ ΚΑΠΗ

Τμήμα Περιβάλλοντος 
Δήμου Ελευσίνας

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ

Σημεία συλλογής: 
1. Δημαρχείο Ελευσίνας, 2. Δημοτικό Κατά-

στημα Μαγούλας, 3. Συνεργεία Δήμου Ελευσί-
νας.

Συλλέγουμε τα τηγανέλαια σε πλαστικές καλά
κλεισμένες φιάλες, κατά προτίμηση του μισού
λίτρου (αυξάνεται έτσι η ποσότητα που μπορεί να
αποθηκευτεί στον κάδο) και αποθέτουμε τις φιάλες
στον κίτρινο κάδο.

Για κάθε 1.000 λίτρα τηγανελαίων η εταιρεία προ-
σφέρει τρόφιμα αξίας 300€ για το κοινωνικό
παντοπωλείο του Δήμου. 

Και κάτι ακόμα. Ο κανονισμός της ΕΥΔΑΠ απαγο-
ρεύει την απόρριψη λιπών και ελαίων στην αποχέ-
τευση.

Για περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνι-
κούς λόγους επιβάλλεται η συμμετοχή των κατοί-
κων του Δήμου μας στο πρόγραμμα. 

Αναγκαία θεωρείται η θετική ανταπόκριση των
κατοίκων στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε έχει
συμβεί μέχρι τώρα με τα υπόλοιπα προγράμματα
ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος Ελευσίνας.
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Τις τελευταίες λεπτομέρειες προ-
κειμένου να ολοκληρωθεί η προ-
εργασία και να εκδοθεί η προκή-

ρυξη για τις 32.000 θέσεις εργασίας
στους δήμους μέσω του Προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας συζήτησε η αντι-
προσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής
τον πρόεδρο Γ. Πατούλη, στη συνάντηση
που είχε  με την αναπληρώτρια υπουργό
Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

Από την Κ.Ε.Δ.Ε. στη συνάντηση
παρέστησαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ., Δ.
Καφαντάρης, Γ. Μουράτογλου, Σ. Δανιη-
λίδης και ο Δ. Μπίρμπας.

Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνά-
ντηση ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γιώργος
Πατούλης, «η αναπληρώτρια υπουργός
έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η προκήρυξη
για τις θέσεις θα εκδοθεί το επόμενο
δεκαήμερο, προκειμένου οι δήμοι να
είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το προ-
σωπικό εντός Απριλίου. Η δημόσια πρό-
σκληση για την κάλυψη των θέσεων
32.000 θέσεων θα δημοσιοποιηθεί από
τον ΟΑΕΔ».

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση,
στην συγκεκριμένη πρόσκληση υλοποίη-
σης του προγράμματος δεν συμπεριλαμ-
βάνονται θέσεις σχολικών φυλάκων και
καθαριστριών. Οι θέσεις αυτές θα καλυ-
φθούν με νέα προκήρυξη που θα εκδο-
θεί το επόμενο διάστημα.

Στην προκήρυξη που θα εκδοθεί και
αφορά στις 32.000 εργασίας στους
δήμους μέσω του Προγράμματος Κοινω-
φελούς Εργασίας θα συμπεριλαμβάνο-
νται και ειδικές φόρμες οι οποίες θα πρέ-
πει να συμπληρωθούν από τις δημοτικές
αρχές. 

Οι φόρμες θα περιγράφουν το αντικεί-
μενο απασχόλησης των ωφελούμενων
καθώς και το παραγόμενο έργο.

Να επισημανθεί τέλος ότι η Κ.Ε.Δ.Ε.
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ της,  έχει
προτείνει σε επόμενο κύκλο προσλήψε-
ων  να επανεξεταστούν και τα κριτήρια
επιλογής των ανέργων. Η σχετική πρό-
ταση αντιμετωπίζεται θετικά από το
υπουργείο, ενώ ο προσδιορισμός των
νέων κριτηρίων θα αποτελέσει αντικείμε-
νο της Ομάδας Εργασίας που έχει
συσταθεί και απαρτίζεται από στελέχη
του υπουργείου και της Κ.Ε.Δ.Ε.

Τι προβλέπει το  νέο κοινωφελές πρό-
γραμμα 

Υπενθυμίζεται ότι το νέο κοινωφελές
πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 52.818
τοποθετήσεις πεντάμηνης απασχόλησης
σε ΟΤΑ, Υπουργεία και εποπτευόμενους
φορείς, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένη
Διοίκηση. Το συγχρηματοδοτούμενο,
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολο-
γισμού 200.000.000 ευρώ. 

Το μέσο κόστος ανά ωφελούμενο ανέρ-
χεται στο ύψος των 4.000 ευρώ, συμπε-
ριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών και της ιατροφαρμακευτικής
κάλυψης.

Οι θέσεις στους δήμους, οι οποίες προ-
βλέπονται στην πρώτη προκήρυξη, θα
είναι πεντάμηνης διάρκειας, με διασφαλι

σμένα τα ασφαλιστικά και εργασια-
κά δικαιώματα και με αμοιβή η οποία
δεν θα υπολείπεται του νομοθετημέ-
νου κατώτατου μισθού.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει
με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία
του πληροφοριακού συστήματος
του ΟΑΕΔ υπό την εποπτεία του
ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν
θα έχουν σαφή εικόνα των υποχρε-

ώσεων και δικαιωμάτων τους για τις
θέσεις που θα καλύψουν πριν από την
ανάληψη της εργασίας. Προς τούτο, το
προεδρείο της ΚΕΔΕ συμφώνησε με την
πρόταση του υπουργείου για την έκδοση
δύο ειδικών ενημερωτικών φυλλαδίων.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του
υπουργείου Εργασίας θα παρακολουθεί
και θα ελέγχει την υλοποίηση του προ-
γράμματος, ενώ θα διευκολυνθεί και το
έργο των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για την
τήρηση των προϋποθέσεών του.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υπο-
βολή των αιτήσεων θα γίνουν με την τελι-
κή δημόσια πρόσκληση της διοίκησης
του ΟΑΕΔ εντός του πρώτου δεκαημέ-
ρου του Μαρτίου.

Σύντομα αναμένεται να οριστικοποιη-
θούν και οι τελικές λεπτομέρειες για την
επόμενη προκήρυξη, που θα αφορά στις
19.577 θέσεις κοινωφελούς εργασίας
των υπουργείων, των εποπτευόμενων
φορέων τους και των περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης με
τους δημάρχους, η αναπληρώτρια
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αποσαφήνισε ότι στο επό-
μενο κοινωφελές πρόγραμμα θα υπάρ-
ξουν σημαντικές αλλαγές προκειμένου
να ανταποκρίνεται περισσότερο στις
ανάγκες των ανέργων και των οικογενει-
ών τους αλλά και στις ανάγκες των τοπι-
κών κοινωνιών.

Εντός 10 ημερών
η προκήρυξη για τις 32.000 θέσεις 

Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους

Κατεστραμμένα κουβούκλια 
στις στάσεις των λεωφορείων 

Σειρά πήρε το θέμα της συγκοινωνίας και
των κατεστραμμένων κουβουκλίων στις
στάσεις. Οι κάτοικοι αναφέρθηκαν στα
προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργη-
θούν από τις αλλαγές που προτείνει ο
ΟΑΣΑ. 
Για το  θέμα που υπάρχει με τις στάσεις

μας ενημέρωσε πως ήδη είχε προχωρήσει
τις προηγούμενες μέρες στον καθαρισμό
τους. 
Ειδικά για την στάση στο αμαξοστάσιο
εκτός από το καθαρισμό που έγινε ήδη βρί-
σκεται σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους
του ΟΑΣΑ ώστε να τοποθετηθεί κουβού-
κλιο για την προστασία των επιβατών. 
Τις επόμενες μάλιστα μέρες αναμένουν τις
απαντήσεις του ΟΑΣΑ για τις προτάσεις
που είχαν γίνει από το δήμο και από τους
συλλόγους στην πρόσφατη διαβούλευση.

