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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Με ευλάβεια οι προετοιμασίες
στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

για την υποδοχή του
Ιερού Λειψάνου της Αγίας

Μεγαλομάρτυρος 
Αικατερίνης

Απαλλαγή του 
χρηματικού προστίμου

από το τέλος 
Ακίνητης Περιουσίας
Για συγκεκριμένα κτίσματα

στον δήμο Αχαρνών 

Τιμή : 0,01€ 

ΣΤΟ ‘’ΤΡΑΠΕΖΙ’’ ΝΕΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Κτηνίατροι της περιοχής προτίθενται
να εργασθούν αφιλοκερδώς, 

προσφέροντας υπηρεσιες
περίθαλψης και στείρωσης 

Ομάδα Εργασίας 
για την πρόσβαση των 

ανασφάλιστων στην Υγεία

Διακοπή υδροδότησης
στη Χασιά, λόγω 

αναγκαίων εργασιών
στο δίκτυο 

Ξεκίνησαν οι εργασίες
για την αντιδρόμηση της

οδού Σακελλαρίου 
Για την αποσυμφόρηση στοΓια την αποσυμφόρηση στο

κέντρο του Μενιδίου  κέντρο του Μενιδίου  

Αυξήθηκαν
κατά 15.124

οι νέες θέσεις
εργασίας τον
Φεβρουάριο

Διώξεις για
παράνομες
προσλήψεις

από τους υπεύθυνους
του Ολυμπιακού

Χωριού Α.Ε.
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος

Γαβαθά Αργυρώ Π.
Αχαρνών 7,
τηλέφωνο

2105576029

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 

τηλέφωνο
2105547602

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ζαλαβρά - Χατζηνικο-
λή Μαρία - Κορίνα
Λεωφόρος Φυλής

240, τηλέφωνο
2102471445

Μάνδρα
Αθανασοπούλου

Χρυσάνθη Χ. Εργατι-
κές Κατοικίες, 

τηλέφωνο
2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
O O Γενικός Δείκτης Τιμών στις  804,66Γενικός Δείκτης Τιμών στις  804,66

μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,56%.μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,56%.
Η αξία των συναλλαγών στα 50,23 εκατ. Η αξία των συναλλαγών στα 50,23 εκατ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις   

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 8 

έως 15 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θαλής, Θεοδώρα, Θαλής, Θεοδώρα, 

Σαβίνα, ΣωφρόνιοςΣαβίνα, Σωφρόνιος
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ΛΥΣΕΙΣ ΚΙ ΟΧΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Επιδερμική η μέχρι τώρα αντιμετώπιση του φλέγοντος 
ζητήματος που ταλαιπωρεί διαχρονικά τον τόπο
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Σε τεταμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες
η ημερίδα στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου με θέμα τα φαινόμενα εγκληματι-

κότητας που μαστίζουν την περιοχή, ιδίως σε περιοχές
όπως τα Νεόκτιστα , Μαύρη Ώρα και  Νέα Ζωή, καθώς
και της παράνομης εγκατάστασης των Ρομά, που έχει
φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους. 

Όλοι οι παρευρίσκομενοι  με πρώτο τον Δήμαρχο Νικό-
λαο Ν. Μελετίου συμφώνησαν ότι απαιτείται να ξεκινή-
σουν  άμεσα διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς ,
προκειμένου να μπει επιτέλους ένα τέλος στην επιδερμι-
κή και γραφειοκρατική αντιμετώπιση ενός φλέγοντος
ζητήματος που ταλαιπωρεί διαχρονικά τους κατοίκους,
τους επιχειρηματίες και τις υπηρεσίες του Δήμου που
χωρίς ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία προσπα-
θούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που έχει βγει
εκτός ελέγχου προ πολλού.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι οι τοποθετήσεις πολ-
λών κατοίκων και επιχειρηματιών της πόλης, που αγωνι-
ουν για το μέλλον των παιδιών τους και τις περιουσίες
τους. 

Μεταξύ αυτών που ειπώθηκαν είναι  :

Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής
Είναι μόνο οι αθίγγανοι το πρόβλημα; Είναι άραγε κακοί
άνθρωποι; Είναι πολιτικό το ζήτημα. 

Επιχειρηματίας στα Νεόκτιστα
Μπορεί να μη ζούμε στην περιοχή αλλά περνάμε το

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας εδώ κι έτσι νιώθουμε
σαν κάτοικοι. Γνωρίζετε ότι συννενοουμαστε να φεύγου-
με ύγουμε 3 - 3 από την περιοχή;  Μου έχουν κλέψει το
τηλέφωνο 3 φορές. Οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν σε
τέτοιο περιβάλλον. Εμείς έχουμε 42 κάμερες και αγκαθω-
το πλέγμα. Έχουμε γίνει φρούριο. Πού; 15 χιλιόμετρα
από την Αθήνα.

Εεπιχειρηματίας στη Νέα ζωή :
Τα προβλήματα ξεκινάνε από τις αρχές. Δήμος, αστυνο-
μία,  αδυνατούν να ελέγξουν το πρόβλημα , ενώ εμείς
έχουμε δημιουργήσει Σύλλογο του βορειου ΒΙΠΕ για να
κάνουμε οργανωμένη κίνηση.

Πολίτης:
Με ποιον είναι ο υπουργός Προστασίας του πολίτη; με το
νομοταγή που πληρώνει ή με αυτούς που δεν πληρώ-
νουν και κλέβουν; Άλλη κάτοικος της περιοχής κλαίγο-
ντας μίλησε για την εγκληματικότητα, δηλώνοντας πως
της έσπασαν το χέρι, και χτύπησαν τον ανάπηρο άντρα
της για να τους πει που έχει τα λεφτά. 

Σύλλογος Γονέων κ Κηδεμόνων  Νεοκτίστων
Προτάσεις; Εμείς δεν θέλουμε προτάσεις. Από εσάς
θέλουμε λύσεις. Είμαστε εδώ δύο ώρες και ακούμε μόνο
προτάσεις όχι λύσεις. Εδώ και 20 χρόνια συμβαίνει το
ίδιο.
Είσαστε 15 χρόνια δήμαρχος. Θέλετε προτάσεις; Λύσεις
θέλουμε από εσάς.

