
Η προσπάθεια 
διεθνοποίησης των 

Αισχυλείων και η προβολή
της πόλης στο εξωτερικό

Τα δύο κύρια στοιχεία στον 
Απολογισμό για το 2014
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γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών 

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2669 Πέμπτη 5 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

Παράταση στην ανανέωση αδειών 
πωλητών λαϊκών αγορών και αύξηση 

κατά 57% των μαθητών που μεταφέρονται
σε δημόσια σχολεία 

Πέτυχε η 
Περιφέρεια Αττικής.
Tι αποφάσισε για
Συμπαραστάση

Δημότη 

Αθλητικό υλικό στις Αθλητικό υλικό στις 
ακαδημίες του Αθλητικούακαδημίες του Αθλητικού

Οργανισμού Φυλής μοίρασε Οργανισμού Φυλής μοίρασε 
ο Γιώργος Μαυροειδήςο Γιώργος Μαυροειδής

Για πρώτη φορά
«πλεονασματικός» 
προϋπολογισμός

στον ΕΔΣΝΑ 
– Κάλεσμα Γ. Σγουρού στη νέα διοίκηση να μειώσει 

τις εισφορές των δήμων ώστε να μειωθούν τα ανταποδοτικά
τέλη που πληρώνουν οι πολίτες

ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για τους θύλακες παρανομίας  
σε Ζεφύρι και Άνω Λιοσία 

Ευρεία σύσκεψη 
Τοπικού Συμβουλίου

Πρόληψης 
Παραβατικότητας 
με εκπροσώπους 

Δημοτικών 
παρατάξεων και 

κοινωνικών φορέων

Τιμή : 0,01€ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΠΡΕΣ: 
Πληρώνοντας το σύνολο

της οφειλής, διαγράφονται
οι προσαυξήσεις

Δηλώσεις της Ν. Βαλαβάνη 
Θα εφαρμοστεί 

έως το τέλος Μαρτίου 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τριήμερο 
εκδηλώσεων 
στο “ΣΤΕΚΙ” 

εργαζομένων, 
ανέργων & Νεολαίας

Στα 5,7 εκατ. ευρώ
η ενίσχυση των

Περιφερειών 
για τα διατροφικά 

επίδοματα 
Στα 97.740,00 ευρώ ανέρχεται η δόση για την Δυτική Αττική 

«ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ»
ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 5ΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Υλοποίηση ημερίδας στο 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου 
«Κινηματογράφος και εκπαίδευση»«Κινηματογράφος και εκπαίδευση»

Δρομολόγηση
της επέκτασης του
δικτύου ύδρευσης 
ζήτησε ο δήμος Αχαρνών

από την ΕΥΔΑΠ 

Εν έτει 2015 επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν το δημοτικό δίκτυο, 
επιβαρύνοντας ετησίως τον Δήμο 

με τέλη, ενώ πολλοί δημότες 
εξυπηρετούνται από γεωτρήσεις 
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Πραγματοποιήθηκε με ευρεία εκπροσώπηση
και συμμετοχή συλλόγων, πολιτών, τοπικών
πολιτών παρατάξεων, αιρετών και ενδιαφερο-

μένων, η ανοιχτή σύσκεψη του Τοπικού Συμβουλίου
Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Φυλής (ΤΟΣΠΠΑ),
στις 2-3-2015 και ώρα 7μ.μ στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ του Δημαρχείου.

Κατά την συζήτηση έγινε αναφορά  στο ρόλο και τις
αρμοδιότητες του ΤΟΣΠΠΑ ως γνωμοδοτικού και συμ

βουλευτικού οργάνου, κατέστη σαφές στους παρευρι-
σκόμενους η μεγάλη σημασία της συνεργασίας όλων,
Διοίκησης του Δήμου, Αστυνομίας, Περιφέρειας, Υπουρ-
γείων, συλλόγων- φορέων της πόλης και κατοίκων, προ-
κειμένου να υπάρξει τεκμηριωμένη καταγραφή των
παραβατικών φαινομένων στην περιοχή μας που ταλαι-
πωρούν και βασανίζουν τους δημότες και επεξεργασία
ενός σχεδίου δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις προς
τους αρμόδιους φορείς για την κοινωνική πρόληψη 

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

Ασπρόπυργος

Καπάτου Μαρία Γ.
Αγίου Δημητρίου 9 &

Αχαρνών, 
2105578420

Ελευσίνα
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 8Α
210 55 48 208

24ΩΡΟ
Φυλή - Άνω Λιόσια 

Σανιδά Χρυσούλα Δ.
Λεωφόρος Φυλής 75,

Τηλέφωνο:
2102411522

Αχαρνές
Διαμάντη Αγγελική

Φιλαδελφείας 
237-239, 

2102316737
08:00-08:00
(Επόμενης)

Λουτσίδου Αριάδνη
Πάρνηθος 95,
2102445975

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος
Ι. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 56,
2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στιςΟ Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις
849,16 μονάδες με - 1,40% και αξία 849,16 μονάδες με - 1,40% και αξία 

συναλλαγών στα 71,17 εκατ.συναλλαγών στα 71,17 εκατ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 7

έως 15 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογής,

Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα
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ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Για τους θύλακες παρανομίας  

σε Ζεφύρι και Άνω Λιοσία 
Ευρεία σύσκεψη Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας 
με εκπροσώπους Δημοτικών παρατάξεων και κοινωνικών φορέων
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-
ρα 2 Μαρτίου 2015, στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Ελευσίνας, ο απολογισμός
– οικονομικός και καλλιτεχνικός –
των  εκδηλώσεων ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014. 

Παρουσία του Δημάρχου Γιώρ-
γου Τσουκαλά, Αντιδημάρχων, του
επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτρη Λιάσκου, εκπροσώπων
φορέων, μελών της επιτροπής
Αισχυλείων και πολιτών, ο Πρόε-
δρος της Κοινωφελούς Δημοτικής

Επιχείρησης Γαβριήλ Καμπάνης παρου-
σίασε την απολογιστική έκθεση του Φεστι-
βάλ ως προς την οικονομική διαχείριση και
με αναφορές στην εμβέλεια των εκδηλώσε-
ων. Κύριο στοιχείο για το 2014 ήταν η προ-
σπάθεια διεθνοποίησης των εκδηλώσεων
και η προβολή της πόλης στο εξωτερικό με
την έκθεση του Μικελάντζελο Πιστολέτο και
την παρουσία της Όπερας του Πεκίνου με
την ταυτόχρονη αδελφοποίηση της Ελευσί-
νας με ένα Δήμο του Πεκίνου. 

Η προσπάθεια διεθνοποίησης 
των Αισχυλείων και η προβολή της

πόλης στο εξωτερικό
Τα δύο κύρια στοιχεία στον Απολογισμό 

του θεσμού για το 2014
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Προγραμματισμένη συνά-
ντηση με τη Διοίκηση της
ΕΥΔΑΠ είχε ο Δήμαρχος

Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός,
συνοδευόμενος από τον Γενικό
Γραμματέα του Δήμου κ Θανάση
Κατσιγιάννη. Σκοπός της συνά-
ντησης ήταν η δρομολόγηση και
διευθέτηση όλων των εκκρεμών
εργασιών στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ
στον Δήμο. 

Ένα βασικό θέμα της ατζέντας
του Δημάρχου Αχαρνών στη
συζήτηση που είχε με τον Γενικό
Διευθυντή Ανάπτυξης και Παρα-
γωγής Έργων της ΕΥΔΑΠ κ
Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη, ήταν
η επέκταση και ολοκλήρωση του
δικτύου υδροδότησης σε περιο-
χές που έως σήμερα υδροδοτού-
νται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, μετά από παράπονα δημοτών σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, τα Μεγάλα Σχοί-
να, η Ξενοδοχοϋπαλλήλων κ.ά. 

Επίσης, στη συνάντηση έγινε εκτενή αναφορά στο πρόβλημα που έχει ανακύψει στην περιοχή της Βαρυμπόμπης
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν έως σήμερα εγκατεστημένοι οικιακοί μετρητές ύδρευσης, με αποτέλεσμα οικίες και επι-
χειρήσεις να χρησιμοποιούν για την κατανάλωσή τους το δημοτικό δίκτυο, επιβαρύνοντας ετησίως τον Δήμο με τέλη
ύδρευσης. 

Από τη πλευρά του, ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ, είδε θετικά τα αιτήματα και δεσμεύτηκε πως θα δρο-
μολογηθούν άμεσα οι εργασίες επέκτασης του δικτύου.  

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Στην κατανοµή ποσού ύψους 5.759.169,26€, από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015

προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Το ποσό προορίζεται  προς καταβο-
λή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους για
τον µήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε
κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο
λογαριασµό της έδρας της. Οι Περιφέρειες, στις οποίες
κοινοποιείται η απόφαση θα πρέπει να ενημερώσουν
το υπουργείο έως τις 27/03/2015, για τον αριθµό των
δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την
κάλυψη του εν λόγω επιδόµατος µηνός Μαρτίου έτους
2015.

ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 582.820,00
ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 300.000,00
∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΑΘΗΝΩΝ 284.170,00
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΑΘΗΝΩΝ 290.000,00
∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 97.740,00
ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 200.000,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 280.000,00
ΝΗΣΩΝ 28.236,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.062.966,00

Στα 5.7 εκατ. ευρώ η 
ενίσχυση των Περιφερειών 

για τα διατροφικά επίδοματα
στους δικαιούχους 

Στα 97.740,00 ευρώ ανέρχεται 
η δόση για την Δυτική Αττική 

Δρομολόγηση της επέκτασης 
του δικτύου ύδρευσης ζήτησε 

ο δήμος Αχαρνών από την ΕΥΔΑΠ 

Εν έτει 2015 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το δημοτικό
δίκτυο, επιβαρύνοντας ετησίως τον Δήμο με τέλη, 

ενώ πολλοί δημότες εξυπηρετούνται από γεωτρήσεις 

Για πρώτη φορά «πλεονασματικός» 
προϋπολογισμός στον ΕΔΣΝΑ 

– Κάλεσμα Γ. Σγουρού στη νέα διοίκηση να μειώσει τις εισφορές των δήμων 
ώστε να μειωθούν τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες

«Πλεονασματικό» προϋπολογισμό για
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει ο
πάλαι ποτέ υπερχρεωμένος Ειδικός Δια-
βαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ).