Εκτενής συζήτηση για το θέμα του 
καταπατημένου δημοτικού οικοπέδου
από τους ΡΟΜΑ και για τα 
προβλήματα που δημιουργούν. 

Τα   δύσκολα ήρθαν προς το τέλος  όπου
έγινε εκτενής και με ένταση συζήτηση για το
θέμα του καταπατημένου δημοτικού οικο-
πέδου από τους ΡΟΜΑ και για τα προβλή-
ματα που δημιουργούν. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε για τις ενέρ-
γειες που έχει κάνει ο ίδιος και ο αναπλη-
ρωτής δήμαρχος πολεοδομίας Νίκος
Χατζητρακόσιας σχετικά με τη "χωματερή"
που έχει δημιουργηθεί στο "σπίτι της καλό-
γριας" και την επικινδυνότητα του για
κατάρρευση.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Τώρα σε ό,τι αφορά τη συνάντηση της  Περιφέ-
ρεια Αττικής με εκπροσώπους των Γενικών Διευ-
θύνσεων Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολι-
τικής και Αστικής Ανάπτυξης της Κομισιόν για τη
διαχείριση των απορριμμάτων, προέκυψαν ορι-
σμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Η αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά, εκπροσώπησε την
Περιφέρεια Αττικής, κατά τη συνάντηση, στα γρα-
φεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα,
των Περιφερειών με τους εκπροσώπους των γενι-
κών Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Περιφερεια-
κής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Κομι-
σιόν, Aurel Ciobanu Dordea και Sabine Bourdy
αντιστοίχως, με θέμα τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων. Κατά την τοποθέτησή της, εκ μέρους
της Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του
ΕΔΣΝΑ, Ρένας Δούρου, η Αφρ. Μπιζά περιέγρα-
ψε σε γενικές γραμμές την πολιτική που προωθεί
η Περιφερειακή Αρχή Αττικής για την αλλαγή του
συστήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Μεταξύ άλλων η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ ανέ-
φερε:

Κανονικά, σήμερα εδώ δεν θα έπρεπε να συζη-
τάμε για τη νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των
απορριμμάτων αλλά για την τελειοποίηση ενός
συστήματος που θα βασιζόταν στις σύγχρονες
αρχές διαχείρισής τους, με τρόπο φιλικό προς τον
πολίτη και το περιβάλλον. Ωστόσο λάθος πολιτι-
κές, εμμονές σε παρωχημένες μεθόδους και
κοντόφθαλμες στρατηγικές, έχουν φέρει σε οριακή
κατάσταση το κρίσιμο όσο και πολύπλευρο αυτό
θέμα στην Αττική.

Οι σημερινοί επικριτές της Περιφέρειας Αττικής,
είναι εκείνοι που οδήγησαν τα πράγματα στη
σημερινή κατάσταση, δρομολογώντας έωλες
λύσεις που δεν θα αποσπούσαν την κοινοτική
έγκριση καθώς στηρίζονταν σε μεγάλες εγγυημέ-
νες ποσότητες σύμμεικτων απορριμμάτων, επι-
βάλλοντας έτσι τη διαιώνιση του σημερινού status
quo καθώς δεν είχαν δρομολογήσει κανενός
είδους εναλλακτική λύση. 

Η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής, είναι αποφα-
σισμένη να εφαρμόσει ένα νέο μοντέλο διαχείρι-
σης, βασισμένο στην εφαρμογή των βασικών αξό-

νων της κοινοτικής
νομοθεσίας, όπως
αυτοί διατυπώνονται
από την οδηγία –
πλαίσιο 2008/98/ΕΚ
για τα απόβλητα, την οδηγία 1999/31/ΕΚ για την
υγειονομική ταφή, την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.
Ένα μοντέλο ενταγμένο στο πλαίσιο μιας αναπτυ-
ξιακής στρατηγικής, που θα συμβάλλει στην
κυκλική οικονομία, με σεβασμό στις ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει να δρομολογεί
τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τεθούν
οι βάσεις για ένα νέο σύστημα διαχείρισης των
απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη, στη
χωριστή συλλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση,
την κομποστοποίηση, την επανάχρηση. Στην
βάση των αρχών της αποκέντρωσης, της μικρής
κλίμακας, της κοινωνικής συμμετοχής, με γνώμο-
να το δημόσιο συμφέρον. Ένα σύστημα δηλαδή
βιώσιμο και δίκαιο οικονομικά και οικολογικά, με
δημόσιο έλεγχο, το οποίο θα αποτελέσει ισχυρό
χαρτί ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης,
σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ελληνι-
κή οικονομία. 

Βήμα πρώτο: έχουμε ήδη δρομολογήσει τις δια-
δικασίες για να αναθεωρήσουμε τον ΠΕΣΔΑ – κάτι
που επιβάλλεται εκ του νόμου (ΚΥΑ
50910/2727/2003), έπρεπε να έχει γίνει εδώ και
χρόνια και που η υλοποίησή του αποτελεί κρίσιμη
προτεραιότητα. 

Βήμα δεύτερο: έχουμε ήδη κάνει πράξη, να
ακυρώσουμε τους υπό εξέλιξη σχεδιασμούς επε-
ξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων σύμμεικτων
απορριμμάτων από τεράστιες μονάδες, με ΣΔΙΤ.

Βήμα τρίτο: αφορά στην εισαγωγή των Τοπικών
Σχεδίων Διαχείρισης. Ο νέος σχεδιασμός που
προωθούμε, όπως έχει επισημάνει στην επιστολή
της, στις 2 Οκτωβρίου 2014, προς όλους τους
δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια της Αττι-
κής, η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, δίνει ιδιαί-
τερο βάρος στην αρχή της αποκέντρωσης και της
εγγύτητας. 

Βήμα τέταρτο: αφορά στην αποκατάσταση του
ΧΑΔΑ Ύδρας. Το Νοέμβριο του 2014, ο ΕΔΣΝΑ,
ύστερα από την Απόφαση 6540/3-10-14 της Περι-
φερειάρχη και Προέδρου του Συνδέσμου, εκπό-
νησε Μελέτη Σκοπιμότητας για τα Έργα Αποκατά-
στασης του ΧΑΔΑ και Διαχείρισης των Απορριμ-
μάτων του νησιού.

Ο ρόλος των πολιτών είναι λοιπόν καθοριστικής
σημασίας. 

Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή
τους, η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ διοργα-
νώσαμε από τις 12 ως τις 14 Φεβρουαρίου ανοι-
κτό, διεθνές συνέδριο με θέμα τη «Βιώσιμη, οικο-
λογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων
στην Αττική», στο οποίο κατατέθηκαν και ακού-
στηκαν όλες οι απόψεις, όλες οι προτάσεις, από
την πλευρά δήμων, επιστημονικών φορέων,
επαγγελματιών του χώρου, των περιφερειακών
παρατάξεων, πολιτών.