Ταξίαρχος - Διεύθυνση δυτικής Αττικής 
Θα  έρθουμε σε άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους
φορείς και θα ορίσουμε συνάντηση στο ΑΤ ώστε να συζη-
τήσουμε λεπτομερώς τα προβλήματα. Είμαστε και εμείς
κάτοικοι τα προβλήματα σας είναι και δικά μας

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής 
Γ. Βασιλείου : Απαιτούνται  ριζικά μέτρα, ώστε να

αλλάξει συνολικά το τοπίο και να γίνει βιώσιμο 

Όπως ήταν αναμενόμενο ο  Δήμος Ασπροπύργου είχε
προσκαλέσει και τον  Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής Αττικής
στην ημερίδα , ο οποίος στην ομιλία του τόνισε :

“Είναι γεγονός ότι γενικά η παραβατικότητα που εκδη-
λώνεται σε ορισμένες περιοχές του Ασπροπύργου αλλά
και ευρύτερα στη Δυτική Αττική, η εξ ανάγκης παράνομη
εγκατάσταση τσιγγάνων και η γκετοποίηση επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων πράγματι δεν συνάδουν με κανένα
κανόνα πολιτισμού που πρέπει να διέπει τις σύγχρονες
κοινωνίες και δομές της. 

Από την άποψη αυτή η σημερινή ημερίδα είναι επίκαι-
ρη και πιστώνετε θετικά στον Δήμαρχο κ. Μελετίου και
την Δημοτική αρχή Ασπροπύργου και τους ευχαριστώ
για την πρόσκληση. 

Συμβάλλοντας δε στη συζήτηση θα σταθώ σε δυο ζητή-
ματα:

1.Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής συμφωνεί πως η
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί ριζικά
μέτρα, ώστε να αλλάξει συνολικά το τοπίο και να γίνει
βιώσιμο. 

Πρέπει όμως να συνομολογήσουμε πως η τοπική αυτο-
διοίκηση όσες καλές προθέσεις και εάν έχει, χωρίς την
στήριξη της εκάστοτε Κυβέρνησης είναι αδύνατο να έχει
σημαντικά αποτελέσματα γιατί  αυτά τα προβλήματα όχι
μόνο δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά, αλλά σέρνουν πίσω
τους ένα ιστορικά βεβαρημένο πολιτικό, χωροταξικό και
περιβαλλοντικό παρελθόν.

Άρα οποιεσδήποτε λύσεις αναζητηθούν από την πλευ-
ρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμών προ-
ϋποθέτουν αλλαγές των Κυβερνητικών πολιτικών, στην
κατεύθυνση της εξουδετέρωσης των αιτιών εμφάνισης
τους. Αυτό είναι κατά την γνώμη μου και το κουμπί της
υπόθεσης.
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Σε δύο ειδικές συνεδριάσεις, η 20μελής Επι-
τροπή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικο-
νομίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδας, στην οποία προεδρεύει, ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, ολοκλήρω-
σε ομόφωνα το πλαίσιο των προτάσεων και των
θεσμικών τροποποιήσεων, που θα εισηγηθεί στο
θεματικό Προσυνέδριο της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), που πραγματοποιεί-
ται την προσεχή Δευτέρα, 16 Μαρτίου, στο Βόλο.

Οι βασικοί άξονες των διεκδικήσεων, στις οποίες
κατέληξε η Επιτροπή, και αναμένεται να υιοθετη-
θούν ομόφωνα το Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., είναι: 

-Η Επιτροπή θέτει το ζήτημα της σαφούς και
θεσμοθετημένης περιγραφής του ρόλου της Αυτο-
διοίκησης, πρώτου (α΄) βαθμού, στο «Χάρτη της
Εργασίας» της Χώρας μας.

-Εισηγείται, οι Δήμοι, να καταγράψουν αρχικά, και
να επικαιροποιούν διαρκώς, τις ανάγκες της απα

σχόλησης, αλλά και της Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης και Επιμόρφωσης, που είναι αναγκαία για
τους πολίτες τους, ανάλογα με το χάρτη της Εργα-
σίας κάθε τόπου. Τα στοιχεία αυτά να κατευθύνουν
τόσο τις πολιτικές απασχόλησης όσο και τις στρα-
τηγικές εκπαίδευσης. 

-Απαιτεί, άμεση αναδιάρθρωση του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

με θεσμοθετημένη εκπροσώπηση της Κ.Ε.Δ.Ε.
στο Δ.Σ. του Οργανισμού.

-Ζητά, επίσης, να λειτουργήσουν Αποκεντρωμέ-
νες Υπηρεσίες Απασχόλησης, σε κάθε Δήμο που
το επιθυμεί, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση,
και επιπλέον κίνητρα, που θα μεγιστοποιήσουν το
αποτέλεσμά τους.

-Αξιώνει τη συνέχιση των  Προγραμμάτων Κοι-
νωφελούς Εργασίας, σε τουλάχιστον δώδεκα (12)
μήνες. Την προώθηση και λειτουργία Εθνικού Σχε-
δίου για τη Μείωση της Ανεργίας, την εφαρμογή
των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση
(ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ), για τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης. 

Κι απαιτεί, την άμεση εξεύρεση πόρων για όλα
αυτά, καθώς και τη θεσμική απονομή ρόλου του
συντονιστή Εταίρου στους Δήμους

Στο Προσυνέδριο της  Κ.Ε.Δ.Ε τα ακανθώδη ζητήματα 
της εργασίας & της κοινωνικής οικονομίας

• Διεκδικήσεις και αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων στο «Χάρτη της 
Απασχόλησης», θα εισηγηθεί η υπό τον κ. Νικόλαο Μελετίου Επιτροπή
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Σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπι-
ση του προβλήματος με τα αδέσποτα
μελετά να αναλάβει  ο δήμος Μεγρέων

θέτοντας ως  προτεραιότητα την αναβάθμιση
των υπηρεσιών από ντόποιους κτηνιάτρους και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών για  την
ορθολογική διαχείριση του θέματος .