Ο ΕΔΣΝΑ, που είναι ο αρμόδιος φορέας
για τη διαχείριση των απορριμμάτων της
Αττικής, το 2012 είχε βρεθεί στο χείλος του
γκρεμού, καθώς βαρυνόταν από χρέη
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, δεχόταν
βροχή αγωγές για οφειλές του παρελθό-
ντος, ενώ οι τραπεζικοί του λογαριασμοί
ήταν στο σύνολό τους δεσμευμένοι, εξαιτίας
κατασχέσεων. 

Ωστόσο οι προσπάθειες της διοίκησης του
Γιάννη Σγουρού (ένταξη στο μητρώο της
ΕΛΣΤΑΤ, περιστολή δαπανών, είσπραξη
ανείσπρακτων εσόδων) έφεραν αποτέλε-
σμα, αφού μόλις σε δύο χρόνια (1/6/2012 –
31/08/2014), ο φορέας κατάφερε να περάσει από την
εποχή των υπέρογκων χρεών και της αβεβαιότητας σε
αυτή των πλεονασμάτων και της βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2015 που

ψήφισε η νέα διοίκηση (διοίκηση Δούρου), ο φορέας
μετέφερε από το 2014 αποθεματικό ύψους 30 εκ. € και
χρέη μόλις 26 εκ. €, όταν σημειωτέον, το 2013 τα χρέη 

ανέρχονταν σε 76,2 εκ. € και το 2014 σε 61,4 εκ. €.
Το αποθεματικό του ΕΔΣΝΑ το 2014 θα ήταν μάλιστα

ακόμη μεγαλύτερο εάν η νέα διοίκηση δεν «αμελούσε»

να εισπράξει περίπου 10 εκ. € (δόση Νοεμ-
βρίου 2014 από ΔΕΗ ΑΕ), τα οποία θα λάβει
εν τέλει με καθυστέρηση μέσα στο 2015.
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός τόνισε

ότι «Το 2012 παρέλαβα δια νόμου (Καλλι-
κράτης) τη διοίκηση ενός φορέα που βρι-
σκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. 
Το 2014, παρά την σφοδρή οικονομική
κρίση, παρέδωσα έναν φορέα, με επαρκή
ταμειακά διαθέσιμα, βιώσιμο και με προο-
πτική. 
Όποιος έχει μάτια, βλέπει. Δημόσια διοίκη-
ση, σημαίνει χρηστή διοίκηση και νοικοκύρε-
μα. 
Και εμείς αυτό κάναμε και στον ΕΔΣΝΑ και
ασφαλώς και στην Περιφέρεια Αττικής.
Πλέον η νέα διοίκηση οφείλει να προχωρή-
σει σε άμεση μείωση της εισφοράς των
δήμων, ώστε να μειωθούν αντίστοιχα τα
ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολί-

τες».

*Σημειώνεται ότι η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν εξέδω-
σε ανακοίνωση μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού
του φορέα περνώντας στα ψιλά αυτή τη σημαντική εξέ-
λιξη… 
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Ανοικτή στους φορείς και τους πολίτες για προτάσεις που θα αφορούν 
την βελτίωση των εκδηλώσεων, η Επιτροπή των Αισχυλείων 

Το Φεστιβάλ αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή
της Ελευσίνας , που γίνεται κάθε χρόνο προορι-

σμός για πολλούς επισκέπτες 

Το Φεστιβάλ αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της
πόλης μας, αφού κάθε χρόνο δεκάδες ραδιοφωνικά και
τηλεοπτικά σποτς καθώς και εκατοντάδες καταχωρήσεις
στον τύπο καταδεικνύουν το σύγχρονο πρόσωπο της
Ελευσίνας που όποιος γνωρίσει γοητεύεται και έτσι η
πόλη μας γίνεται προορισμός για τους κατοίκους της
Αττικής.  

Την παρουσίαση των εκδηλώσεων, που παρουσιά-
στηκαν στα Αισχύλεια 2014, έκαναν η Μαίρη Μητρο-
πούλου για τις θεατρικές παραστάσεις, ο Χριστόδουλος
για τις μουσικές εκδηλώσεις και ο Γιώργος Σκιάνης για
τα εικαστικά. 

Ιδιαίτερη η προσφορά των φίλων εθελοντών 

Ιδιαίτερη μνεία έκαναν ο Δήμαρχος Γιώργος Τσουκα-
λάς και η Αντιδήμαρχος Δέσποινα Οικονόμου στην προ-
σφορά των εργαζομένων του Δήμου για το «στήσιμο»
και τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ και στην ακάματη προ-
σπάθεια των φίλων εθελοντών. 

Για το 2015, ανέφερε ο Γαβριήλ Καμπάνης, ο στό-
χος είναι να κινηθούμε στην ίδια πορεία διεθνούς προ-
βολής, ενόψει και της παρουσίασης της υποψηφιότητας
για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2021. 

Η Επιτροπή Αισχυλείων θα συνεδριάσει την Πέμπτη 5
Μαρτίου με στόχο την κατάρτιση του προγράμματος για
το 2015. 

Η Επιτροπή αξίζει να σημειωθεί πως είναι ανοικτή
στους φορείς και τους πολίτες και περιμένει τις προτά-
σεις όλων για την βελτίωση των εκδηλώσεων. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διανομή του οπτικοακουστικού υλικού 

«Το μυστικό της μικρής Νίκης» με στόχο την ευαισθητοποίηση
γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών 

Στην καμπάνια ενημέρωσης «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»
του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα για
την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακο-

ποίησης συμμετέχει με πρωτοβουλία του ο Δήμος
Αχαρνών διανέμοντας αρχικά σε Νηπιαγωγεία, Παιδι-
κούς Σταθμούς και Δημοτικά Σχολεία, το DVD με τίτλο
«Το μυστικό της Νίκης». 

Η καμπάνια που συντονίζεται από την Έλενα Ράπτη
και παρουσιάζει «το Μυστικό της Νίκης» είναι μια παρα-
γωγή της DVS Design στην οποία συμμετέχουν οι Νίκος
Αλιάγας, Φαίη Σκορδά, Βασίλης Παλαιολόγος, Ραφαη-
λία Χρυσοστομίδου, Στέλλα Μανδαλιανού και Μαρία
Δεληκωνσταντίνου.

«Το μυστικό της Νίκης» είναι μια ιστορία κινουμένων
σχεδίων (3D animation video) με ελληνικούς χαρακτή-
ρες που περνά όλα τα μηνύματα της καμπάνιας σε
γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως σε παιδιά, με
τρόπο οπτικοακουστικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό,
συμβάλλοντας πολύ ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση
όλων και εν τέλει στην προστασία των παιδιών. Αυτό

είναι κάτι που θα μάθει καλά η Νίκη μέσα από την περι-
πέτειά της. 

Όσο κι αν προσπαθήσει ένα πρόσωπο από το οικείο
περιβάλλον της να τη βλάψει, εκείνη θα προστατεύσει
τον εαυτό της γιατί γνωρίζει τον «κανόνα του εσώρου-
χου»!

Πρόκειται για μια εξαιρετική παραγωγή που έχει στόχο
να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ελληνική

κοινωνία και να φτάσει σε γονείς και παιδιά σε ολόκλη
ρη τη χώρα. Με την ευγενική υποστήριξη της Media

Strom για το κόστος παραγωγής και του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για το κόστος αναπαραγω-
γής των αντιτύπων. «Το μυστικό της Νίκης» μοιράστηκε
δωρεάν στον κεντρικό δήμο του κάθε νομού σε όλη την
Ελλάδα. Χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος ΑΝΤ1.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και ο Αντι-
δήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νέας
Γενιάς Ευστάθιος Τοπαλίδης προωθούν το συγκεκριμέ-
να υλικό στα σχολεία της πόλης μας, ώστε το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό να τα αξιοποιήσει προς ενημέρωση
τόσο των μαθητών, όσο και των γονέων, τονίζοντας
πως «Πολλές φορές αυτό που χρειάζεται για να είμαστε
ασφαλείς και χαρούμενοι είναι να γνωρίζουμε απλούς
κανόνες! 

Μέσα από αυτή την καμπάνια κατά της σεξουαλικής
κακοποίησης προσπαθούμε να προστατέψουμε τα παι-
διά μας από όλους τους πιθανούς κινδύνους ενημερώ-
νοντας τα με ένα κινούμενο σχέδιο!» 
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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

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων από ΚΑΠΗ
Ελευσίνας - Μαγούλας στα πλαίσια της Έκθεσης 

¨η δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελύθη¨ 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού- Αθλητισμού- Κοινωνικής Πολιτικής- Προσχολικής Αγωγής,  την
Κυριακή, 1η Μαρτίου 2015 με τη συμμετοχή 50 μελών του Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας – Μαγούλας
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μέγαρο της  Βουλή των Ελλήνων  στα πλαίσια της Έκθεσης ¨η
δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελύθη¨ (Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ).

Έγινε ξενάγηση στους χώρους του  κτιρίου με περιγραφή της ιστορίας κατασκευής του, του
έργου της Βουλής και παρουσίαση στην Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος »  της σημαντικής
αυτής Έκθεσης  για την ιστορία της Δημοκρατίας της χώρας μας. Εν συνεχεία τα μέλη μας
περιηγήθηκαν στο Θησείο.

Η Προέδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαρία Βασιλείου

Την 8η του Μάρτη τιμάμε τις εργάτριες στα εργο-
στάσια ιματισμού και κλωστοϋφαντουργίας της

Νέας Υόρκης που τόλμησαν το 1857 να υψώσουν το
ανάστημά τους, να αντισταθούν στις άνισες αμοιβές,
στα άθλια ωράρια και συνθήκες δουλειάς, στην εκμε-
τάλλευση και καταπίεση που βίωναν.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί πηγή έμπνευσης για το
σήμερα. Γιατί στις σημερινές συνθήκες είναι μονόδρο-
μος για τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις αυτοαπασχο-
λούμενες, τις αγρότισσες, τις μετανάστριες, τις νέες
σπουδάστριες στα ΤΕΙ, ΑΕΙ, στις σχολές μαθητείας και
κατάρτισης να οργανωθούν στα Σωματεία τους, στις
επιτροπές αγώνα της ΠΑΣΕΒΕ και τους ΜΑΣ, στους
Συλλόγους Γυναικών και τις ομάδες της ΟΓΕ, στους
αγροτικούς Συλλόγους της ΠΑΣΥ, να μπουν μαζικά
στον αγώνα και να μη συμβιβαστούν με τη ζωή που
προετοιμάζουν για τις γυναίκες, για όλους τους εργα-
ζόμενους.