Στην πορεία της αυτή η Περιφέρεια βρίσκεται
αντιμέτωπη με δύο μεγάλα προβλήματα. 

Το πρώτο έχει να κάνει με την ανάγκη της δια-
σφάλισης της αξιοπιστίας του νέου συστήματος
και το δεύτερο, απόρροια του πρώτου, με την
ανάγκη δραστηριοποίησης όσο το δυνατόν περισ-
σότερων πολιτών, φορέων, οργανώσεων στα
πρώτα στάδια της διαχείρισης.

Έχουμε ήδη εισέλθει σε μια μεταβατική περίοδο
σταδιακής υλοποίησης του νέου συστήματος δια-
χείρισης απορριμμάτων, μέσα από την τήρηση
ευαίσθητων ισορροπιών και αναγκαίων αλλαγών,
με γνώμονα πάντα την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος, σε τρία επίπεδα: οικονομικό, υγειο-
νομικό, περιβαλλοντικό.

Στο πλαίσιο θεωρούμε τη  συνάντησή μας ως μια
πρώτης τάξεως αφετηρία για την εκτίμηση των
προβλημάτων που θέτει η εφαρμογή του νέου
συστήματος διαχείρισης της Αττικής, για εμβάθυν-
ση των κοινών διεργασιών και ανταλλαγής από-
ψεων με τις Γενικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος
και Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυ-
ξης. 

ΥΠΑΠΕΝ: 
Το πρόβλημα των απορριμμάτων
είναι γνωστό, αλλά μπορεί να λυθεί

Ησημερινή εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα παραπομπή
της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν εκπλήσσει. Σημειώνουμε ότι
δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση αλλά εισήγηση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής εξαιτίας της παράτασης των προβλημάτων διαχείρισης αστικών
λυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (Προσοτσάνη, Δοξάτο, Ελευθε-
ρούπολη, Γαλάτιστα, Βάγια)», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΠΕΝ.

Αναλυτικά:Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση
των αστικών (στερεών και υγρών) αποβλήτων έχει τη στήριξή μας, με οικονομι-
κούς πόρους, θεσμικά εργαλεία και μηχανισμούς. Επιδιώκουμε τη συνεργασία
και τη συναντίληψη και το αποδεικνύουμε συνεχώς μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτι-
κής που προάγει το διάλογο και τη συμμετοχή όλων για την επίλυση προβλη-
μάτων που μαστίζουν τη χώρα για πολλά χρόνια.

Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε αλλά και να λειτουργούμε ικανο-
ποιητικά σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Όλοι οι φορείς οφείλου-
με να συμβάλλουμε στην ορθή και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, στην
αναζήτηση ορθών και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων. Πιστεύου-
με σε ένα μοντέλο στο οποίο οι τοπικές αρχές αποτελούν μέρος της λύσης με
τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
και τη μακροχρόνια ικανοποιητική τους λειτουργία, η οποία συμβάλει αποφασι-
στικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
στην ανάπτυξη και στην ευημερία των κατοίκων. 

Στόχων δηλαδή που αποτελούν θεμελιώδη αρχή τόσο της εθνικής όσο και της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μέσα από το δρόμο αυτό η χώρα θα αποφύγει νέα
πρόστιμα και θα αυξήσει την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.
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"Πράσινο φως"
σε ελληνικά προϊόντα στη
Ρωσία μετά το εμπάργκο

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα ακόμα προλαβαίνει, εφόσον
κινήσει άμεσα τις διαδικασίες, να αποτελεί μία από τις πρώ-
τες χώρες που θα μπουν στην ρωσική αγορά όταν αρθεί το
εμπάργκο δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου
Γεωργίας Αλέξιε Αλεξένκο. 

Εξέφρασε μάλιστα και την ελπίδα ότι η ρωσική κυβέρνηση
θα δώσει το "πράσινο φως" σε ελληνικά προϊόντα όπως
ροδάκινα, φράουλες και πορτοκάλια ώστε να επανέλθουν
στα ράφια της ρωσικής αγοράς,μετά τον αποκλεισμό, που
επιβλήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, σε οπωροκηπευτικά
προέλευσης κρατών-μελών της ΕΕ, ως αντίμετρο στις κοινο-
τικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. 

Ο κ. Αλεξένκο δεσμεύτηκε να στείλει επιστολή στον Ρώσο
πρωθυπουργό Μεντβέντεφ,γνωστοποιώντας του την εξαίρε-
ση των τριών ελληνικών προϊόντων από τον αποκλεισμό,
ύστερα και από σχετικό αίτημα του υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Παναγιώτη Σγουρίδη.

Οπως ενημέρωσε ο κ. Αλεξένκο, από την ημερομηνία που
θα αποσταλεί η επιστολή,θα απαιτηθεί διάστημα τριών
μηνών προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες
διαδικασίες που αφορούν μεταξύ άλλων τους ελέγχους και
την επίσκεψη εμπειρογνωμόνων από τη Ρωσία στις ελληνι-
κές μονάδες, οι οποίοι θα πιστοποιήσουν την ασφάλεια και
την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. Υπογραμμίζεται ότι
Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία έχουν ήδη κινήσει
τις σχετικές ανάλογες διαδικασίες.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι επιχειρήσεις γάλακτος, κρέα-
τος και ιχθυρών που έλαβαν το πράσινο φως για έναρξη εξα-
γωγών στη ρωσική αγορά, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να
ξεκινήσουν λόγω εμπάργκο δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν
εκ νέου τον σχετικό φάκελο, απλώς θα πρέπει οι κτηνιατρι-
κές υπηρεσίες της χώρας να αναλάβουν εκ νέου τη δέσμευ-
ση για την ασφάλεια και την ποιότητα των ελληνικών τροφί-
μων.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού πιστοποίησης
A-CERT Στέφανος Μπίλλας, η χώρα μας φιλοδοξεί να ξεκλει-
δώσει μια νέα αγορά στη Ρωσία, αυτή των ελληνικών εξαγω-
γών ζώων και πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτικού και ζωι-
κού), αλλά και του μελιού. 

Υπ. Δικαιοσύνης: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ η ρύθμιση
για κοινή επιμέλεια παιδιών μετά το διαζύγιο

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευό-
πουλο, είχε ο φορέας ΓΟΝ. ΙΣ., κατά την οποία εκτέθηκαν
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παι-
διά χωρισμένων οικογενειών. 

Ο φορέας έθεσε την πάγια θέση του και τις προτάσεις του
για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας, καθώς και για τα
οικογενειακά δικαστήρια, με τον υπουργό από την πλευρά
του να επισημαίνει ότι η αποκλειστική επιμέλεια δημιουργεί
εντάσεις και εν τέλει βία.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι θεωρεί τη ρύθμιση του ζητήματος
της κοινής επιμέλειας  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.

"Μετά την ικανοποιητική συνάντηση αναμένουμε με ενδια-
φέρον την προώθηση αντίστοιχων  σχεδίων νόμου και  θα
είμαστε παρόντες σε κάθε πρωτοβουλία για την ριζική τρο-
ποποίηση  του οικογενειακού δικαίου στη χώρα μας, συμ-
βάλλοντας με τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας  την ενεργό
συμμετοχή και την εμπειρία του φορέα μας μετά από τόσα
χρόνια εθελοντικής προσφοράς", αναφέρει η Γονεϊκή Ισότη-
τα για το Παιδί. 