Αναλυτικότερα, ύστερα από σχετική συνεννόη-
ση της Διοίκησης του Δήμου οι συμπολίτες κτη-
νίατροι κ. Βασίλειος Κόμπουλης, κ. Ιερόθεος
Κρητικός, κ. Γεώργιος Παπαθανασίου και Κυρία
Φρίντα Λήτση προσφέρονται δωρεάν να προ-
βούν στη στείρωση των αδέσποτων σκυλιών
που περισυλλέγονται από συνεργείο του Δήμου
Μεγαρέων.

Το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα είναι αρκε-
τά σοβαρό, οι προσπάθειες του Δήμου είναι
διαρκείς και η πρόθεση των προαναφερόμενων
Κτηνιάτρων να εργαστούν αφιλοκερδώς, για να
δοθεί σε αυτό το θέμα  άμεσα λύση είναι μία
πολύ σοβαρή χειρονομία, η οποία πρέπει να
επαινεθεί και να προβληθεί στο κοινωνικό σύνο-
λο. 

Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγό-
ρης Σταμούλης συγχαίρει τους πιο πάνω αναφε-
ρόμενους Κτηνιάτρους, εκφράζει τις θερμές
ευχαριστίες της Διοίκησης του Δήμου γι’ αυτή
την ανιδιοτελή προσφορά τους και τους προ-
βάλλει ως παράδειγμα προς μίμηση.

ΣΤΟ ‘’ΤΡΑΠΕΖΙ’’ ΝΕΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

Κτηνίατροι της περιοχής προτίθενται να
εργασθούν αφιλοκερδώς, προσφέροντας

υπηρεσίες περίθαλψης και στείρωσης 

Διώξεις για παράνομες
προσλήψεις

από τους υπεύθυνους
του Ολυμπιακού Χωριού

Ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ φέρονται ότι προ-
κάλεσαν στο Ελληνικό δημόσιο οι υπεύθυνοι του Ολυμπια-

κού Χωριού Α.Ε. με προσλήψεις που ενέκριναν κατά τη προεκλογι-
κή περίοδο του 2009. Τα παραπάνω προέκυψαν από εισαγγελική
έρευνα μετά την ολοκλήρωση της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη
για το κακούργημα της απιστίας στην υπηρεσία από κοινού τελε-
σθείσα άπαξ και κατ' εξακολούθηση.

Η ποινική δίωξη στρέφεται σε βάρος έξι εκ των υπευθύνων του
Ολυμπιακού Χωριού, που φέρονται να διέπραξαν το αδίκημα της
απιστίας με αδικαιολόγητες προσλήψεις και μετατροπές συμβάσεων
που έγιναν σε υπαλλήλους κατά την επίμαχη περίοδο.  

Οι ευθύνες προέκυψαν μετά την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου και αφορούν σε 10 προσλήψεις υπαλλήλων καθώς και στη μετα-
τροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου ενώ σε μεγάλο
ποσοστό έληγαν και σε χρόνο που η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είχε
πλέον αξιόλογο αντικείμενο και δη σε προεκλογική περίοδο. 

Υπολογίζεται ότι 35 υπάλληλοι είδαν εν μία νυκτί να μετατρέπο-
νται οι συμβάσεις τους σε αορίστου, κάτι που τους επέτρεψε να
ενταχθούν στη συνέχεια στον δημόσιο τομέα στα πλαίσια μιας όλως
εξαιρετικής διαδικασίας τακτοποίησης.

Την υπόθεση ανέλαβε ανακριτής που θα καλέσει σε απολογία
τους κατηγορουμένους.
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Ρεσιτάλ κιθάραςΡεσιτάλ κιθάρας
από τον δήμο από τον δήμο 

Αγίων ΑναργύρωνΑγίων Αναργύρων
-Καματερού-Καματερού

ΟΟ Δήμαρχος Αγίων ΑναργύρωνΔήμαρχος Αγίων Αναργύρων
Καματερού, ο Πρόεδρος καιΚαματερού, ο Πρόεδρος και

το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανιτο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι--
σμού Αθλητισμού & Παιδείας  σαςσμού Αθλητισμού & Παιδείας  σας
καλούν στο Ρεσιτάλ Κιθάρας: «Απόκαλούν στο Ρεσιτάλ Κιθάρας: «Από
το Πτυχίο… στο Δίπλωμα» των σπουτο Πτυχίο… στο Δίπλωμα» των σπου--
δαστών του Δημοτικού Ωδείου Αγίωνδαστών του Δημοτικού Ωδείου Αγίων
Αναργύρων Καματερού ΑλέξανδρουΑναργύρων Καματερού Αλέξανδρου
Τσιγκουράκου (τάξη Σ.Φυρογένη)&Τσιγκουράκου (τάξη Σ.Φυρογένη)&
Δημήτρη Μαύρου (τάξη Γ.ΜπουλαζέΔημήτρη Μαύρου (τάξη Γ.Μπουλαζέ--
ρη).ρη).

Έργα:Έργα:
D.Scarlatti, J.S.Bach, V.Lobos,D.Scarlatti, J.S.Bach, V.Lobos,

R.Dyens, C.Domeniconi, I.Albeniz,R.Dyens, C.Domeniconi, I.Albeniz,
A.Barrios, W.Walton, A.Barrios, W.Walton, Ε.ΜπουντούνηΕ.Μπουντούνη
Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, ώρα 7:00Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, ώρα 7:00

μ.μ.μ.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο ‘Σπύρος ΑποΠολιτιστικό Κέντρο ‘Σπύρος Απο--

στόλου’στόλου’
Ηρώων Πολυτεχνείου 39 – ΆγιοιΗρώων Πολυτεχνείου 39 – Άγιοι

ΑνάργυροιΑνάργυροι

Δήμος Ιλίου: Δήμος Ιλίου: 
Ημερίδα για το Στρες και την Υγεία 
από το Κοινωνικό Φαρμακείο 
των Κοινωνικών δομών

Επίσπευση των πληρωμών και θεσμο-
θέτηση νέου προγράμματος για την
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων,

με παράλληλη ενίσχυση των επιχειρήσεων
που θα τους απασχολούν, ζήτησε με παρέμ-
βασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και
του Ε.Λ.Κ. Μαρία Σπυράκη.