Γυρίζουμε τις πλάτες μας σε όλους αυτούς που με τις
πολιτικές τους έφεραν τις γυναίκες και τους νέους στην 

πρώτη θέση της ανεργίας, στην πρώτη θέση της εφή-
μερης δουλειάς χωρίς δικαιώματα, καθιστώντας τους
το πιο εκμεταλλευόμενο τμήμα της εργατικής τάξης.

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας μέλος της (ΟΓΕ)
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, διοργανώνει
τριήμερο εκδηλώσεων στο “ΣΤΕΚΙ” ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,
ΑΝΕΡΓΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 9
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Παρασκευή 6 Μάρτη 6 μ.μ. προβολή ντοκιμαντέρ για

τη δράση της ΟΓΕ.
Σάββατο 7 Μάρτη 6 μ.μ. συζήτηση-καφέ-τσάι-μουσι-

κή.
Κυριακή 8 Μάρτη 7 μ.μ. προβολή ταινίας-συζήτηση.
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΛΑΪΚΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΑΜΕ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τριήμερο εκδηλώσεων στο “ΣΤΕΚΙ” 
εργαζομένων, ανέργων & Νεολαίας 

Υλοποίηση ημερίδας
στο 1ο Γυμνάσιο 

Ζεφυρίου 
«Κινηματογράφος«Κινηματογράφος
και εκπαίδευση»και εκπαίδευση»

ΗΔιεύθυνση Δ.Ε.
Δυτικής Αττικής,
μέσω της Υπεύ-

θυνης Πολιτιστικών
Θεμάτων, σε συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση ΠΕ
Δυτικής Αττικής, μέσω
του Υπευθύνου Πολιτι-
στικών Θεμάτων διοργα-
νώνει ημερίδα στο 1ο
Γυμνάσιο Ζεφυρίου,
Θερισσού και Κρυστάλ-
λη στο Ζεφύρι την Παρα-

σκευή 13/03/2015 και ώρα 15.00 ως 19.00, με θέμα:
«Κινηματογράφος και εκπαίδευση »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14.45-15.00 Προσέλευση-εγγραφή 
15:00-16:00: «Ντοκυμαντέρ», Δημήτρης Κουτσια-
μπασιάκος, σκηνοθέτης διδάσκων καθηγητής , στο
Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης
16 :00-17:00 «Kινηματογραφική κριτική», Χρήστος
Μήτσης κριτικός κινηματογράφου 
1700-1830: «Η γλώσσα του κινηματογράφου»,
Αντώνης Κιούκας σκηνοθέτης, υπεύθυνος προ-
γράμματος «πάμε σινεμά», π. διδάσκων καθηγητής
στο Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1830-1900: Συζήτηση – παρατηρήσεις, συμπερά-
σματα
Σκοπός της ημερίδας είναι να γνωρίσουν οι εκπαι-
δευτικοί τον κινηματογράφο και να μεταδώσουν
στους/στις μαθητές/τριες την αγάπη τους γι΄ αυτόν,
ώστε να δημιουργηθούν κινηματογραφικές λέσχες
στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Αττικής, στις
οποίες θα γίνεται κριτική κινηματογραφικών ταινιών
και θα δημιουργούνται ταινίες μικρού μήκους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν στην
παρακάτω φόρμα http://goo.gl/forms/
w8RYb17BSC, ως την Πέμπτη 12/3/2014.
Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Δ. Ε. 

Δυτικής Αττικής 
Αργύριος Θ. Αργυρίου 
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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.

Kίνημα συμπαράστασης
για την αποτροπή 
πλειστηριασμών 

στο Μενίδι 
Την Τετάρτη 4/3 στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών ήταν

προς πλειστηριασμό ι για χρέη, οικία και κατά-
στημα ενός κατοίκου Μενιδίου .

Εκεί βρέθηκαν αρκετοί  συμπολίτες του,  προ-
κειμένου όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούν ενάντια
στους πλειστηριασμούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ξεσηκώνε-
ται ο κόσμος, καθώς έχει δημιουργηθεί στην 

περιοχή ένα κίνημα συμπαράστασης, το οποίο
συνεχώς μεγαλώνει  μέσα από  τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. Αν μη τι άλλο αυτό αποδεικνύει
πως μαζί με την οικονομική κρίση δεν χάσαμε τον
ανθρωπιστικό μας ρόλο.  

«ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ»
ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 5ΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

ΑθλητικόΑθλητικό
υλικό υλικό 
στις στις 

ακαδημίεςακαδημίες
του του 

ΑθλητικούΑθλητικού
Οργανισμού Οργανισμού 

μοίρασε μοίρασε 
ο Γιώργοςο Γιώργος

ΜαυροειδήςΜαυροειδής

Αθλητικό υλικό μοίρασε το πρωί της Κυριακής, 1η
Μαρτίου 2015, στους καλαθοσφαιριστές της ακαδη-
μίας του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού ο
Πρόεδρος Γιώργος Μαυροειδής. 

Μιλώντας στα μελλοντικά αστέρια του μπάσκετ ο
Γιώργος Μαυροειδής τα προέτρεψε να προπονούνται
με θέληση και αγωνιστικότητα. 

«Εμείς θα βρισκόμαστε στο πλευρό σας, βελτιώνο-
ντας, καθημερινά, τις συνθήκες άθλησης» τόνισε και
κατέληξε. «Στόχος μας είναι να επιστρέφουν σε σας,
υπό μορφή παροχών, η μικρή συνδρομή που κατα-
βάλουν οι γονείς σας».

Φλαμπούρι - Ορεινό καταφύγιο Πάρνηθας
Πεζοπορούμε με φεγγάρι 

στο ελατόδασος της Πάρνηθας.

Μια ημέρα πριν τη "γιορτή της γυναίκας" και εμείς θα
τις τιμήσουμε πεζοπορώντας στο πανέμορφο και ειδυλ-
λιακό τοπίο της Πάρνηθας μετά το ηλιοβασίλεμα. Πάρτε
τις φίλες σας, τις γυναίκες σας, τις κόρες σας, τις μητέ-
ρες σας και ελάτε να τους προσφέρετε στιγμές ευεξίας
και χαράς !

Φοράμε παπούτσια κατάλληλα για το βουνό, παίρ-
νουμε τα σακίδια και τους φακούς ανά χείρας ή ανά
κεφαλήν και είμαστε έτοιμοι.

Θα κινηθούμε μέσα από μονοπάτια, σε μία διαδρομή
που μπορούν να συμμετέχουν αρχάριοι και παιδιά (9
ετών και άνω).

Ετοιμαστείτε για μία απίθανη εμπειρία !!!
Η βόλτα του Σαββάτου είναι προσφορά από το κατα-

φύγιο Φλαμπούρι !!!
Περισσότερα: http://www.flabouri.gr/index.php/ekdilo-

seis/pezopories-old/2015/868-apogevmatovradini-pezo-
poriki-volta-07-03-15

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρί-
ου 2015, επισκέφθηκε το 5ο Γυμνάσιο Αχαρνών, έπειτα από πρόσκληση του διευθυντή κ.
Σπύρου Καραβία, προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης σχετικά με

τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.
Η πρόσκληση έγινε σε συνέχεια της εκδήλωσης «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ» που

πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2015, όπου το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας πρότεινε ένα θέμα-ζωγραφιά με αντικαπνιστικό μήνυμα.

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ. Παναγιώτης Καζανάς και η
Ταμίας κ. Ευφροσύνη Γιαννουσάκη. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν με αρκε-
τές ερωτήσεις και απόψεις.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ. Παναγιώτης Καζανάς συγχάρηκε τον διευθυντή κ. Σπύρο
Καραβία για τις πρωτοβουλίες του και το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία.
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ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  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

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους κ.κ. Υπουρ-
γούς:•Δικαιοσύνης Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και
•Οικονομικών με θέμα: 

«Λαθρεμπόριο Καπνού: Τεράστιος
Κίνδυνός για την Δημόσια Υγεία και
την Πολύπαθη Ελληνική Οικονομία
», κατέθεσε ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρολιάκος.

Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής: 
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται

αλματώδης αύξηση του παράνομου
εμπορίου τσιγάρων και χύμα καπνού.
Σύμφωνα με την έρευνα EPS της
ACNielsen, το παράνομο εμπόριο τσι-
γάρων τον Σεπτέμβριο του 2013
έφτασε στο 19,5% από 13,4% το
2012. Καταναλώθηκαν 4,4 δισεκατομ-
μύρια παράνομα τσιγάρα (αύξηση
κατά 340% σε σχέση με το 2009 που
ήταν 1 δισ. παράνομα τσιγάρα) ενώ
το κράτος έχασε 600 εκ. ευρώ (στοι-
χεία ΙΟΒΕ 2013) από διαφυγόντα
έσοδα από Ειδικό Φόρο Κατανάλω-
σης και ΦΠΑ.

Οι αιτίες, είναι πολλές αλλά πάνω
από όλα είναι η Οικονομική Κρίση
που μαστίζει τα τελευταία πέντε (5)
χρόνια τη χώρα μας. Αυτό μπορεί
εύκολα να παρατηρηθεί διότι έξαρση
του φαινομένου διαπιστώθηκε στα
μεγάλα Αστικά Κέντρα της χώρα
όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσα-
λονίκη κ.τ.λ. δηλαδή σε περιοχές που
οι κάτοικοί επλήγησαν περισσότερο
από την Οικονομική Κρίση.  

Οι επιπτώσεις του παράνομου
εμπορίου στην Ελληνική Κοινωνία
σύμφωνα με μελέτες είναι οι εξής:

•Αύξηση του οργανωμένου εγκλήμα-
τος.