Ευελιξία έναντι μεταρρυθμίσεων
Παράθυρο χρηματοδότησης με 
πειστική εφαρμογή μέτρων
Σε αγώνα δρόμου για την εξειδίκευση των «δημιουρ-

γικών ασαφειών» της συμφωνίας και πειστική εφαρμο-
γή των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται σε αυτή
καλείται να επιδοθεί από τη Δευτέρα η κυβέρνηση.

Από την πλευρά τους οι Βρυξέλλες αφήνουν να
εννοηθεί ότι η αξιόπιστη υλοποίηση των δεσμεύσεων
μπορεί να ανοίξει το δρόμο σε κάποια μορφή χρηματο-
δότησης εντός του Μαρτίου προκειμένου να καλυ-
φθούν οι πιεστικές ανάγκες της χώρας.

Σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, από τη Δευτέρα
αναμένεται να ξεκινήσει μία νέα διαδικασία ανταλλαγής
e-mail μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των
«θεσμών» για θέματα όπως:

Τις αλλαγές στο ΦΠΑ, τα μέτρα για τη βελτίωση
είσπραξης φόρων και καταπολέμησης της φοροδιαφυ-
γής, τις αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα-
τος, τις νέες ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
και για τα «κόκκινα» δάνεια, τις περικοπές στις δημό-
σιες δαπάνες και τα κονδύλια των υπουργείων, τον
κατάλογο με τις αποκρατικοποιήσεις.

«Αν όλα αυτά εξελιχθούν ικανοποιητικά, τότε ίσως
μπορέσει να ανοίξει και κάποια γραμμή χρηματοδότη-
σης από τα τέλη Μαρτίου για να μπορέσει η ελληνική
κυβέρνηση να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της» παρα-
τηρούν κοινοτικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν «τουλάχιστον αφελείς»
τις απόψεις ότι θα μπορούσε να ενισχύσει οικονομικά
την Ελλάδα η ΕΚΤ, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Κομι-
σιόν ή της του ΔΝΤ, ενώ για να υπάρξει οριστική συμ-
φωνία θέτουν ακόμα δύο προϋποθέσεις:

Τα σημειώματα της ελληνικής κυβέρνησης να εκπέ-
μπουν συνέπεια και αξιοπιστία, καθώς και να σταματή-
σουν οι εμπρηστικές δηλώσεις κυβερνητικών στελε-
χών.

Αλλά και σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους
που επικαλείται το Έθνος της Κυριακής, η Ευρωζώνη
είναι διατεθειμένη να επιδείξει ευελιξία και να διευκολύ-
νει την ελληνική κυβέρνηση στην κάλυψη του χρηματο-
δοτικού κενού του Μαρτίου και την αποπληρωμή της
δόσης του ΔΝΤ, εφόσον διαπιστωθεί ότι μέσα στις επό-
μενες 3-4 εβδομάδες υλοποιούνται νομοθετικά δεσμεύ-
σεις από τη νέα συμφωνία, ακόμα και εάν αυτή δεν έχει
ολοκληρωθεί πλήρως. 

«Καμπανάκι» από τους συμμάχους
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Realnews, κύκλοι του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκείμενοι στον Μάρτιν
Σουλτς, ανέφεραν πως ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβου-
λίου έλεγε σε συνεργάτες του ότι οι τρεις σύμμαχοι της
Ελλάδας στο Eurogroup (o ίδιος, ο πρόεδρος της Κομι-
σιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο Γάλλος πρόεδρος Φραν-
σουά Ολάντ) πως εάν η Ελλάδα δεν φέρει αποτελέσμα-
τα και δεν εργαστεί πάνω στη συμφωνία που κατάφεραν
να εξασφαλίσουν, θα είναι από τους πρώτους που θα
πάρουν την απόφαση να «τραβήξουν την πρίζα».

Τέλος οι εξετάσεις ΑΣΕΠ για 
τους διορισμούς εκπαιδευτικών
Αναμένεται πολυνομοσχέδιο 
εντός Απριλίου

Πολυνομοσχέδιο που θα προβλέπει την κατάργηση
των εξετάσεων για τον διορισμό εκπαιδευτικών ανα-
μένεται να κατατεθεί εντός Απριλίου στη Βουλή από
το υπουργείο Παιδείας. 

Οι διορισμοί θα γίνονται βάσει κριτηρίων, ενώ προ-
τεραιτότητα θα δοθεί στους περίπου 500 επιτυχόντες
του τελευταίου διαγωνισμού που έγινε το 2008 και
στη συνέχεια θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των
αναπληρωτών των τριών τελευταίτων ετών. 

«Θεωρούμε αδιανόητο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
έχουν ήδη πτυχίο να καλούνται να δώσουν εξετάσεις

από την Αρχή. Αντ' αυτού, θα υπάρχει ένα σύνολο
προϋποθέσεων που θα ορίζουν τη μοριοδότηση των
εκπαιδευτικών» δηλώνει στον Ελεύθερο Τύπο ο ανα-
πληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρά την κατάργηση
των εξετάσεων το ΑΣΕΠ, θα έχει ρόλο στη διαδικασία
των μόνιμων προσλήψεων, που πιθανόν να γίνεται
υπό την αιγίδα του.

Τα κριτήρια που θα προβλέπονται θα αφορούν
προϋπηρεσία, προσόντα και κοινωνικά κριτήρια.

Προφυλακίστηκε 40χρονος στη Σκύρο για ασέλγεια σε 11χρονο κορίτσι

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 40χρονος Πακιστανός, ο οποίος προκάλεσε σοκ στην κοινωνία
της Σκύρου όταν καταγγέλθηκε ότι επιχείρησε να ασελγήσει σε ένα κορίτσι 11 ετών.

Το περιστατικό συνέβη πριν λίγες μέρες στην Χώρα της Σκύρου, όταν το μικρό κορίτσι πήγε στην
επιχείρηση απεντομώσεων-μυοκτονιών της Ελληνίδας συζύγου του αλλοδαπού, προκειμένου να
παίξει με τα παιδιά τους. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, σε ανύποπτο χρόνο ο 40χρονος έμεινε μόνος του με το κορίτσι σε ένα
γραφείο και την χάιδεψε στα γεννητικά της όργανα, πάνω από τα ρούχα της.

Το παιδί κατάφερε να ξεφύγει και πήγε στους γονείς τους, αποκαλύπτοντας ό,τι είχε συμβεί. Οι
τελευταίοι, με τη σειρά τους, κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του 40χρονου, ο οποίος συνελήφθη και με
τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι προσέγγιζε τα ανήλικα κορί-
τσια της περιοχής.

Στη φάκα γυναικολόγος, πρώην στέλεχος της ΝΔ και της ΧΑ, για φακελάκι

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) ένας μαιευτήρας-γυναικολόγος του νοσοκο-
μείου της Μυτιλήνης, ο οποίος ζήτησε φακελάκι για να ξεγεννήσει έγκυο.

Η δράση του γιατρού έγινε γνωστή το πρωί της ίδιας μέρας, όταν ο σύζυγος της ημεδαπής εγκύου, του ζήτησε
το ποσό των 250 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιήσει τον τοκετό της γυναίκας στο νοσοκομείο. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μεσημέρι, ο σύζυγος έδωσε στον γιατρό το προαναφερόμενο ποσό σε προση-
μειωμένα χαρτονομίσματα.