Η κα. Σπυράκη, με την ιδιότητα της ως ειση-
γήτρια της γνωμοδότησης για τον προϋπολο-
γισμό της Ε.Ε. το 2016, εκ μέρους της επιτρο-
πής Περιφερειακής Ανάπτυξης, έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου για τις καθυστερήσεις
στις πληρωμές και τους αδιάθετους πόρους
από τα προηγούμενα χρηματοδοτικά προ-
γράμματα, ιδίως σε χώρες που έχουν μειωμέ-
νους εθνικούς πόρους, όπως η Ελλάδα.

Η ευρωβουλευτής, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να εστιάσει και στην χρήση
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίση
ρευστότητας.

Ολόκληρη η παρέμβαση της Μαρίας Σπυρά-
κη έχει ως εξής:

«Καταρχήν θα ήθελα να συμφωνήσω με την
κατεύθυνση της Έκθεσης καθώς διαπιστώνει

τα προβλήματα και παράλληλα
δείχνει το δρόμο για πιθανές
λύσεις. Ξεκινώντας από τη μέχρι
τώρα εκτέλεση του Προϋπολογι-
σμού, θέλω να σημειώσουμε ότι
υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήμα-
τα:

Οι καθυστερήσεις στις πληρω-
μές και οι αδιάθετοι πόροι από τα
προηγούμενα Χρηματοδοτικά
προγράμματα που δημιουργούν
σημαντικά θέματα ειδικά στις
χώρες που έχουν μειωμένους
εθνικούς πόρους.

Και οι καθυστερήσεις στην έναρ-
ξη της νέας προγραμματικής περιόδου στην
Πολιτική της Συνοχής που αυξάνουν αυτόμα-
τα τον κίνδυνο συσσώρευσης των πόρων και
χαμηλώνουν τις πιθανότητες απορρόφησης ή
ακόμα και μη αποδοτικής αξιοποίησής τους.

Η Έκθεση στοχεύει στη δημιουργία βιώσι-
μων θέσεων εργασίας.

Μπορούμε να μελετήσουμε και να συζητή-
σουμε εδώ νέες πρωτοβουλίες, πέρα από το
Youth Initiative, στις οποίες θα εμπλέκονται
όμως και οι επιχειρήσεις;

Μπορούμε να δούμε άμεσα τη χρήση νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίση ρευ-
στότητας;

Δύο πράγματα μόνο: Πρέπει να σπεύσουμε
να εξομαλύνουμε το σχέδιο πληρωμών, να
οριστικοποιήσουμε άμεσα το ρυθμιστικό πλαί-
σιο που μας συνδέει με το εργαλείο του πακέ-
του Juncker, και όλα αυτά να γίνουν με διαφά-
νεια».

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε
την παρέμβαση της κα. Σπυράκη:  HYPER-
LINK "http://youtu.be/AFAWZ0WOQbQ"
http://youtu.be/AFAWZ0WOQbQ.

Μια Ημερίδα με θέμα το
στρες, τις διάφορες
εκφάνσεις του σε διαφο-

ρετικές ομάδες του πληθυσμού
αλλά και πιθανούς τρόπους αντιμε-
τώπισης, οργανώνει το Κοινωνικό
Φαρμακείο των Κοινωνικών Δομών
Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχει-
ας στο Δήμο Ιλίου, την Πέμπτη
12/3/2015, ώρες 9.00-15.00, στο
Πολιτιστικό Κέντρο ″Μελίνα Μερ-
κούρη″, Αγίου Φανουρίου 99,
Ίλιον. Η Ημερίδα πραγματοποιείται
σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Η Επιστή-
μη του Στρες και η Προαγωγή της
Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και την
Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου
του Στρες και Προαγωγής της Υγεί-
ας.

Είσοδος Ελεύθερη
Μετά την ολοκλήρωση της Ημερί-

δας θα δοθούν βεβαιώσεις παρα-
κολούθησης σε όσους το επιθυ-
μούν.

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα
είναι το ακόλουθο:

09.00 – 09.30 Προσέλευση/
Εγγραφές- Καφές

09.30 – 09.45 Χαιρετισμοί
09.45 – 10.20 Εισήγηση των Κοι-

νωνικών Λειτουργών των Κοινωνι-
κών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης
της φτώχειας με θέμα «Στρες και
κοινωνικο-οικονομικό προφίλ ωφε-
λούμενων των Κοινωνικών Δομών
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο
Δήμο Ιλίου». 

Την εισήγηση θα κάνουν οι
κυρίες:

-Τσακλιάδου Μαρίνα, Κοινωνική
Λειτουργός Κοινωνικού Φαρμακεί-
ου

-Καράδη Κατερίνα, Κοινωνική
Λειτουργός Κοινωνικού Συσσιτίου

-Τσεφερίδη Σοφία, Κοινωνική Λει-
τουργός Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου

10.20 – 11.00 Εισήγηση με θέμα
«Εστιάζοντας στο στρες που βιώ-
νουν οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης». Την εισήγηση
θα κάνουν οι κυρίες:

-Ζήση Γεωργία, Επισκέπτρια
Υγείας, Μονάδα Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης / Οικοτροφείο
«Ιπποκράτης ΙΙ» Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ»

-Παπαγεωργίου Φωτεινή, Εργο-
θεραπεύτρια, Μονάδα Ψυχοκοινω-
νικής Αποκατάστασης / Οικοτρο-
φείο «Ιπποκράτης ΙΙ» Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.
«ΕΔΡΑ»

11.00 – 11.20 Εισήγηση με θέμα
«Το στρες σε γονείς και παιδιά και
οι τρόποι διαχείρισης». Την εισή-
γηση θα κάνει ο κύριος:

Ζαπάντης Γεράσιμος, Ψυχολόγος
σε Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»

11.20 – 11.50 Εισήγηση με θέμα
«To στρες και η ανεργία και οι τρό-
ποι αντιμετώπισης». Την εισήγηση
θα κάνει η κυρία:

-Ηλιάδου Κωνσταντίνα, Πολιτικός
Επιστήμονας, Επιστήμονας Δια-
χείρισης του Στρες από το ΜΠΣ «Η
Επιστήμη του Στρες και η Προαγω-