•Μειωμένα κρατικά έσοδα.  Το 2013
μόνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του
ΙΟΒΕ, τα κρατικά ταμεία έχασαν περί-
που 600 εκατ. ευρώ, χρήματα τα
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν για την καταβολή μισθών, 

συντάξεων, επιδομάτων ανεργίας
και κοινωνικές παροχές.

•Ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα παρά-
νομα τσιγάρα για τους ανηλίκους

•Χαμένες θέσεις εργασίας και έσοδα
για τη νόμιμη αλυσίδα (καπνοπαρα-
γωγοί, βιομηχανία, εμπόριο). Η
πτώση των πωλήσεων της νόμιμης
αλυσίδας έχει ως αποτέλεσμα να
απειλούνται 50.000 θέσεις εργασίας
και οι ιδιοκτήτες περιπτέρων και ψιλι-
κών να οδηγούνται στο κλείσιμο των
επιχειρήσεών τους και στην απώλεια
εισοδήματος για τους ίδιους και τους
υπαλλήλους τους.

• Κίνδυνος για τη
δημόσια υγεία. Τα παράνομα προϊό-
ντα καπνού δεν υπόκεινται σε κανέ-
ναν ποιοτικό έλεγχο και κατά την
παραγωγή τους δεν τηρούνται στοι-
χειώδεις συνθήκες υγιεινής. Σύμφωνα
με εργαστηριακές αναλύσεις του Γενι-
κού Χημείου του Κράτους, στο περιε-
χόμενό τους έχουν ανιχνευθεί βαρέα
μέταλλα, απορρίμματα καπνού, ξένες
ύλες όπως τρίχες ζώων, φτερά και
κομμάτια πλαστικού και χημικά πρό-
σθετα άγνωστης σύστασης και προέ-
λευσης.

Εύκολα μπορούμε να διαπιστώσου-
με ότι η έξαρση του Λαθρεμπόριού
Καπνού είχε τεράστιες επιπτώσεις
στην  Ελληνική Οικονομία αλλά και
στην Υγεία των Πολιτών που κάνουν
χρήση προϊόντων παράνομου
Καπνού.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται
οι αρμόδιοι Υπουργοί:

• Με ποιο τρόπο και με ποια μέτρα
σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το
συγκεκριμένο φαινόμενο, που έχει
σοβαρές επιπτώσεις στην Ελληνική
Οικονομία και στην Υγεία των Πολι-
τών.

•Τα συναρμόδια Υπουργεία πως
αντιμετωπίζουν την προοπτική
αυστηροποίησης της υφιστάμενης
νομοθεσίας για το λαθρεμπόριο
καπνικών προϊόντων.

Τηλεδιάσκεψη σε 78 σχολεία 
ανά την επικράτεια
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Τηλεδιάσκεψη σε επιπλέον εβδομήντα οκτώ (78) σχολικές μονάδες ανά την
επικράτεια, πραγματοποίησε με επιτυχία στις 03.03.2015, η Διεύθυνση Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Τα σχολεία που συμμετείχαν δέχθηκαν πρόσκληση μέσω του συστήματος «meet-
ings.sch.gr», του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και με τον τρόπο αυτό, εντάχθηκαν
στην τηλεδιάσκεψη. 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από εξειδι-
κευμένους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τη
χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού. 

Πιο αναλυτικά, οι θεματολογίες που αναπτύχθηκαν είναι: 
•Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 
•Ο σκοπός διοργάνωσης των τηλεδιασκέψεων. 
•Τα αδικήματα και ο τρόπος που αυτά διαπράττονται μέσω διαδικτύου, καθώς και

πρακτικές πρόληψης. 
•Τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τις ιστοσελίδες

κοινωνικής δικτύωσης και γενικά η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κινδύνων που
σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. 

•Στατιστικά στοιχεία, που αφορούν τη διείσδυση των Ελλήνων στο διαδίκτυο και τις
υποθέσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αρμόδιος καθηγητής από κάθε σχολείο συνέ-
λεξε ερωτήσεις από τους μαθητές, τις οποίες απέστειλε μέσω του συστήματος και
της λειτουργίας άμεσης γραπτής επικοινωνίας “chat”. Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν,
κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, από τους εξειδικευμένους Αξιωματικούς της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

«Λαθρεμπόριο Καπνού: 
Τεράστιος Κίνδυνός για τη δημόσια υγεία
και την πολύπαθη Ελληνική οικονομία»

Eρώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π. Σκουρολιάκου 
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Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι
αποφάσεις που ελήφθησαν
στην 6η Συνεδρίαση του  Περι-

φερειακού Συμβουλίου Αττικής,
καθώς δόθηκε εξαμηνιαία παράτα-
ση προθεσμίας ανανέωσης αδει-
ών επαγγελματικών πωλητών λαϊ-
κών αγορών, ενώ υπήρξε ενημέ-
ρωση για το θέμα της μεταφοράς
των μαθητών δημοσίων σχολείων
της Περιφέρειας Αττικής – με
παράταση όλων των συμβάσεων .

Επίσης, αποφασίσθηκε να γίνει
σε επόμενη Συνεδρίαση η επιλογή
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης 

Αναλυτικότερα, η διαδικασία της επιλο-
γής του Περιφερειακού Συμπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης θα επα-
ναληφθεί σε επόμενη Συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης (Πέμπτη 26
Φεβρουαρίου 2015) καμία από τις τέσσε-
ρις υποψηφιότητες δεν κατάφερε να
συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψη-
φία (δηλαδή των δυο τρίτων του συνόλου
των μελών του Σώματος). Στόχος του
θεσμού του Περιφερειακού Συμπαραστά-
τη του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι η
ταχεία επίλυση των διαφορών μεταξύ του
διοικούμενου και της Διοίκησης, ούτως
ώστε να μην αναγκάζεται ο πολίτης να
προσφύγει σε άλλους θεσμούς ή στις
χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες
απονομής της Δικαιοσύνης, καθώς και
στην πρόληψη της κακοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η εξαμηνι-
αία παράταση ανανέωσης των αδειών

των επαγγελματιών πωλητών των λαϊ-
κών αγορών, ήτοι μέχρι τις 02.09.2015.
Η παράταξη «Αττική» απείχε από τη δια-
δικασία ψηφοφορίας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο αρμόδιος
Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Στυλιανός
Κοροβέσης, τόνισε: «Ο όγκος των αιτή-
σεων που δεχόμαστε είναι πολύ μεγά-
λος, ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαι-
ολογητικών είναι εξαιρετικά χρονοβόρος,
τα προβλήματα που προκύπτουν πολ-
λαπλά και χρήζουν εξέτασης κατά περί-
πτωση. Επίσης, σε συνδυασμό με την
κατάργηση του Οργανισμού Λαϊκών Αγο-
ρών Αθηνών την 31/12/2014, τη διεξαγω-
γή των εθνικών εκλογών, με την επακό-
λουθη αδυναμία στελέχωσης της νεοσυ-
σταθείσας Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών
και προκειμένου η υπηρεσία μας να
μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των
ενδιαφερομένων, είναι απαραίτητη η
παράταση αυτή. Η κατάσταση δυσκόλε-
ψε ακόμη περισσότερο με το Προεδρικό
Διάταγμα που ποτέ δεν ήρθε». 

Ο κ. Κοροβέσης αρχικά ζήτησε τη
συναίνεση του Σώματος για τρίμηνη
παράταση, ενημερώνοντας όμως
παράλληλα ότι η Ομοσπονδία των
Επαγγελματικών Πωλητών Λαϊκών Αγο-
ρών έχει αποστείλει έγγραφο με το οποίο
αιτείται εξαμηνιαίας παράτασης. 

Από την παράταξη «Αττική», ο κ. Γιάν-
νης Σμέρος τόνισε: «Αντιλαμβανόμενοι
τον όγκο των αιτήσεων και των δικαιολο-
γητικών που απαιτούνται συμφωνούμε
με την παράταση», επισημαίνοντας
όμως ότι «αυτή δεν θα δώσει οριστική
λύση στο πρόβλημα. Αυτό που χρειάζε-
ται είναι η τροποποίηση του σχετικού
Νόμου».

«Προφανώς συμφωνούμε με την παρά-
ταση αλλά εμείς ως Περιφερειακό Συμ-
βούλιο δεν μπορούμε να πάρουμε μια
τέτοια απόφαση για την οποία απαιτείται
η τροποποίηση του νόμου» επεσήμανε ο 

κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας, από την

ίδια παράταξη, προσθέτοντας: «Το Συμ-
βούλιό μας δεν νομοθετεί. Κακώς ήρθε
το θέμα αυτό τόσο από τη Διοίκηση, όσο
και από την Υπηρεσία. Αυτό που μπο-
ρούμε να αποφασίσουμε είναι να ζητή-
σουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο την
τροποποίηση του Νόμου με παράταση»,
ενώ κλείνοντας πρότεινε στην επικείμενη
αναθεώρηση του Νόμου του ‘Καλλικρά-
τη’ να δοθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο
η δυνατότητα να νομοθετεί σε θέματα
αρμοδιότητάς του.

«Να αποδεχθούμε την πρόταση της
Ομοσπονδίας και να προχωρήσουμε σε
εξαμηνιαία παράταση» πρότεινε η κυρία
Αλεξάνδρα Μπαλού από την παράταξη
«Λαϊκή Συσπείρωση» προσθέτοντας ότι
μια τέτοια κίνηση θα ανοίξει το δρόμο και
σε πανελλαδικό επίπεδο για αντίστοιχες
παρατάσεις. 

Μια συνολική ενημέρωση για την
πορεία του σχεδίου Νόμου σχετικά με τις
λαϊκές αγοράς, ζήτησε ο εκπρόσωπος
της παράταξης «180ο - η Αττική αλλάζει
πρόσωπο», κ. Πάρις Ευαγγελίου, ο
οποίος τόνισε ότι η Περιφερειάρχης Αττι-
κής είχε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει σε
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σχετικά με
το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΥΞΗΣΗ 57% ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το σχέδιο
της απόφασης που πρότεινε ο Αντιπερι-
φερειάρχης Οικονομικών, κ. Χρήστος
Καραμάνος σχετικά με το θέμα της μετα-
φοράς των μαθητών. Από τη διαδικασία
απείχαν οι παρατάξεις «Αττική» και
«180ο - η Αττική αλλάζει πρόσωπο». Της
λήψης απόφασης προηγήθηκε αναλυτι-
κή συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων από την Ομοσπονδία Ενώσεων
Συλλόγων Γονέων Μαθητών Περιφέρειας
Αττικής.