Τα χρήματα βρέθηκαν στην κατοχή του γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικο-
γραφία για δωροδοκία και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός έχει διατελέσει στο παρελθόν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ενώ πρό-
σφατα είχε ενεργοποιηθεί στην Χρυσή Αυγή.
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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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ του συλλόγου Ηπει-
ρωτών Θριασίου Πεδιου που θα πραγ-
ματοποιηθεί την   Κυριακή 8 Μαρτίου
στο κοσμικό κέντρο «Πανόραμα». Ωρα
έναρξης 12:30.

Γλεντάμε με Σταύρο Καψάλη  στο
κλαρίνο, Γιάννη Καψάλη στο τραγούδι καιτο συγκρότημά
τους.

Στην τιμή της κάρτας συμπεριλαμβάνονται: ελεύθερος χορός, πλήρες μενού
(και νηστίσιμο), μπύρες/κρασιά/αναψυκτικά.

Στην εκδήλωση δεν θα κυκλοφορήσει λαχειοφόρος αγορά.  
Πληροφορίες: 2105561041, 6982059736

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 
μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και
γεύσεις και αλάτι διαφόρων

τύπων και προελεύσεων.
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

ΙΒΙΣΚΟΣ
5.12.14

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  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 πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέ-
του. 

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

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

8.10.14

Δημόσιος
απολογισμός

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Γεώργιος Τσου-
καλάς και η Επιτροπή Διοργάνωσης Αισχυ

λείων σας προσκαλούν στον Δημόσιο Απο-
λογισμό των «ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ 2014», τη
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και ώρα 7:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Μέγαρο, στην Αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ»
ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ 11, 19.200

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
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Ξεκίνησε η β' 
φάση διανομής 
κουπονιών σε 
3.600 οικογένειες 

Ηδεύτερη φάση της διανομής κουπο-
νιών, σε συνολικά 3.614 οικογένειες,
στο πλαίσιο του καινοτόμου προ-

γράμματος του Δήμου Αθηναίων, με χρηματο-
δότηση των Χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου, με επικεφαλής τη Νορβηγική
Κυβέρνηση, ξεκίνησε και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί έως τις 11 Μαρτίου 2015.

Οι ωφελούμενες οικογένειες από την δεύτε-
ρη φάση του προγράμματος είναι 3.614 και θα
διανεμηθούν συνολικά 5.439 κουπόνια, άξιας
έκαστο 40 ευρώ, που κλιμακωτά θα φτάνουν
τα 160 ευρώ τη φορά, αναλόγως με τον αριθ-
μό των μελών της κάθε οικογένειας.

Η διανομή των κουπονιών αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως τις 6 Μαρτίου, ενώ όσοι δεν
προσέλθουν τις προγραμματισμένες ημέρες
θα εξυπηρετηθούν από τις 9 έως τις 11 Μαρ-
τίου 2015.

Η πρώτη φάση διανομής των κουπονιών,
που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Δεκεμβρί-
ου έως στις 12 Ιανουαρίου, βρήκε μεγάλη
ανταπόκριση και αφορούσε συνολικά 1.100
συμπολίτες μας.

Το συνολικό πρόγραμμα, ύψους 2 εκατομ-
μυρίων ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση
περισσότερων από 8.000 συμπολιτών μας, οι
οποίοι υποστηρίζονται από τον Κόμβο Αλλη-
λοβοηθείας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων. 

Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν
τα κουπόνια σε καταστήματα λιανικής πώλη-
σης στα όρια των Δήμου Αθηναίων, αγοράζο-
ντας τρόφιμα και άλλα είδη της επιλογής τους. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, μετά από
δημόσια πρόσκληση, οι μεγαλύτερες αλυσί-
δες σούπερ μάρκετ.

Το νέο αυτό πρόγραμμα στήριξης ευπαθών
ομάδων από τον Δήμο Αθηναίων, εγκρίθηκε
και χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και
τη Νορβηγική Κυβέρνηση. 

Είναι ένα πρόγραμμα, που αφορά μοναχι-
κά άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς
και οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά,
σεβόμενο την αξιοπρέπεια των ωφελουμέ-
νων, αφήνοντας τους, ταυτόχρονα, ανοικτό το
δικαίωμα της επιλογής.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο
δήμος συνεργάστηκε για μία ακόμη φορά με
την Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και τον ιδιω-
τικό τομέα.

Το σύστημα διαχείρισης κουπονιών προ-
σφέρει χορηγικά η εταιρία EdenRed και τις
απαιτούμενες τραπεζικές υπηρεσίες η
Eurobank. 

««ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ»ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ»
Χαμος στον ΣΥΡΙΖΑ: Τσίπρας κατά βουλευτών 
για τα βουλευτικά αυτοκίνητα

Τον κώδωνα του κινδύ-
νου έκρουσε ο Αλέξης
Τσίπρας στους βουλευ-
τές και τα στελέχη του

κόμματος με αφορμή τις αντιδρά-
σεις για τα βουλευτικά αυτοκίνητα,
κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας
του στις εργασίες της ΚΕ του
ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκαν το
βράδυ της Κυριακής.

Ο πρωθυπουργός σε αναφορά
του είχε προτρέψει τους βουλευτές
να μην χρησιμοποιούν βουλευτικά
αυτοκίνητα. Εκφράστηκαν διαμαρ-
τυρίες σε μια συνεδρίαση της κοινο-
βουλευτικής ομάδας και σήμερα
επανήλθε στο θέμα.

"Ένιωσα άσχημα όταν έμαθα οτι
σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτι-
κής ομάδας για τεχνικά θέματα,
βουλευτές αντέδρασαν και διαφώ-
νησαν με την οδηγία να μην παίρ-
νουν αυτοκίνητα. Αντέδρασαν να
δίνουν 300 και 400 ευρώ, όταν
παίρνουν 6.000 ευρω μισθό" σημεί-
ωσε με έκπληξη και φανερή ενό-
χληση ο πρωθυπουργός και πρό-
σθεσε: "Να μην γίνουμε σαν τους
άλλους. Δεν ειναι λαϊκισμός, αλλά
λεπτομέρειες, που θα κρίνουν εάν
είμαστε ή δεν είμαστε σαν τους
άλλους. Το πόσο θα μείνουμε στην
εξουσία θα εξαρτηθεί και από τις
συμπεριφορές μας στις θέσεις
εξουσίας σημείωσε. Ερχόμαστε να
ανατρέψουμε δομές και προνόμια",
τόνισε ο κ. Τσιπρας.

Να προσέξουμε μήπως ο κίνδυ-
νος του κυβερνητικού πλήξει και
εμάς πρόσθεσε, επικαλούμενος τη
μαρξιστική ρήση "τίποτα το ανθρώ-
πινο δεν μου είναι ξένο". Ζήτησε δε
να υπάρχουν συμπεριφορές με
κανόνες και προέτρεψε να εφαρμο-
στεί ο κώδικας δεοντολογίας που
έχει αποφασιστεί από την κεντρική
επιτροπή του κόμματος και να μην
μπει στο συρτάρι.

Αναφέρθηκε και σ' ένα φόβο που
είχαν εκφράσει δημοσίως στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ πριν τη διεύρυνση
προσυνεδριακά, τον κίνδυνο της
πασοκοποίησης, για να υποστηρί-
ξει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
η κυβέρνηση θα κριθεί από το δείγ

μα γραφής των βουλευτών, των
στελεχών και των μελών του
ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα,
καθώς υπάρχουν πάρα πολλά
πράγματα στο πεδίο του συμβολι-
σμού που είναι σημαντικά.