γή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

11.50 – 12.10 Διάλειμμα- Ελα-
φρύ Γεύμα

12.10 – 12.30 Εισήγηση με θέμα
«Το στρες των φροντιστών και τρό-
ποι αντιμετώπισης». Την εισήγηση
θα κάνει η κυρία:

-Βασιλοπούλου Ελένη, Ψυχολό-
γος, Επιστήμονας Διαχείρισης του
Στρες από το ΜΠΣ «Η Επιστήμη
του Στρες και η Προαγωγή της
Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

12.30 – 13.30 Εισήγηση με θέμα
«Βασικές έννοιες και η φυσιολογία
του στρες. Σύνδεση με την ασθέ-
νεια». Την εισήγηση θα κάνει ο
κύριος:

-Αρτεμιάδης Αρτέμιος Ιατρός,
Επιστήμονας Διαχείρισης του
Στρες, υπό ειδίκευση στη νευρολο-
γία και Επιστημονικός Συνεργάτης
του ΜΠΣ «Η Επιστήμη του Στρες
και η Προαγωγή της Υγείας» της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.

13.30 – 15.00 Εισήγηση με θέμα
«Στρες, τρόπος ζωής & νοσηρότη-
τα στην Ελλάδα». Την εισήγηση θα
κάνει η κυρία:

-Δαρβίρη Χριστίνα, Καθηγήτρια
Πρόληψης και Προαγωγής της
Υγείας του ΜΠΣ «Η Επιστήμη του
Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και Πρόεδρος της
«Επιστημονικής Εταιρείας Ελέγ-
χου του Στρες & Προαγωγής της
Υγείας».

Θεσμοθέτηση νέου μέτρου για την ανάσχεση της ανεργίας των
νέων και επίσπευση των πληρωμών που εκκρεμούν 

– Παρέμβαση της Μαρίας Σπυράκη στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ το 2016
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Σύμφωνα με την απόφαση 4/13-1-2015, το Δημο-
τικό Συμβουλίου Αχαρνών αποφάσισε την απαλ-
λαγή του χρηματικού προστίμου από το τέλος

Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται στα  πάσης φύσε-
ως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως και στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται
εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως λόγω μη υπο-
βολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης αυτών και
ανέρχεται στο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους σύμφω-
να με το Ν. 2130/93 άρθρο 24 παράγραφοι 5,12,16,
εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ το τέλος μέχρι τις 30/06/2015.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
Ζήτησαν από τον αντιδήμαρχο Θ. Σχίζα 

οι τοπικοί σύμβουλοι  

Απαλλαγή του
χρηματικού 

προστίμου από
το τέλος Ακίνητης

Περιουσίας

Για συγκεκριμένα 
κτίσματα στον

δήμο Αχαρνών 

Οαντιδήμαρ-
χος της
τ ε χ ν ι κ ή ς

υπηρεσίας του
δήμου Φυλής
Θανάσης Σχίζας
δέχτηκε στο γρα-
φείο του τα μέλη της
πλειοψηφίας από
τη δημοτική κοινό-
τητα Άνω Λιοσίων
ύστερα από αίτημα
τους.

Ο πρόεδρος της
δημοτικής κοινότη-
τας Χρήστος Καμα-
τερός ζήτησε να
ενημερωθούν για τα
προβλήματα και τις εργασίες στην περιοχή των
Άνω Λιοσίων.

Ο αντιδήμαρχος τους
ενημέρωσε για τα έργα
που τρέχουν, επίσης για
ποια μελλοντικά έργα
έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Εκτενή αναφορά έκανε
και στις προθέσεις της
υπηρεσίας για τη βελτίω-
ση της καθημερινότητας
μέσα από μικρά αλλά
ουσιαστικά έργα.

Τις απορίες τους και τα
ερωτήματά τους έθεσαν
στη συνέχεια οι τοπικοί
σύμβουλοι που μετείχαν
στην συνάντηση Σκρέκας

Ιωάννης, Χριστοπούλου Μαρία, Καψή- Καπίρη
Ευαγγελία και Κοψαχείλης Δημήτρης.

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟ ΜΕΝΙΔΙ 
Απόπειρα ληστείας 
με μαχαίρι σε πρατήριο 
καυσίμων 
Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε αργά προχθες το

βράδυ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στις Αχαρνές.
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας 35χρονος

ημεδαπός, ο οποίος μετέβη στο πρατήριο υγρών καυσί-
μων και με την απειλή μαχαιριού αποπειράθηκε να απο-
σπάσει χρηματικό ποσό από τον 28χρονο ημεδαπό ιδιο-
κτήτη. Ο δράστης, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει,
τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι. Ο 28χρονος διακο-
μίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για παροχή πρώτων βοηθειών.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΠΑΛΙΌΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
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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

ΔΩΡΕΑΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 16/03/2015 Πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 16/03/2015 

Σας προσκαλούμε στην πρώτη συνάντηση της Σχολής Γονέων, που θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 16/03/2015 και ώρα 17.00 - 19.00 στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου (πρώην
Δημαρχείο Ζεφυρίου - Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου), στον 1ο όροφο. Η Σχολή Γονέων είναι
ανοιχτή και σε γονείς – εκπαιδευτικούς, που είναι από άλλους Δήμους. Η συμμετοχή είναι δωρε-
άν.

Το θέμα της 1ης μας συνάντησης είναι: " Τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού
και πώς ο πρώτος δεσμός του παιδιού με τον γονιό του, επηρεάζουν την μετέπειτα ζωή του."

Εισηγήτρια: Παντελίδη Παναγιώτα
Ο Αντιδήμαρχος 

Μαυροειδάκος Ιωάννης

ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΠΡΙΟ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΛΑΣΙΑ 

Με  απεριόριστο κέφι και  μεγάλη συμμετοχή
γιόρτασαν την ημέρα της Γυναίκας,  οι γυναί-
κες του συλλόγου ΦΥΛΑΣΙΑ.