«Με τις ενέργειές μας απετράπη για τη
φετινή σχολική χρονιά η εφαρμογή ενός
μνημονιακού σχεδιασμού» τόνισε ο κ.
Καραμάνος, ο οποίος ενημέρωσε το
Σώμα ότι για φέτος ο αριθμός των μαθη-
τών που μεταφέρονται από την Περιφέ-
ρεια Αττικής αυξήθηκε κατά 57%, σε
σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του Μαρ-
τίου 2014. 

Ήδη τη φετινή χρονιά μεταφέρονται
17.000 μαθητές με δημόσια σύμβαση.
Βεβαίως, υπάρχουν ακόμη προβλήματα
σε μικροκλίμακα, τα οποία αγωνιζόμαστε
καθημερινά να επιλύσουμε».

Ακολουθεί η περίληψη της απόφασης:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κρί-

νει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο
αριθμός των μαθητών που μετακινούνται
σήμερα με δημόσια σύμβαση υπερβαίνει
τους 17.000 μαθητές, ενώ ο αρχικός σχε-
διασμός του Μαρτίου 2014 με βάση την
ΚΥΑ 24001/13 (Β1149) προέβλεπε μετα-
κίνηση 10.903 μαθητών

Το Περιφερειακό συμβούλιο Αττικής
αποφασίζει να συνεργασθεί με την επι-
στημονική κοινότητα, τη σχολική κοινότη-
τα, γονεϊκούς φορείς, συνδικαλιστικούς
φορείς, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταφο-
ρείς προκειμένου να συγκροτηθεί Επι-
τροπή Μελέτης για ένα νέο δημόσιο,
ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα
μεταφοράς μαθητών στην Αττική

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
αποφασίζει να προχωρήσει άμεσα ο
σχεδιασμός για το επόμενο σχολικό έτος
2015-2016, ο οποίος θα γίνει, θεωρώ-
ντας ότι όλα τα φετινά δρομολόγια θα
ισχύσουν και στο επόμενο σχολικό έτος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κρί-
νει ότι για να εκτελεστεί με πλήρη κάλυ-
ψη των αναγκών, αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια η μεταφορά μαθητών,
απαιτείται έγκαιρη αποστολή όλων των
στοιχείων στην Περιφέρεια Αττικής και
στενή συνεργασία με τους δήμους και τα
σχολεία.

Παράταση στην ανανέωση αδειών πωλητών 
λαϊκών αγορών και αύξηση κατά 57% 

των μαθητών που μεταφέρονται σε δημόσια σχολεία 
Πέτυχε η Περιφέρεια Αττικής, η οποία μετέφερε την επιλογή Συμπαραστάτη του

Πολίτη και της Επιχείρησης για την επόμενη συνεδρίαση 
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"Αποκυήματα αρρωστημένης 
φαντασίας ή κατασκευασμένα 

σενάρια τρομοκράτησης των πολιτών;" 

Η νέα ανακοίνωση του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τα κέντρα κράτησης

"Ό,τι και να είναι αυτή η Ανακοίνωση για τα Κέντρα
Κράτησης στερείται σοβαρότητας και οποιασδήποτε
βάσης αληθείας." αναφέρει η λιτή ανακοίνωση. Την ίδια
διάψευση έκανε και στην εφημερίδα ΒΗΜΑ ο κ. Γιάννης
Πανούσης ο οποίος αφήνει αιχμές για έγγραφο το οποίο
όπως λέει δεν έχει σταλεί από κανένα πολιτικό πρόσω-
πο του υπουργείου. "Ούτε εγώ, ούτε ο υπουργός Εσω-
τερικών, ούτε η αναπληρώτρια υπουργός κυρία Χριστο-
δουλοπούλου έχουμε βγάλει κάτι τέτοιο. Διερευνά το
θέμα ο αρχηγός της Αστυνομίας και το επιτελείο. Πιθα-
νόν κάποιος ταξίαρχος να έχει βγάλει κάποια διαταγή.
Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι επειδή αργούν
οι κρίσεις, κάποιος δημιουργεί τέτοια ζητήματα" αναφέ-
ρει το Βημα.   

Σύμφωνα με την διαβαθμισμένη υπηρεσιακή διαταγή
της ΕΛΑΣ ελεύθεροι αφήνονται όσοι μετανάστες βρί-
σκονται σε κέντρα κράτησης ή υπό κράτηση και δεν

κατηγορούνται για κακούργημα, αλλά βαρύ-
νονται απλώς με την κατηγορία της παράνο-
μης εισόδου.   Οσοι μετανάστες εφεξής, εντο-
πίζονται στα σύνορα της χώρας, δεν θα συλ-
λαμβάνονται πλέον, αλλά θα καταγράφονται,
θα γίνεται σήμανση και θα τους δίδεται μέσω
«φύλλου πορείας» η δυνατότητα παραμονής
στην Ελλάδα ενός μήνα, ώστε να επιλέξουν
σε ποια χώρα θέλουν να πάνε.   

Ωστόσο, αν στη συνέχεια εντοπισθούν σε άλλη περιο-
χή της χώρας θα τους δίδεται άδεια παραμονής άλλων
6 μηνών προκειμένου να ζήσουν νόμιμα, μέχρι να
βρουν τρόπο να φύγουν από την Ελλάδα.   Πολλά είναι
ωστόσο τα ερωτηματικά που γεννά η αντίδραση του
Υπουργείου το οποίο διαψεύδει ένα έγγραφο της ΕΛΑΣ
που φέρεται να έχει επισήμως σταλεί. Η απόφαση που
προκαλεί το αλαλούμ και κοινοποιήθηκε μέσω εγγρά-
φου επιβεβαιώθηκε νωρίς το απόγευμα και στο LIFO.gr
από τον πρόεδρο tης Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλά-
κων, Παναγιώτη Χαρέλα προκάλεσε την σφοδρή αντί-
δραση της ΝΔ.   

Ο πρόεδρος της ΝΔ  Αντώνης Σαμαράς, με ανακοίνω-
ση που εξέδωσε, χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή «απί-
στευτη, αδιανόητη και προκλητική» και υποστηρίζει ότι
η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου μετατρέπει την

Ελλάδα σε μαγνήτη προσέλκυσης
παράνομων μεταναστών στη χώρα.
«Οι επιπτώσεις για την κοινωνική
συνοχή, την ασφάλεια των πολιτών,
την οικονομία και τον τουρισμό, θα
είναι καταστροφικές και επιπλέον θα
υπάρχουν και συνέπειες στη σχέση
μας με την Ευρώπη» τονίζει ο κ.
Σαμαράς και καλεί την κυβέρνηση να

αρθεί η απόφαση.   
Σκληρή ήταν όμως και η απάντηση του Μαξίμου στις

κατηγορίες Σαμαρά: «Σε μια κακοστημένη και επικίνδυ-
νη θεατρική παράσταση, ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης
Σαμαράς σε αγαστή συνεργασία με συγκεκριμένα
συστήματα διακινούν την είδηση ότι η κυβέρνηση ανοί-
γει αύριο όλα τα κέντρα κράτησης μεταναστών! Και σαν
έτοιμη από καιρό η μονταζιέρα της Συγγρού διέσπειρε
την υποτιθέμενη «αποκάλυψη» προσπαθώντας να πεί-
σει ότι η χώρα κινδυνεύει! Η ανευθυνότητα του κ. Σαμα-
ρά είναι γνωστή -άλλωστε όλοι ξέρουν που έχει οδηγή-
σει τη χώρα με τις πολιτικές του. Θα περιμέναμε, όμως,
πριν υιοθετηθεί η είδηση να διασταυρωθεί –απ' όλους!
Ας σταματήσουν, επιτέλους, τα επικίνδυνα παιχνίδια
που ξεπερνούν κάθε νοσηρή φαντασία. Και ας γνωρί-
ζουν, όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι θα χυθεί άπλετο φως». 

Ναυτικοί: Σε αδιέξοδο 
η συνάντηση με Θ.Δρίτσα για

την απλήρωτη εργασία

Απλήρωτοι ναυτικοί, δεμένα τα πλοία και η Λήμνος ξανά
χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Λαύριο. Αυτή την κατά-
σταση αντιμετωπίζει ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας
κ. Θεόδωρος Δρίτσας ο οποίος προσπαθεί να βρει άμεσα
λύση στο σοβαρό πρόβλημα της μη καταβολής δεδουλευ-
μένων στα πληρώματα των πλοίων της ακτοπλοΐας και
παράλληλα να γίνει επανεκκίνηση δρομολογίων πλοίων τα
πληρώματα των οποίων βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λήμνου ο δήμαρχος
κ. Δημήτρης Μαρινάκης βρίσκεται εν αναμονή της απόφα-
σης του κ. Δρίτσα μετά τις επαφές που είχε ο τελευταίος με
αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
«για την επίσχεση εργασίας στα πλοία της Ναυτιλιακής
Εταιρείας Λέσβου, εξαιτίας της οποίας έχει διακοπεί η ακτο-
πλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με το λιμάνι του Λαυρίου».

Ο Δήμαρχος, στη συνάντησή του με τον υπουργό, στην
οποία συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής του νομού κ. Χαρά-
λαμπος Αθανασίου, η βουλευτής Επικρατείας και επικεφα-
λής της παράταξης Βόρειο Αιγαίο-Γόνιμη Γραμμή στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο, κυρία Αγλαΐα Κυρίτση, ο Έπαρχος
Λήμνου κ. Ευάγγελος Γιαρμαδούρος και ο πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Λημνιακών Συλλόγων κ. Αντώνης Καραγιάν-
νης, ζήτησε από τον κ. Δρίτσα να κινήσει τις διαδικασίες που
απορρέουν από τη σύμβαση της εταιρείας με το υπουργείο,
στην περίπτωση που ο ανάδοχος αδυνατεί να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του.