Εκλογές

Σοβαρό πρόβλημα στο κόμμα
προέκυψε και με την υποψηφιότητα
που κατέβασε η Αριστερή Πλατφόρ-
μα απέναντι στην πρόταση που
έκανε ο κ. Τσίπρας για τον Τάσο
Κορωνάκη για τη θέση του γραμμα-
τέα του συλλογικού κομματικού
οργάνου. Αλλά και με την τροπολο-
γία που κατέθεσε η «ομάδα Λαφα-
ζάνη» κατά της συμφωνίας στο
Eurogroup, μια τροπολογία πάντως
που 92 μέλη είπαν «όχι» και 68 την
ψήφισαν

Είναι μια λύση ανανέωσης, χωρίς
να θεωρείται άλμα στο κενό, σημεί-
ωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθε-
σε οτι ο νέος γραμματέας θα αναλά-
βει ένα δύσκολο έργο, τον συντονι-
σμό ενός κόμματος που βρίσκεται
στην κυβέρνηση, αλλά δεν είναι
αστικό κόμμα, που επιδίδεται στη
νομής της εξουσίας. Τουναντίον,
πρέπει να συνδέεται με την κοινω-
νία και γι' αυτό χρειάζεται ανασυ-
γκρότηση του κόμματος.

Απέναντι στην πρόταση του προ-
έδρου κ. Αλέξη Τσίπρα που είναι ο
κ. Τάσος Κορωνάκης κατατέθηκε η
υποψηφιότητα του κ. Αλέκου Καλύ-
βη που υποστηρίζεται από την Αρι

στερή Πλατφόρμα ενώ υποψηφιό-
τητα έθεσε και ο κ. Στέλιος Ελληνιά-
δης. 

Δίνοντας μια γεύση για το πώς
θέλει τη νέα πολιτική γραμματεία
του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσιπρας είπε οτι
πρέπει να είναι ένα ουσιαστικό
πολιτικό κέντρο, που θα καλεί
ακόμα και μέλη της κυβέρνησης για
μια ουσιαστική συζήτηση.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός "η
νέα πολιτική γραμματεία να λει-
τουργεί ως ενιαίο πολίτικο όργανο
και να παίρνει αποφάσεις για το ενι-
αίο κόμμα. Να ακούγονται όλες οι
διαφορετικές φωνές και απόψεις,
που τον μετέτρεψαν από ενα κόμμα
συνιστωσών σε ενιαίο κόμμα".

Ο κ. Τσιπρας σημείωσε οτι η νέα
πολιτική γραμματεία πρέπει να
είναι μικρό και ευέλικτο όργανο,
που να μπορεί να παίρνει γρήγορα
αποφάσεις και προς τούτο πρότει-
νε να είναι ενα 11μελές όργανο,
που μαζί με πρόεδρο και γραμματέ-
ας θα είναι 13 μελών.

Μίλησε για την ανάγκη για λελογι-
σμένη ανανέωση, με περισσότερο
θάρρος και εμπιστοσύνη σε μια
νεώτερη γενιά.

Ο κ.Τσιπρας είπε και για την περι-
πέτεια της υγείας του, ότι πέρασε
μια πνευμονία δηλαδή. Και σημείω-
σε ανακουφισμένος ότι μια ασθέ-
νεια μπορεί να περάσει ενώ είσαι
όρθιος, μπορεί να αποφύγεις το
κρεβάτι δηλαδή.

«ΚΑΘΗΚΟΝ Η ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ»

Νέο, έκτακτο φόρο για τους... 
έχοντες προανήγγειλε 
ο Γιάνης Βαρουφάκης

Παράθυρο για την επιβολή νέων έκτακτων
φόρων σε... όσους έχουν να πληρώσουν, άνοι-
ξε ο Γιάνης Βαρουφάκης με συνέντευξή του

στον Σκάι και τον Γιώργο Αυτιά. Οπως είπε ο υπουργός
Οικονομικών θα μπορούσε να επιβληθεί ένας έκτακτος
φόρος στους έχοντες, από ένα εισοδηματικό όριο και
πάνω.

Αρχικά, στην ερώτη-
ση για επιβολή νέων
φόρων είπε: «Ελπίζω
πως όχι» για να συνε-
χίσει:

«Εμείς έχουμε
δεσμευτεί ότι θα έχου-
με ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς. Τι
σημαίνει αυτό; Σημαί-
νει ότι θέλουμε να
επανακτήσουμε την
ανεξαρτησία της

χώρας και τη λαϊκή κυριαρχία επί των τειχών μας εξα-
σφαλίζοντας ότι ποτέ δεν θα ξαναμπούμε στην αναξιο-
πρέπεια του να έχουμε πρωτογενή ελλείμματα.

Εάν χρειαστεί να βάλω έκτακτο φόρο γι' αυτό, θα το
κάνω, αλλά θα το κάνω σ' αυτούς που έχουν να πληρώ-
σουν όχι σ' αυτούς που δεν έχουν... 

Προφανώς θα είναι στοχευμένος» δηλώνει χαρακτηρι-
στικά. Τονίζει επίσης ότι "αυτοί που μού δίνουν συγχα-
ρητήρια θα πρέπει να πληρώνουν και παράλληλα τους
φόρους τους".

Ο κ. Βαρουφάκης αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο αύξησης του ΦΠΑ στα τσιγάρα, τα ποτά και τυχερά
παιχνίδια και ξεκαθαρίζει ότι η αύξηση αυτή δεν θα
αφορά τον ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και τις παραμε-
θόριες περιοχές.

Δεν αλλάζει ο ΦΠΑ στο Αιγαίο, στις παραμεθόριους,
στον τουρισμό, στα φάρμακα, στα τρόφιμα. Σοβαρολο-
γούμε; Έχουμε ανθρωπιστική κρίση και θα αυξήσουμε
το ΦΠΑ στα φάρμακα;", συμπλήρωσε ο κ. Βαρουφάκης
και επανέλαβε: «Θα βρούμε ένα προϊόν που δεν θα
θυμάμαι κανένας ότι έχει φορολογικό συντελεστή». Η
συμφωνία είναι για 4 μήνες. Δεν θα τραβήξουμε το χαλί
στους ανθρώπους λίγες μέρες πριν την τουριστική
περίοδο. 

Το κείμενο αυτό το γράψαμε με ασάφεια για να περά-
σει από διάφορα κοινοβούλια, ώστε να υπάρχει σταθε-
ροποίηση

Οι 100 δόσεις θα πάρουν μία προτεραιότητα. Όσοι
έχουν κάποια χρήματα με τα οποία μπορούν να ξεκινή-
σουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους μπορούν
να το κάνουν, ωστόσο όσοι έχουν ήδη πληρώσει θα
έχουν ένα μπόνους", τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης σχε-
τικά με τις 100 δόσεις.
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Αποθήκευαν τις συσκευασίες σε σπίτι στο 
Ζεφύρι, το οποίο ήταν πραγματικό φρούριο! 
Συνεχίζεται από τη σελίδα 3

Από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν 10
άτομα, εκ των οποίων ένας Αλβανός, ηλικίας 36
ετών, που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος,
και εννέα Ρομά (τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες
ενήλικες και δύο κορίτσια ανήλικα, 16 και 15
ετών).

Ο 36χρονος Αλβανός είχε μυήσει στο εμπόριο
θανάτου την 15χρονη κόρη του, την 32χρονη
σύζυγο του, ενώ χρησιμοποιούσαν ως «βαπορά-
κι» και τη 16χρονη, για να ξεγελούν τις αρχές.