Ήταν  μια γιορτή που δημιουργήθηκε από γυναίκες
για γυναίκες και μόνο, απόρροια της εξαιρετικής δου-
λειάς που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια η πρόεδρος και
τα μέλη της ΦΥΛΑΣΙΑΣ…

Η πρόεδρος του συλλόγου Ιωάννα Τσεβά εξέφρασε
την έντονη ικανοποίησή της για τη μεγάλη προσέλευση
και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις γυναίκες για τη δυναμική
παρουσία τους. 

Παράλληλα, τσούγκρισε το ποτήρι και ευχήθηκε σε
κάθε μια ξεχωριστά ενώ έκδηλη ήταν η αγωνία της για
τη συνέχιση και ενίσχυση της προσπάθειας που κατα-
βάλλει όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογος.

Tο Διεπιστημονικό Κέντρο Διαλέξεων Δήμου Αχαρνών
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι κατά την εαρινή
περίοδο 2015 θα λειτουργήσουν τμήματα, υπό την
μορφή διαλέξεων, στα κάτωθι γνωστικά  αντικείμενα:

1.  Νεότερη Ιστορία και Φιλοσοφία «Νεοελληνι-
κός Διαφωτισμός»

2. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία «Προσωκρατικοί
Φιλόσοφοι –Πλάτωνας»

3. Μελέτη Ιστορικών Πηγών «Μελετώντας τα
αρχεία του 1821»

4. Κοινωνική Θεολογία «Σχέσεις Χριστιανισμού –
Ισλάμ»

5. Διεθνείς Σχέσεις “Η θέση του βρετανικού Τύπου στην
ελληνική πολιτική Ιστορία, 1955-1965”

6. Ψυχική Υγεία  "Εθισμός στο Διαδίκτυο"
7. Παγκόσμια Ιστορία "Ο πολιτισμός των Αράβων και η

σχέση τους με το Ισλάμ"
8. Παιδαγωγικά  "Μαθησιακές Δυσκολίες" 

Πληροφορίες - Εγγραφές: από 9/3/2015, 8.00 - 14.00
Δημαρχείο Αχαρνών, Φιλαδελφείας και Μπόσδα 82 (2ος
όροφος, Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) Τηλέ-
φωνο: 213 2072 470 κα Τέγου Ελένη, 213 2072 397 κος
Χρηστάκης Σπύρος.

Νέες διαλέξεις την εαρινή περίοδο 
στο Διεπιστημονικό Κέντρο 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.

Η δημοτική ενότητα Φυλής   ανακοινώνει
ότι την Πέμπτη 12 Μαρτίου του 2015, από τις
8:30 το πρωί έως τις πρώτες απογευματινές
ώρες, θα υπάρξει διακοπή της Υδροδότησης
στην περιοχή της Χασιάς, λόγω αναγκαίων
εργασιών στο δίκτυο Ύδρευσης. 
Παρακαλούνται οι συνδημότες να αποθη-

κεύσουν  νερό που χρειάζονται στα νοικοκυ-
ριά τους και να δείξουν κατανοήση για αυτές
τις ώρες.  

Διακοπή υδροδότησης
στη Χασιά, λόγω 

αναγκαίων εργασιών
στο δίκτυο 

Την Κυριακή 15/3/2015 –
Κυριακή της Σταυροπρο-
σκυνήσεως, ο Δήμος Μάν-

δρας – Ειδυλλίας υποδέχεται το
Ιερό Λείψανο της Αγίας Αικατερί-
νης στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου & Ελένης Μάνδρας,
παρουσία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μεγάρων & Σαλα-
μίνος κκ. Κωνσταντίνου.

Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει
εώς την εσπέρα της ίδιας ημέρας
όπου θα λάβει χώρα κατανυκτικός
Εσπερινός και θα ακολουθήσει
κήρυγμα με θέμα << Οι γειτονιές
του Γολγοθά>>, από τον Πανο-

σιολογιώτατο Αρχιμ. Πατέρα
Χρυσόστομο Χρυσόπουλο, κλη-
ρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών. 

Η Δήμαρχος κα. Ιωάννα Κριε-
κούκη και ο Προιστάμενος  του
Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου
& Ελένης Μάνδρας Αρχιμ. Πατέ-
ρας Μακάριος Μάτσος έχουν
προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την υποδοχή.

Ώρα ενάρξεως της πρωινής
Θείας Λειτουργίας 8:30 π.μ. &
κατανυκτικού Εσπερινού 6:00
μ.μ.   

ΞΞεεκκίίννηησσαανν  οοιι    εερργγαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  
ααννττιιδδρρόόμμηησσηη  ττηηςς  οοδδοούύ  ΣΣαακκεελλλλααρρίίοουυ

σσττοο  κκεεννττρριικκόό  ΜΜεεννίίδδιι..

ΗΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αχαρνών ενημερώνει ότι ξεκίνη-
σαν οι εργασίες για την αντιδρόμηση της

οδού Σακελλαρίου στο Κεντρικό Μενίδι, ενός από
τους πιο πολύβοους δρόμους στην πόλη, αφού
αποτελεί τη  μόνη διέξοδος προς την Φιλαδελφεί-
ας, όσων κινούνται στο εμπορικό κέντρο επί της
οδού Δεκελείας.

Μπορεί μέχρι τώρα οι... σκόπελοι να εμπόδιζαν
την εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου όμως η ώρα ήρθε και αλλάζει ρότα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντιδρό-
μησης, η οδός Σακελλαρίου θα έχει κατεύθυνση
από Δεκελείας προς Αγ. Κωνσταντίνου (κάθο-
δος).

Με ευλάβεια οι προετοιμασίες στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας
για την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνηςγια την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης
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Νέος Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης ο Β. Σωτηρόπουλος

ΟΒασίλης Σωτηρόπουλος
είναι ο νέος Περιφερεια-
κός Συμπαραστάτης του

Πολίτη και της Επιχείρησης ύστερα
από τη ψηφοφορία του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου. 

Βιογραφικό του Β. 
Σωτηρόπουλου

Ο Β. Σωτηρόπουλος είναι δικηγό-
ρος παρ' Αρείω Πάγω, πτυχιούχος
του Τμήματος Νομικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης στο
Δημόσιο Δίκαιο, του ίδιου Πανεπι-
στημίου. 