Εν τω μεταξύ σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση
Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού αναφερόμενη στη συνάντηση
με τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας αναφέρει ότι «κατέ-
ληξε σε αδιέξοδο αφού ο υπουργός δεν κατέθεσε καμιά
ουσιαστική πρόταση για την άμεση λύση του προβλήμα-
τος».

Και επισημαίνει ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε
στην ανωτέρω σύσκεψη ο υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας
το ποσόν που εκταμιεύτηκε προς την εταιρεία ήταν 287.000
ευρώ ενώ η εταιρεία κατέβαλε προς τους απλήρωτους Ναυ-
τεργάτες μόνο τις 120.000 ευρώ! Επίσης τα Ναυτεργατικά
Σωματεία και οι απλήρωτοι Ναυτεργάτες απέρριψαν ομό-
φωνα και κατηγορηματικά την πρόταση του κ. Δρίτσα να
εκτελεσθεί το δρομολόγιο του «ΤΑΞΙΑΡΧΗ» χωρίς την εξό-
φληση των μισθών τους!»

Επιπλέον σημειώνεται ότι «η εταιρεία και οι εκπρόσωποί
τους εξακολουθούν να εμπαίζουν τους Ναυτεργάτες και
πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης στο ΥΝΑ κατηγορώντας το
για καθυστέρηση στην εξόφληση των εκτελεσμένων δρομο-
λογίων. Από την πλευρά του ΥΝΑ δηλώνεται ότι η εταιρεία
δεν έχει καταθέσει ακόμη τα σχετικά έγγραφα για τα δρομο-
λόγια του μήνα Γενάρη 2015 ενώ έχουν καταβληθεί τα
μισθώματα μέχρι και τέλος του 2014».

Επανέρχονται τριετίες, συλλογικές συμβάσεις και μισθός στα €751
Τα 8 μέτρα που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Σαρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας προβλέπει το νομοσχέδιο - μαμούθ για τα εργασιακά, το οποίο θα κατα-
τεθεί στη Βουλή εντός του μηνός. Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις που επαναφέρουν τις συλλογικές συμ-
βάσεις εργασίας, την επεκτασιμότητα των συμβάσεων και για επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στα εργοδοτικά
συλλογικά όργανα, την επαναλειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ενώ θα θέτει εκ νέου σε ισχύ
τις τριετίες, σύμφωνα με «Τα Νεα».

Επίσης, θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα επαναφοράς, εντός διετίας, του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. 
Αναλυτικά τα οκτώ μέτρα που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο
1. Θα  προωθηθεί σταδιακά - σε συνδυασμό με φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις - η επανα-

φορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.
2. Επανέρχεται ο χρόνος προειδοποίησης για απόλυση στον ιδιωτικό τομέα στα προ Μνημονίου επίπεδα τα οποία

σήμερα είναι - ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας - έως έξι μήνες.
3. Εφαρμογή δέσμης μέτρων στην κατεύθυνση της κατάργησης των ελαστικών μορφών εργασίας.
4. Επαναφορά του προστατευτικού πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις.
5. Εφεξής η ΕΓΣΣΕ (Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) και οι όροι που τη διέπουν θα μπορούν να

καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
6. Εφεξής το χρονικό διάστημα της διαπραγμάτευσης, μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης, αυξάνεται από

τους τρεις μήνες που είναι σήμερα στους έξι μήνες, όπως ήταν δηλαδή πριν από την εφαρμογή των μνημονιακών
περιορισμών.

7. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας θα δεσμεύει και τις επιχειρήσεις ενός κλάδου που δεν έχουν ενταχθεί στο αντί-
στοιχο εργοδοτικό συλλογικό όργανο.

8. Αφαιρούνται όλοι εκείνοι οι όροι που είχε θεσπίσει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και οι οποί-
οι ουσιαστικά εμπόδιζαν τη μονομερή προσφυγή των εργαζομένων στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ) για την υπογραφή νέας
συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Δέσμευση 1,5 τόνου 
πορτοκαλιών στην Κεντρική

Λαχαναγορά του Ρέντη
Στη δέσμευση πορτοκαλιών, συνολικού βάρους 1.500

κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές  τροφίμων του Τμήμα-
τος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πειραιά, μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο
που πραγματοποίησαν, στην Κεντρική Λαχαναγορά του
Αγ. Ι. Ρέντη.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές γεωπόνοι εντόπισαν και
δέσμευσαν 70 πλαστικά κιβώτια με πορτοκάλια συνολι-
κού βάρους 1.500 κιλών, λόγω απουσίας της προβλε-
πόμενης από τη νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευ-
ασίας και μη τήρησης των κανόνων υγιεινής και καθα-
ριότητας στα πλαστικά μέσα συσκευασίας.

Η περαιτέρω τύχη του δεσμευμένου προϊόντος, θα
κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Προφυλακιστέος ο 40χρονος που
κατηγορείται για παιδοφιλία

Είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές
βαθμού πράξεις

Ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας απολογήθηκε
ο 40χρονος, που συνελήφθη στο Περιστέρι για σοβαρή
υπόθεση παιδοφιλίας και αποπλάνησης ανηλίκων.
Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κακουργημα-
τικές και πλημμεληματικού βαθμού πράξεις, που αφο-
ρούν τα αδικήματα του βιασμού, αποπλάνησης ανηλί-
κου, απόπειρας αποπλάνησης ανηλίκου και απόπειρας
προσέλκυσης ανηλίκου.

Εξάλλου, με αφορμή ανακοινώσεις και δημοσιεύματα
που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπό-
θεση του 40χρονου, ο οποίος φέρεται ως μέλος κυκλώ-
ματος παιδεραστών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών με ανα-
κοίνωσή της ενημερώνει ότι διατάχθηκε πειθαρχική εξέ-
ταση, προκειμένου να εξακριβωθεί αν προκύπτει ολι-
γωρία υπαλλήλων της Εισαγγελίας για τις ενέργειες που
θα έπρεπε να έχουν γίνει, ώστε να συλληφθεί έγκαιρα ο
δράστης.
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, 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

της παραβατικότητας και την ανάδει-
ξη της άμεσης ανάγκης καταστολής της
βαριάς εγκληματικότητας σε χωρικούς
θύλακες του Ζεφυρίου και των Άνω Λιο-
σίων. 

Τα μέλη του Συμβουλίου Πρόληψης
Παραβατικότητας Δήμου Φυλής ευχαρι-
στούν όλους τους παρευρισκόμενους
συλλόγους και φορείς για την συμμετο-
χή και τις προτάσεις τους. 

Το Συμβούλιο ενημερώνει όλους
τους κατοίκους του Δήμου Φυλής ότι
μπορούν να αποστείλουν προτάσεις,
παρατηρήσεις  και στοιχεία για τα φαι-
νόμενα παραβατικότητας στις περιοχές
τους στο email του Συμβουλίου,
HYPERLINK "mailto:para-
vatikotitafylis@gmail.com" para-
vatikotitafylis@gmail.com, με την απόλυ-
τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους, αφού
αυτά θα τα χειρίζονται μέλη του Συμβουλί-
ου με κατάλληλη επαγγελματική εξειδίκευ-
ση (νομικός, αστυνομικός). Μεθοδευμένα
με σύστημα και συνεργασία μπορούμε να
καλυτερεύσουμε τις συνθήκες  της ζωής
στην πόλη μας.

Κατά την συζήτηση παρευρέθησαν
εκπρόσωποι των συλλόγων:

-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 6ου
Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

-Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλο-
γος Ζωφριάς

-Σκακιστικός σύλλογος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ

-Σύλλογος Πελοπονησίων Ζεφυρίου
-Σύλλογος Πανοράματος
-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 5ου

Δημοτικού Σχοελίου Άνω Λιοσίων

-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 3ου
Λυκείου Άνω Λιοσίων

-ο Διευθυντής του 2ου Ε.Κ Δυτικής
Αττικής

-ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Άνω
Λιοσίων

-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 4ου
Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ου
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων

-σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 7ου
Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 4ου
Δημοτικού Σχολείου Ζεφυρίου

-Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός σύλλο-
γος Αγίου Δημητρίου Η ΠΡΟΟΔΟΣ

-Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΙΓΕΑΣ
-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 2ου

ΓΕΛ Άνω Λιοσίων
-Σύλλογος τριτέκνων Δήμου Φυλής
-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 6ου 

Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων
-σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 2ου

Γυμνασίου Άνω Λιοσίων
-Ένωση Γονέων
-Σύλλογος Κρητών Άνω Λιοσίων-

Ζεφυρίου
-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ου

Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων
-σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 4ου

Γυ6μνασίου Ζωφριάς
-Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος Δροσούπολης
-Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβου-

λίου της ΚΕΔΗΦ.
Επίσης παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρ-

χος Περιβάλλοντος κος Μιχάλης Οικονο-
μάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων
κος Αθανάσιος Σχίζας, ο Αναπληρωτής
Δημάρχου στην ύδρευση και τον ηλεκτρο-
φωτισμό κος Μαρίνος Σαρλάς, ο Αντιδή-
μαρχος Ζεφυρίου Ιωάννης Μαυροειδά

κος, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής
Κοινότητας Φυλής, κος Σπύρος Μπρέ-
μπος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινό-
τητας Άνω Λιοσίων κος Χρήστος Καματε-
ρός, , η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότη-
τας Φυλής κα Ελένη Λιάκου, ο κος Σάβ-
βας Σάββας, επικεφαλής της παράταξης
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, Δημοτικός Σύμ-
βουλος, η κα Φωτεινή Γιαννοπούλου,
πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου, νυν Δημοτι-
κή Σύμβουλος, ο κος Λουμνιώτης Κώστας
, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΛΗΣ ο κος
Γεώργιος Αβράμης επικεφαλής της
παράταξης ΕΥΠΟΛΙΣ Δημοτικός Σύμβου-
λος, εκπρόσωπος της ΑΝ.ΕΛΛ Φυλής
κος Νίκος Λιόσης, οι συντονιστές στο
Δήμο Φυλής του πολιτικού κόμματος
ΠΟΤΑΜΙ, ο Πρόεδρος του ΤΟΣΥΝ-Ζεφυ-
ρίου Απόστολος Βαδεβούλης

Φυλή 3-3-2015   ΤΟΣΠΠΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Το μήνυμα της συνάντησης: Μεθοδευμένα με σύστημα και συνεργασία 
μπορούμε να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες της ζωής στην πόλη μας.