Όπως είπε ο κ. Στάθης, ο αλλοδαπός έφερνε
ηρωίνη υψηλής καθαρότητας στη χώρα μας, τη
νόθευε μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη του, σε
εργαστήριο που είχαν εγκαταστήσει στο Ασπρό-
πυργο και αποθήκευαν τις συσκευασίες σε σπίτι
στο Ζεφύρι, το οποίο ήταν πραγματικό φρούριο,
με θωρακισμένες πόρτες, συναγερμούς, κάμερες
ασφαλείας, κ.λ.π. 

Απο εκεί την παραλάμβαναν τα άλλα μέλη της
σπείρας για να την προωθήσουν στην αγορά.

Εκτός απο την ηρωίνη, κατασχέθηκαν ακόμα,
12 συκευασίες με κοκαΐνη συνολοκού βάρους 773
γραμμαρίων, περίπου τρία κιλά κατεργασμένου
χασίς (σοκολάτα), 4,5 κιλά άγνωστης ναρκωτικά
χάπια, δύο καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, μία κυνη-
γετική καραμπίνα, σφαίρες, 2.260 ευρώ, σημειώ-
σεις για την «επιχείρηση» και πέντε ΙΧ αυτοκίνη-
τα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλι-
κιωμένων καθώς και τις
οικιακές εργασίες σε όλη
την περιοχή της Δυτικής
Αττική. Διαθέτει σχετική
προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου & ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Πνευματικού Κέντρου  έχουν την τιμή να σας 

προσκαλέσουν στη διάλεξη που θα δώσει, 
ο Καθηγητής, πρώην Πρύτανης του Παντείου  
Πανεπιστημίου,   κ. Γιώργος Κοντογιώργης,    

με θέμα:: «Το Σύνταγμα κι η κρίση.  
Ποια αναθεώρηση του Συντάγματος;». 

Τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015, ώρα 19:30,  
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού

Κέντρου του Δήμου
(¨Δ. Καλλιέρης¨), Αλέκου Παναγούλη 13, 

στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, 
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.      
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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

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

(5.1.15)
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Το Δ’ Τρίμηνο 2014, ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημο-
σίευσε την υψηλότερη λειτουρ-
γική κερδοφορία  όλων των

εποχών για Δ’ τρίμηνο, διαμορφώνοντας
έτσι τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA
2014 σε €417 εκατ.  (2013: €178 εκατ.)
και οδηγώντας σε θετικά Συγκρίσιμα
Καθαρά Αποτελέσματα. 

Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου
βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, με ορι-
σμένους κλάδους να επιτυγχάνουν
ρεκόρ συνεισφοράς.

Στα αποτελέσματα του κλάδου διύλισης
συνετέλεσαν το ευνοϊκό διεθνές περιβάλ-
λον διύλισης κατά το δεύτερο εξάμηνο
και οι καλύτερες επιδόσεις των διυλιστη-
ρίων του Ομίλου, μετά και τα έργα βελ-
τίωσης στο διυλιστήριο Ελευσίνας στις
αρχές του 2014. Τα παραπάνω ενισχύ-
θηκαν περαιτέρω από τις προσπάθειες
ελέγχου των εξόδων και την αύξηση των
εξαγωγών, που ανήλθαν στο 50% των
συνολικών πωλήσεων.

Αύξηση σημείωσε και η συνεισφορά
του κλάδου Εμπορίας: στην Ελλάδα, οι
επιτυχημένες προσπάθειες αναδιοργά-
νωσης των τελευταίων δύο ετών οδήγη-
σαν τη λειτουργική κερδοφορία σε υψηλό
τετραετίας ενώ και οι θυγατρικές εξωτερι-
κού κατέγραψαν την υψηλότερη συνει-
σφορά όλων των εποχών, παρά το
δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον στις
τοπικές αγορές τους. Ο κλάδος Πετροχη-
μικών βελτίωσε επίσης τις επιδόσεις του,
επιτυγχάνοντας ιστορικό υψηλό κερδο-
φορίας. 

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα επη-
ρεάστηκαν σημαντικά από την πτώση
των τιμών αργού πετρελαίου, με αντίκτυ-
πο στην αποτίμηση αποθεμάτων. Λόγω
των υψηλών αποθεμάτων ασφαλείας
που τηρούν τα διυλιστήρια, η συνολική
ζημία λόγω πτώσης τιμών ανήλθε στα
€484 εκατ., μετατρέποντας τα θετικά λει-
τουργικά αποτελέσματα 2014 σε δημοσι-
ευμένα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, Καθαρά
Αποτελέσματα -€365 εκατ.

Θετικές ήταν και οι ταμειακές ροές του
Ομίλου καθώς, τα τελευταία τρίμηνα, η
αυξημένη κερδοφορία σε συνδυασμό με
τις ομαλοποιημένες πλέον επενδύσεις,
οδήγησαν σε μείωση του δανεισμού. Η
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου
εμφανίζεται ισχυροποιημένη, μετά από
τις εκδόσεις διεθνών ομολόγων και την
επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων
πιστωτικών γραμμών, παρά τις συνεχι-
ζόμενες εξωτερικές προκλήσεις. Οι
στρατηγικοί στόχοι, τόσο αναφορικά με
τη διάρκεια (χρόνος λήξης) όσο και με τις
πηγές χρηματοδότησης (ευρωομόλογα
έναντι τραπεζικών δανείων) επετεύχθη-
σαν και, επιπλέον, τα χρηματοοικονομι-
κά έξοδα έχουν αρχίσει να εμφανίζουν
μείωση. Δεδομένης της συνεχιζόμενης
μεταβλητότητας στις αγορές, η διαχείρι-
ση των κινδύνων ρευστότητας και η
ομαλή τροφοδοσία των βασικών μας
αγορών παραμένουν κύριες προτεραιό-
τητες οδηγώντας, έτσι, στη διατήρηση
σχετικά αυξημένων ταμειακών διαθεσί-

μων, με αντίστοιχη αρνητική επίπτωση
στο χρηματοοικονομικό κόστος.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν
στο επίπεδο των €136εκατ. και αφο-
ρούν, κυρίως, πάγιες εργασίες συντήρη-
σης, επενδύσεις για τη διατήρηση του
υψηλού επιπέδου σε θέματα ασφαλείας
και προστασίας του περιβάλλοντος,
εργασίες βελτίωσης του διυλιστηρίου
Ελευσίνας καθώς και μικρότερα αναπτυ-
ξιακά έργα. 

Σημαντική μείωση διεθνών τιμών
αργού, περαιτέρω βελτίωση Ευρω-
παϊκών περιθωρίων διύλισης και
ισχυροποίηση δολαρίου έναντι του
ευρώ στο Δ’ Τρίμηνο 2014

Η αυξημένη προσφορά στην παγκό-
σμια αγορά αργού πετρελαίου συνεχί-
στηκε και κατά το Δ’ Τρίμηνο, κυρίως
λόγω αυξημένης παραγωγής στις ΗΠΑ
και το Ιράκ και της απόφασης του ΟΠΕΚ
να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγω-
γή του. Σαν αποτέλεσμα, οι διεθνείς τιμές
αργού πετρελαίου υποχώρησαν στα
χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του
2009, με την τιμή αργού τύπου Brent
κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρί-
ου 2015 να διαμορφώνεται κάτω από τα
$50/bbl, σημειώνοντας πτώση της τάξης
των $45/bbl κατά τη διάρκεια του Δ’ Τρι-
μήνου 2014 και άνω των $65/bbl συνολι-
κά στο Β’ Εξάμηνο 2014.