Στέλεχος δικηγορικών γραφείων
της Αθήνας από το 2001. Υπηρέτη-
σε ως ασκούμενος στο γραφείο του
Νομικού Συμβούλου του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, στην Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και στον Ευρωπαίο
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,
στις Βρυξέλλες. 

Υπήρξε συνήγορος πολιτών και
οργανώσεων της κοινωνίας των

πολιτών σε υποθέσεις παραβίασης
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το 2012
εξελέγη πρώτος Συμπαραστάτης
του Δημότη και της Επιχείρησης του
Δήμου Αθηναίων. Το ίδιο έτος οργά-
νωσε το Δίκτυο Δημοτικών και Περι-
φερειακών Συμπαραστατών του
οποίου είναι συντονιστής.

Διετέλεσε μέλος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής του Επιστημονικού
Συμβουλίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας και αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπι-
να Δικαιώματα (Μη Κυβερνητική
Οργάνωση “Πλειάδες”).

Διοργάνωσε σεμινάρια για την
προστασία προσωπικών δεδομέ-
νων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθη-
νών και έχει πάρει μέρος ως ομιλη-
τής σε συνέδρια και σεμινάρια στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, για την
καταπολέμηση των αθέμιτων δια-
κρίσεων, για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα καθώς και για ζητήματα που
αφορούν την Κοινωνία της Πληρο-
φορίας και την δεοντολογία των
μέσων ενημέρωσης.

'Έχει δημοσιεύσει τα νομικά έργα:
“Περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δημόσιου τομέα (Ερμηνεία
Ν.3448/2006)”, Αθήνα 2007, “Η

συνταγματική προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων”, Αθήνα 2006
και “Προσωπικά δεδομένα, Ερμη-
νεία Ν.2472/1997” (συν-συγγραφή
με τον Π. Αρμαμέντο), Αθήνα
2005. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες
άρθρα για θέματα δημοσίου δικαίου
σε νομικά περιοδικά και στο νομικό
ιστολόγιο “e-lawyer”. 

Η μελέτη με τίτλο: “Το δίκαιο της
περαιτέρω χρήσης πληροφοριών
του δημόσιου τομέα” τιμήθηκε με το
βραβείο της Εταιρίας Διοικητικών
Μελετών. 

Το 2013 βραβεύτηκε από το Διε-
θνές Συνέδριο Ανοικτής και εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευσης για την προ-
σφορά του σε ζητήματα ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων, την αξιοποίηση
του διαδικτύου και την διάχυση
νομικών πληροφοριών.

Νέο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης από

την ΕΠΑ Αττικής για την
εγκατάσταση φυσικού 

Διεύρυνση του προγράμματος χρηματοδότησης
για τη μετατροπή ή εγκατάσταση θέρμανσης με
φυσικό αέριο ανακοίνωσε η Εταιρία Παροχής
Αερίου Αττικής.
Συγκεκριμένα, η ΕΠΑ Αττικής προσφέρει άτοκη
χρηματοδότηση σε όσους υπογράψουν σύμβα-
ση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου μέχρι
και τις 26 Ιουνίου 2015. Το νέο πρόγραμμα ισχύ-
ει για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες θερμάν-
σεις, ανεξαρτήτως ισχύος ενώ το ύψος της χρη-
ματοδότησης ξεκινά από 1.200 ευρώ για περι-
πτώσεις αυτονομίας και φθάνει μέχρι 12.300
ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις με εγκατεστημέ-
νη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000 θερμίδων.
Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού
γίνεται σε 2 ή 3 έτη ανάλογα με την περίπτωση.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα η ΕΠΑ Αττικής
παρέχει έκπτωση στα τέλη σύνδεσης σε κεντρι-
κές θερμάνσεις και αυτόνομες συνδέσεις σε
ποσοστό που φτάνει έως και 100% για κεντρικές
θερμάνσεις με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη
των 140.000 θερμίδων. Αντίστοιχες προσφορές
ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ αφορούν
και τους επαγγελματίες.
Περισσότερες πληροφορίες στην Γραμμή Εξυ-
πηρέτησης Καταναλωτών 1133, καθώς και στην
ιστοσελίδα www.aerioattikis.gr.

Στη δημοσιότητα έδωσε η
αστυνομία τα στοιχεία δέκα ατό-
μων που είναι μέλη της οργάνω-
σης με το πυρωμένο σίδερο .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της αστυνομίας τα δέκα αυτά
άτομα διέπρατταν κλοπές και
ληστείες με τη συνδρομή οικια-
κών βοηθών και αποκλειστικών
νοσοκόμων που παρείχαν πλη-
ροφορίες για τα σπίτια και τα
θύματά τους.

Η σύλληψη των δέκα μελών της
εγκληματικής οργάνωσης σημει-
ώθηκε την 25η Φεβρουαρίου του
2015 ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι

ο φερόμενος ως εγκέφαλος της
σπείρας είναι πρών Ολυμπιονί-
κης με τα ελληνικά μάλιστα χρώ-
ματα και ονομάζεταο Αβτανδίλ
Ξανθόπουλος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για
τους:

1. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ Αβτανδίλ
του Γεωργίου και της Τσιάλα,

που γεννήθηκε το 1971 στη
Γεωργία.

XANTHOPOULOSAB-
TANDIL1

2. (επ) OGANESIAN (ον)
TIGRAN του MARAD και της
TAMARA, που γεννήθηκε το
1973 στην Ουκρανία.

OGANESIAN TIGRAN 1
3. (επ) ARSENIDZE ή GAG-

NIDZE (ον) MAMUKA ή LEVAN
του ALEXANDRE ή GEOR-
GIOUS και της MAGULI ή
LEILA, που γεννήθηκε το 1967 ή
το 1968 στη Γεωργία.

ARSENIDZE MAMUKA 1
4. (επ) AKHALADZE (ον) AMI-

RAN του ZINA  και της VAZA,
που γεννήθηκε το 1959 στη
Γεωργία.

AKHALADZE AMIRAN 1
5. (επ) NATSVLISHVILI ή

KOBALIA (ον) KAKHABER ή
KAKHA του ΒΕΝΟ και της
TAVELA, που γεννήθηκε το
1973 στη Γεωργία.