ΔΟΕ: Χιλιάδες οι απλήρωτοι 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Επρεπε να είχαν πληρωθεί έως 
το τέλος Φεβρουαρίου

Απλήρωτοι έχουν
μείνει χιλιάδες ανα-
πληρωτές εκπαι-

δευτικοί, που έπρεπε να
είχαν πληρωθεί από τα
τέλη Φεβρουαρίου, σύμφω-
να με καταγγελία της Διδα-
σκαλικής Ομοσπονδίας
Ελλάδας (ΔΟΕ).

Σε ανακοίνωση που εξέ-
δωσε η ΔΟΕ αναφέρεται:
«Χιλιάδες συνάδελφοί μας,
αναπληρωτές (ΕΣΠΑ και

ΠΔΕ) σε όλη τη χώρα βρίσκονται σήμερα μπλεγμένοι, δίχως φυσικά καμία δική
τους υπαιτιότητα, στα γρανάζια των διαδικασιών που πρέπει να διεκπεραιωθούν
μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να τους καταβλη-
θούν τα δεδουλευμένα του μηνός Φεβρουαρίου.  

» Αυτό που έχει πραγματική σημασία δεν είναι το αν η καθυστέρηση οφείλεται
στο ότι δεν έχει ακόμα εκδοθεί κάποιο ΦΕΚ ή δεν έχουν δοθεί οι  πιστώσεις από
το Υπουργείο Ανάπτυξης.

» Το αληθινά σημαντικό είναι ότι χιλιάδες συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή στε-
ρούνται, εξαιτίας της μη πληρωμής τους, ακόμα και τα στοιχειώδη.

» Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
να δώσει άμεσα λύση στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα το οποίο θα είναι και το
πρώτο που θα θέσει κατά τη σημερινή συνάντηση μαζί της».
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ΕΓΕ
ΑΧΑΡΝΩΝ   

Εκδήλωση με   
αφορμή την

«Παγκόσμια 
Ημέρα της   
Γυναίκας»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στην εκδήλωση με
αφορμή την  «Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας» την  Κυριακή 8
Μάρτη 2015 και ώρα 7.00 μ.μ
στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δήμου Αχαρνών

οδός Φιλαδελφείας 87
Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Η Πρόεδρος                      Η
Γεν. Γραμματέας      

Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά
Αναστασία Παμουκτσόγλου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

………………………

Παράλληλα λειτουργούν 7 & 8-
3-2015  από  τις 6.00 μ.μ

Έκθεση Χειροτεχνίας από το
Εργαστήρι της Ε.Γ.Ε. Αχαρνών 

στην αίθουσα εκθέσεων.΄Εργα
τους παρουσιάζουν οι:

•Αγγελική Αναγνωστοπούλου
•Μαρία Αναγνωστάκη
• Αγγελική Μουράτογλου   &

Τριάδα Παπαπούλου
Έκθεση Αγιογραφίας & Ζωγραφι-
κής 

΄Εργα τους εκθέτουν οι: Κατερί-
να Κατσαρού, Παναγιώτα Σαντά,
Κώστας Σταθοκώστας, Σοφία
Πολίτη, Μανώλης Σταθοκώστας,
Ελένη Ιατρίδη,  Δήμητρα Γιαννα-
κέα & Χριστίνα Καράλη-Γιόβα

Πρόγραμμα εκδήλωσης

•Χαιρετισμοί

•«Φόρος Τιμής στην Μαρία
Κυπριωτάκη»

Ομιλήτρια: Λίτσα Αλεξάνδρου-
Πανά, Πρόεδρος ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ       

•« Μελίνα και Ε.Γ.Ε » Ομιλή-
τρια: Ντένα Λογιάδου Οικονομο-
λόγος, Δημοτική Σύμβουλος Αθή-
νας, Πρόεδρος Επιτροπής Ιότη-
τας και Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης στον Δήμο
Αθηναίων.

•«Τραγουδάμε για τη Γυναίκα»
από τις χορωδίες των  9ου, 11ου
και Διαπολιτισμικού Γυμνασίων
Αχαρνών, υπό την Διεύθυνση-
Διδασκαλία των καθηγητών μου-
σικής κ.Δημήτρη Αλημίση  και
κ.Ρόδης Μπουσίου.

•«Η Μενιδιάτικη γυναικεία
φορεσιά και η θέση της  γυναίκας
στις Αχαρνές» Παρουσίαση
βίντεο από τη  κ.Ρένα Κουμπού-
ρη Πρόεδρο του «Ομίλου Φίλων
της  Δημοτικής Πινακοθήκης
Αχαρνών «Χρήστος Τσεβάς»

•Τιμή στον Ζωγράφο των Αχαρ-
νών κ. Χρήστο Τσεβά. 

•«Παραδοσιακά Τραγούδια για
τη  Γυναίκα»

Από τη χορωδία της Ε.Γ.Ε.
ΑΧΑΡΝΩΝ υπό τη  Διεύθυνση-
Διδασκαλία  Κων/νου Κατσικο-
γιώργου

•Παραδοσιακοί χοροί από τη
χορευτική ομάδα της Ε.Γ.Ε.
ΑΧΑΡΝΩΝ, υπό τη  διδασκαλία
Αχιλλέα Νταγιάντα

•Παρουσίαση: Αναστασία
Παμουκτσόγλου, Δρ Κοινωνιολο-
γίας της Εκπαίδευσης, τ. πάρε-
δρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΓΑΜΟΣ

Ο Τριανταφυλλί-
δης Χρήστος του
Γεωργίου και της

Θεοδώρας, το
γένος Λιώλη, 
γεννηθείς στο

Μαρούσι Αττικής,
κάτοικος 

Ασπροπύργου,
και η Πονήρη 

Στυλιανή - 
Ειρήνη, του

Ιωάννη και της
Μαρίας, το γένος

Βερβελάκη, 
γεννηθείσα στο 
Ηράκλειο Κρή-
της, κάτοικος

Ηρακλείου Κρή-
της, πρόκειται να
έλθουν σε γάμο
που θα τελεστεί
στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργύ-

ρων στην 
Παραλία 

Ασπροπύργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Την Κυριακή 08/03/2015 στις 19.00 στο
γραφείο του Συλλόγου «Δροσούπολη»
(Γρεβενών 16, Άνω Λιόσια) για την 1η

συνεδρίαση του Δ.Σ
Θέμα: Σύσταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε σώμα
Χρήστος Αποστολόπουλος

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Στο Α' παράρτημα του Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας 

Ο καρδιολόγος κ. Κολοβέτζος Κων/νος την
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 στις 9:30 π.μ. στο Α'

παράρτημα  του Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας θα πραγματο-
ποιήσει ομιλία με θέμα: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ.

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

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Για τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής των μελών 

Μετά την συζή-
τηση και την
α ν τ α λ λ α γ ή

απόψεων που είχε η
πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π. Α., κ. Μαρία
Βασιλείου με τα μέλη
των παραρτημάτων
Α',Β',Μαγούλας του
Κ.Α.Π.Η. ανακοινώνει
τα παρακάτω:

1.Πιστεύοντας στον
δημοκρατικό τρόπο
εκπροσώπησης των
μελών, θα διεξαχθούν
εκλογές την Δευτέρα
16/3/2015 από τις 8.00 π.μ. έως 16.30 μ.μ., για τη
σύσταση συντονιστικής επιτροπής των μελών, που θα
έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση και εκπροσώπηση
τους, σε όλες τις δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η. , την
υποβολή προτάσεων για συζήτηση και επίλυση πιθα-
νών δυσκολιών που προκύπτουν, τη ψυχαγωγία τους,
τον εθελοντισμό κ.λ.π. σε συνεργασία με την κοινωνι-
κή λειτουργό, και την εποπτεία του Δ.Σ. και της προέ-
δρου του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Η επιτροπή θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώ-
πους σε κάθε    παράρτημα.

Σταυροί προτίμησης έως τρείς (3) σε κάθε ψηφοδέλ-
τιο .Για τη διεξαγωγή των εκλογών θα συγκροτηθεί
εφορευτική επιτροπή από τρία (3) τακτικά και τρία (3)

αναπληρωματικά μέλη σε κάθε
παράρτημα, που θα επιλεγούν
από τη Διοίκηση σε συνεργα-
σία με την κοινωνική λειτουργό 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
από Δευτέρα 9/3 έως Τετάρ-
τη 11/3/2015.

Θα εκλεγούν τρείς (3) εκπρό-
σωποι των μελών σε κάθε
παράρτημα .

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

από Δευτέρα 9/3 έως Τετάρτη 11/3/2015.

2.Επίσης επειδή διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα η
διαδικασία εγγραφής τους στις εκδρομές που γίνονται
με οικονομική συνδρομή του ΠΑΚΠΠΑ, δημιουργεί
προβλήματα στα μέλη ,αποφάσισε την μέθοδο της
κλήρωσης ως δικαιότερου μέσου για την ίση μεταχείρι-
ση και ευρύτερη συμμετοχή όλων. Η διαδικασία θα

διεξάγεται πλέον λογική πρωινή ώρα (9.00 π.μ έως
10.00 π.μ ) και δεν θα έχουν την δυνατότητα συμμετο-
χής οι συμμετέχοντες στις προηγούμενες εκδρομές .
Σε κάθε εκδρομή θα κρατούνται 2 θέσεις ΑΜΕΑ με τους
συνοδούς τους για κάθε παράρτημα, που θα καταγρα-
φούν από την Υπηρεσία.

Η πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Μαρία Βασιλείου

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 θα γιορτάσει την 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ στο κοσμικό κέντρο

διασκέδασης «ΤΟ 21» με ζωντανή μουσική και
ΜΕΝΟΥ ανά 4 άτομα. 

1) ΣΑΛΑΤΑ ΦΑΤΟΥΣ (πανδαισία λαχανικών,
λιαστή ντομάτα, πίτες αραβικές, με σως βινε-
γρέτ.)