Το δολάριο ισχυροποιήθηκε περαιτέρω
έναντι του ευρώ σε σχέση με το Γ’ Τρίμη-
νο, με θετικό αντίκτυπο στα διεθνή περι-
θώρια που υπολογίζονται σε δολάρια. Το
ευρώ διαμορφώθηκε στα 1,25 δολάρια
κατά μέσο όρο για το Δ’ Τρίμηνο, το
χαμηλότερο επίπεδο από το 2006. 

H μείωση του κόστους ενέργειας, λόγω
των χαμηλότερων τιμών αργού, σε συν-
δυασμό με τις μειωμένες εισαγωγές ντί-
ζελ από τη Β. Αμερική στην Ευρώπη,
ήταν από τους βασικούς παράγοντες
που οδήγησαν σε βελτίωση τα διεθνή
περιθώρια διύλισης κατά το Β’ εξάμηνο,
αντισταθμίζοντας το δυσμενές περιβάλ-
λον του Α’ εξαμήνου. Τα ενδεικτικά περι-
θώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν
στα $3,4/bbl (2013: $2,4/bbl) ενώ τα
περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν
στα $4,5/bbl (2013: $3,7/bbl).

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια
αγορά καυσίμων

Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων το 2014

ανήλθε σε 6,7 εκατ. τόνους, σύμφωνα με
τα αρχικά επίσημα στοιχεία, ενισχυμένη
κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος, για πρώτη φορά από το 2009.
Αύξηση σημείωσε η κατανάλωση ντίζελ,
αντισταθμίζοντας αντίστοιχες απώλειες
στη ζήτηση βενζίνης, καθώς 60% των
νέων αδειών κυκλοφορίας αφορά ντιζε-
λοκίνητα οχήματα. Επιπλέον, το περι-
βάλλον μειωμένων τιμών αλλά και η ανα-
προσαρμογή του ΕΦΚ οδήγησε σε ανά-
καμψη της αγοράς πετρελαίου θέρμαν-
σης κατά 5%. 

Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν

σε €171 εκατ. (Δ. Τρίμ 2013: €45 εκατ.)
κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφο-
ράς του κλάδου Διύλισης. Το διυλιστήριο
Ελευσίνας βελτίωσε σημαντικά τη συνει-
σφορά του καθώς κατέγραψε υψηλό δεί-
κτη απασχόλησης (utilisation rate) και
υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών
περιθωρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του τρι-
μήνου. Επιπλέον, βελτιωμένη ήταν η
κερδοφορία για τους κλάδους Εμπορίας
και Πετροχημικών.

Η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών
αργού και προϊόντων προκάλεσε ζημιές
ύψους €375 εκατ. στο Δ’ Τρίμ. λόγω
αποτίμησης αποθεμάτων, οδηγώντας τα
Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA στα -€206
εκατ. (Δ’ Τρίμ. 2013: -€11 εκατ.) ενώ τα
Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα
διαμορφώθηκαν στα -€227 εκατ. (Δ’
Τρίμ. 2013: -€98 εκατ.).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν
θετικές για δεύτερο συνεχές τρίμηνο,
λόγω βελτιωμένων επιδόσεων και ομα-
λοποίησης των επενδυτικών δαπανών.
Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €1,1
δισ., μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ενώ
ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο
40% (Δ’ Τρίμ. 2013: 43%). Κατά τη διάρ-
κεια του Δ’ Τριμήνου, ο Όμιλος ανανέωσε
πιστωτικές γραμμές με Ελληνικές τράπε-
ζες, ύψους €1,5 δισ. περίπου, με σημα-
ντική βελτίωση των εμπορικών όρων,
της διάρκειας και του κόστους. Επιπλέ-
ον, εντός των πρώτων εβδομάδων του
2015, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προ-
χώρησε σε σύναψη ανακυκλούμενου
ομολογιακού δανείου τριετούς διάρκειας,
ύψους €200 εκατ., που αυξάνει περαιτέ-
ρω τα ταμειακά διαθέσιμα.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του
μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην

εταιρεία SOCAR, οι διαδικασίες έγκρισης
από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές βρί-
σκονται σε εξέλιξη, με την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού
να αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολο-
κλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Έρευνα και Παραγωγή Υδρογοναν-
θράκων στην Ελλάδα 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέθεσαν
στις 6 Φεβρουαρίου 2015 προσφορές
για τις υπό παραχώρηση  περιοχές της
Άρτας – Πρέβεζας  και της ΒΔ Πελοπον-
νήσου, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνι-
σμού του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει
οι ερευνητικές εργασίες στη θαλάσσια
περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου,
όπου τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ηγού-
νται κοινοπραξίας με την Ιταλική Edison
και την Ιρλανδική Petroceltic.  

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του
Δ’ Τριμ. 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος,
δήλωσε:

«Στο Δ’ Τρίμηνο, ο Όμιλος σημείωσε
ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, λόγω
του ευνοϊκότερου διεθνούς περιβάλλο-
ντος διύλισης και των βελτιωμένων επι-
δόσεων σε όλες μας τις δραστηριότητες.

Το 2014, ο Όμιλος ωφελήθηκε από τα
στρατηγικά έργα μετασχηματισμού που
υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια
όπως, α) η αναβάθμιση των διυλιστη-
ρίων μας, β) η βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας, γ) η αναδιάρθρωση του
μοντέλου λειτουργίας της λιανικής εμπο-
ρίας. 

Ενδεικτικά των παραπάνω επιδόσεων
είναι η υψηλότερη παραγωγή και εξαγω-
γές στην ιστορία του, καθώς και σημαντι-
κή υπεραπόδοση των διυλιστηρίων μας
έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων. Επι-
πλέον, το 2014 πετύχαμε την ολοκλήρω-
ση της στρατηγικής αναχρηματοδότησης
και τη διαχείριση των πιστωτικών κινδύ-
νων και της ρευστότητας, παρά τις συνε-
χείς προκλήσεις και τη μεταβλητότητα
που αντιμετώπισαν οι Ελληνικές επιχει-
ρήσεις. 

Όπως όλες οι εταιρείες διύλισης που
διατηρούν υψηλά αποθέματα, η αρνητική
επίπτωση των διεθνών τιμών αργού
ήταν ουσιαστική στα ισχυρά λειτουργικά
αποτελέσματά μας.

Για το 2015, είμαστε προετοιμασμένοι
για ένα περιβάλλον προκλήσεων, καθώς
η μεταβλητότητα στις τιμές αργού και
προϊόντων, το ξεκίνημα νέων ανταγωνι-
στικών διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή
και η αβεβαιότητα του οικονομικού περι-
βάλλοντος, αναμένεται να διατηρηθούν.
Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχί-
σουμε να εστιάζουμε στην ανταγωνιστι-
κότητα, τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση
και την προσεκτική διαχείριση των επι-
χειρηματικών και χρηματοοικονομικών
κινδύνων, αποβλέποντας σε βιώσιμα
οφέλη για τους μετόχους, τους εργαζόμε-
νους και την ευρύτερη κοινωνία.»  

ΤΟ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΠΕ 
Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών  

οδήγησαν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα 