ΟΡΕΚΤΙΚΑ 
2) ΠΑΤΟΥΣΕΣ (πατάτες ψητές στα κάρβουνα

με τυρί τριμμένο και σως λαδολέμονο).
3) ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ
4) ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ 
5) ΓΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ

ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ:
Α) ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΣΧΑΡΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΕ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΡΥΖΙ & ΠΑΤΑΤΕΣ 
Β) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ
Γ) ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΑΣΑΤΟ
Δ) ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ
6) ΦΡΟΥΤΑ
7) ΚΡΑΣΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 22 EURO. 
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται και

η μετακίνηση με πούλμαν.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Υποδοχή Ευρωπαίων Καθηγητών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κύριος Μελετίου Νικόλαος, και η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, κυρία Χριστοπούλου Αναστασία σας προσκαλούμε
την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:30, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, για την υποδοχή Ευρωπαίων Καθηγητών τους οποίους φιλοξενεί το

Σχολείο μας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. 

MΕΤΑ ΤΙΜΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                              



14 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ του συλλόγου Ηπει-

ρωτών Θριασίου Πεδιου που θα
πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 8

Μαρτίου στο κοσμικό κέντρο 
«Πανόραμα». Ωρα έναρξης 12:30.
Γλεντάμε με Σταύρο Καψάλη  στο

κλαρίνο, Γιάννη Καψάλη στο τραγού-
δι καιτο συγκρότημά τους.

Στην τιμή της κάρτας συμπεριλαμβά-
νονται: ελεύθερος χορός, πλήρες 

μενού (και νηστίσιμο), μπύρες/κρασιά/αναψυκτικά.
Στην εκδήλωση δεν θα κυκλοφορήσει λαχειοφόρος αγορά.  

Πληροφορίες: 2105561041, 6982059736
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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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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΠΡΕΣ: Πληρώνοντας το σύνολο της
οφειλής, διαγράφονται οι προσαυξήσεις

Δηλώσεις της Ν.Βαλαβάνη - Θα εφαρμοστεί έως το τέλος Μαρτίου 
- Τι αλλάζει στις 100 δόσεις- Τι αλλάζει στις 100 δόσεις

Με τροπολογία που πρόκει-
ται να ενταχθεί στο νομο-
σχέδιο για την αντιμετώπι-

ση της ανθρωπιστικής κρίσης, η
κυβέρνηση προωθεί ρύθμιση για τα
ληξιπρόθεσμα χρέη που θα εφαρ-
μοστεί έως το τέλος Μαρτίου.

Η ρύθμιση αυτή είναι ανεξάρτητη
από το νομοσχέδιο για τις 100
δόσεις και προβλέπει τη διαγραφή
του συνόλου των προσαυξήσεων
στα ληξιπρόθεσμα χρέη εφόσον ο
φορολογούμενος αποπληρώσει εξ
ολοκλήρου την αρχική οφειλή.

Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώ-
τρια υπουργός Οικονομικών Νάντια
Βαλαβάνη, μιλώντας στο Mega το
πρωί της Τετάρτης, η ρύθμιση θα
εφαρμοστεί μόνο έως το τέλος Μαρ-
τίου.

Οι φορολογούμενοι αποπληρώνο-
ντας το σύνολο της αρχικής οφειλής
προς την εφορία θα μπορούν να
διαγράφουν το σύνολο των προσαυ-
ξήσεων και προστίμων που έχουν
επιβληθεί επειδή η οφειλή τους έχει
καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Στη ρύθμιση θα υπάρχει πρόβλε-
ψη και για εκείνους που δεν μπο-
ρούν να αποπληρώσουν το σύνολο
του αρχικού κεφαλαίου της οφειλής.
Όπως είπε η κ. Βαλαβάνη, οι φορο-

λογούμενοι καταβάλλοντας όποιο
ποσό μπορούν για την αρχική οφει-
λή τους, θα διαγράφουν αντίστοιχο
ποσό προσαυξήσεων και προστί-
μων.

Με «κούρεμα» προστίμων όχι
κεφαλαίου οι 100 δόσεις

Στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις που
προωθεί η κυβέρνηση το αμέσως
επόμενο διάστημα, η αναπληρώτρια
υπουργός επισήμανε ότι η διαγραφή
των προσαυξήσεων θα είναι στο
30% κι όχι στο 100%, όπως προ-
βλέπει η ρύθμιση εξπρές για τον
Μάρτιο.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των 100 

δόσεων, η κ. Βαλαβάνη δήλωσε ότι
θα είναι έτοιμη ακόμη και μέσα στο
Σαββατοκύριακο. 

Όπως είπε, αφορά ληξιπρόθεσμα
χρέη προς τις εφορίες έως τα τέλη
του 2014 (όχι τις δύο τελευταίες
δόσεις του ΕΝΦΙΑ που πληρώνο-
νται μέσα στο 2015), ακόμη και
υποθέσεις που εκρεμούν στα δικα-
στήρια. Σύμφωνα με την αναπληρώ-
τρια υπουργό Οικονομικών εκείνοι
που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύ-
νη για υποθέσεις χρεών θα πρέπει
να σταματήσουν τη δικαστική διαδι-
κασία, προκειμένου να ενταχθούν
στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Η ρύθμιση προβλέπει, μεταξύ
άλλων:

κατάργηση του πλαφόν για χρέη
έως 1 εκατ. ευρώ (θα μπορούν να
ενταχθούν όλοι ανεξαρτήτως ύψους
οφειλής) κατώτερη δόση 20 ευρώ

«κούρεμα» προστίμων και προ-
σαυξήσεων ως μπόνους για την εξό-
φληση οφειλών κι όχι διαγραφή
μέρους της αρχικής οφειλής (κεφα-
λαίου)

Ακόμη, η Νάντια Βαλαβάνη επανέ-
λαβε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί
εντός του 2015 και θα αντικαταστα-
θεί από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας (ΦΜΑΠ). 

Όπως είπε, το πρώτο βήμα είναι η
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών των ακινήτων, κάτι που ανα-
μένεται έως τον Ιούνιο. 

Βάσει των νέων αντικειμενικών θα
γίνει ο υπολογισμός του ΦΜΑΠ, που
θα νομοθετηθεί έως τον Ιούλιο, προ-
κειμένου να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ.

Το ορόσημο του Ιουλίου είναι κρίσι-
μο, καθώς τότε αρχίζει η καταβολή
των δόσεων του ΕΝΦΙΑ για το 2015. 

Σύμφωνα με την κ. Βαλαβάνη, ο
νόμος για τον ΕΝΦΙΑ θα παραμένει
σε ισχύ έως το καλοκαίρι, ωστόσο
δεν θα εκδοθούν κανονιστικές διατά-
ξεις που να ορίζουν χρόνο και τρόπο
πληρωμής δόσεων εντός του 2015.

Αντιδράσεις σιδηροδρομικών στις δηλώσεις 
για είσοδο επενδυτών στον ΟΣΕ

Τις έντονες αντιδράσεις των σιδηροδρομικών προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις
του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη ότι η είσοδος επενδυτών στον ΟΣΕ
είναι απολύτως απαραίτητη.

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών αναφέρει ότι στο
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή η θέση, αντίθετα γίνεται
λόγος για ένα ενιαίο δημόσιο σιδηρόδρομο.

Παραθέτει μάλιστα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι «εάν διαλυθεί ο ΟΣΕ και
ξεπουληθούν τα φιλέτα σε ιδιώτες θα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την ασφά-
λεια στους σιδηρόδρομους. Το εισιτήριο θα είναι πανάκριβο και δεν θα υπάρχει η
δυνατότητα για τους πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας να μπορούν
να επικοινωνήσουν με το κέντρο».

Καλεί τον υπουργό Οικονομίας και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων να αποσαφηνίσουν τα σχέδια τους για τον ΟΣΕ και ζητεί να
σταματήσει να χρησιμοποιείται ο σιδηρόδρομος «σαν την κολυμβήθρα του Σιλωάμ
που η ιδιωτικοποίησή του θα άρει όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί δια-
χρονικά, διενεργώντας λογιστικό έλεγχο για το χρέος του».

ΟΗΕ:
Διαμετακομιστικό

κέντρο κάνναβης και
ηρωίνης η Ελλάδα

Σε διαμετακομιστικό κέντρο
κάνναβης και ηρωίνης μετα-
τρέπεται η χώρα μας σύμφω-

να με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς
Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο
των Ναρκωτικών (INCB), που παρου-
σιάστηκε  σήμερα στην Ελλάδα από
το ΚΕΘΕΑ.

Η Επιτροπή, η οποία διαπιστώνει
ραγδαία αύξηση των νέων ψυχοδρα-
στικών ουσιών σε όλο τον κόσμο,
προτρέπει τις κυβερνήσεις να υιοθε-
τήσουν «σφαιρική, ολοκληρωμένη και
ισορροπημένη προσέγγιση» για την
αντιμετώπιση των ναρκωτικών,  ενώ
την ίδια ώρα  στην Ελλάδα, το ΚΕΘΕΑ
διαπιστώνει στασιμότητα της ελληνι

κής πολιτικής για τα ναρκωτικά.
Στην παγκόσμια ανασκόπηση που

επιχειρεί η ετήσια έκθεση, γίνονται
αναφορές στην Ελλάδα σε δύο θέμα-
τα.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει,
ότι η αύξηση των κατασχέσεων κάν-
ναβης κατά δύο τρίτα την περίοδο
2011- 2012 υποδηλώνει, ότι μπορεί η
χώρα να εξελίσσεται σε διαμετακομι-
στικό κέντρο της ουσίας.

Επιπλέον, η Ελλάδα παραμένει
βασικός κόμβος της βαλκανικής οδού,
που διασχίζει επίσης το Ιράν, την
Τουρκία, τη Βουλγαρία και άλλες
χώρες της περιοχής και μέσω της
οποίας η αφγανική ηρωίνη προωθεί-
ται στη δυτική Ευρώπη. Εξάλλου, το
2012 Ελλάδα και Ρουμανία αντιπρο-
σώπευαν το 37% του συνολικού αριθ-
μού νέων διαγνώσεων του ιού HIV
μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων
ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