NATSVISHVILI KAKHABER 1
6. (επ) KOBALAVA ή KOKI-

ASHVILI (ον) GOGITA ή GIORGI
του ETERI ή RAOULI και της
AMIRAN ή NARGIZA, που γεν-
νήθηκε το 1975  στη Γεωργία.

KOBALAVA GOGITA 1
7. (επ) KOBIDZE (ον) KHATU-

NA του VAKHTANGI και της
MARINA, που γεννήθηκε το
1977 στη Γεωργία.

KOBIDZE KHATUNA 1
8. (επ) UGULAVA (ον) LELA

του DAVIT και της NINO, που
γεννήθηκε το 1981 στη Γεωργία.

UGULAVA LELA 1
9. (επ) AKHALADZE (ον)

TAMARA του GRIGOR και της
VERA, που γεννήθηκε το 1959
στη Γεωργία.

AKAHALADZE TAMARA 1
10. (επ) KUBLASHIVILI (ον)

MADONA του AMIRANI και της
LILI, που γεννήθηκε το 1978 στη
Γεωργία.

KUBLASHVILI MADONA 1

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλού-
νται οι πολίτες να επικοινωνούν
με τους τηλεφωνικούς  αριθμούς
210-6476541 του Τμήματος
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας
και 210-6411111 της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, για την
παροχή οποιασδήποτε σχετικής
πληροφορίας. Σημειώνεται ότι
διασφαλίζεται η ανωνυμία και το
απόρρητο της επικοινωνίας.

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΣΠΕΙΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΩΜΕΝΟ ΣΙΔΕΡΟ 

Φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας είναι πρών 
Ολυμπιονίκης και ονομάζετα ο Αβτανδίλ Ξανθόπουλος.

Αυξήθηκαν κατά
15.124 οι νέες θέσεις

εργασίας 
τον Φεβρουάριο

Σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη
Χώρα, λόγω των κρίσιμων διαπραγμα-

τεύσεων με τους εταίρους, η αγορά εργασίας
έστειλε θετικό μήνυμα σε ό,τι αφορά τις ροές
μισθωτής απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργα-
σίας, τον Φεβρουάριο του 2015, είχαμε 15.124
περισσότερες προσλήψεις, σε σύγκριση με τις
απώλειες των θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα έγιναν
97.987 προσλήψεις, ενώ καταγράφηκαν 82.863
απώλειες θέσεων εργασίας. 

Από τις 82.863 αποχωρήσεις, οι 44.842
προήλθαν από καταγγελίες συμβάσεων εργα-
σίας αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου και οι 38.021 προήλθαν από
οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Ο Φεβρουάριος είναι ο πρώτος μήνας που
παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο, μετά από πέντε
συνεχόμενους μήνες με αρνητικό ισοζύγιο στις
ροές μισθωτής απασχόλησης. 

Το 49,38% των νέων προσλήψεων αφορού-
σαν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και
το 50,62% των νέων προσλήψεων αφορούσαν
θέσεις ελαστικής εργασίας, δηλαδή μερικής
απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας.
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Η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί ενότητα και σύμπνοια,
προκειμένου όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουv μέσα από ένα ενωτικό κλίμα τις λύσεις εκείνες 

που θα επιτρέψουν τόσο στους κατοίκους όσο και στους επιχειρηματίες της περιοχής να νιώσουν ασφαλείς 

Μόνιμο βήμα διαλόγου 
με τους συλλόγους των τσιγγάνων

της Δυτικής Αττικής 

Λύσεις δηλαδή αντιμετώπισης όχι των
συμπτωμάτων αλλά των βαθύτερων
αιτιών που παράγουν και αναπαράγουν
τα ίδια προβλήματα, αναδεικνύοντας και
καταπολεμώντας τα πραγματικά αίτια
εμφάνισης αυτών που  ασφαλώς είναι
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά.

Χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές είναι
αδύνατο να αλλάξει το τοπίο, και ακριβώς
γι’ αυτόν τον λόγο  αυτή είναι η δική μας
στρατηγική.

Φυσικά για να το ξεκαθαρίσουμε και
αυτό, κανείς δεν μπορεί να είναι υπερά-
νω του νόμου και είναι ασφαλώς υπο-
χρέωση της πολιτείας να τηρεί σε κάθε
κατεύθυνση τον νομικό μας πολιτισμό.

2. Παρόλα αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση
και των δυο βαθμών, μπορεί συνεργαζό-
μενη στενά να κάνει τα δικά της βήματα.  

Με το σκεπτικό αυτό ως Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής συγκροτήσαμε για
πρώτη φορά μόνιμο βήμα διαλόγου με
τους συλλόγους των τσιγγάνων της Δυτι-
κής Αττικής, όπου μάλιστα συμμετέχουν
εκπρόσωποι και των 5 Δήμων, που σε
τακτά χρονικά διαστήματα συζητάμε για
τα προβλήματα που έχουν και τους τρό-
πους αντιμετώπισης τους. 

Εμείς πιστεύουμε πως η πολιτική αυτή
αποτελεί μονόδρομο.

Πολιτεία και φορείς να κάνουμε επιθέ-
σεις διαλόγου, πολιτισμού και επίλυσης
των προβλημάτων. 

Όλες οι άλλες συμπεριφορές το μόνο
αποτέλεσμα που παράγουν είναι να γκε-
τοποιούν περαιτέρω ήδη γκετοποιημέ-
νους πληθυσμούς, και εν τέλει να υπο-
νομεύουν τις συνθήκες ομαλής και αρμο-
νικής συμβίωσης. 

Έτσι π.χ πετύχαμε να επαναδρομολο-
γηθεί η μεταφορά μαθητών, που είχε δια-
κοπεί από επιθέσεις τσιγγάνων σε πούλ-
μαν στα νεόκτιστα, αφού οι ίδιοι οι τσιγ-
γάνοι πλέον δεν επιτρέπουν να συμβεί
κάτι τέτοιο.

Για πρώτη φορά σύλλογος τσιγγάνων
εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης και
συμπαράστασης στον παθόντα, για το
αιματηρό συμβάν που συνέβη πρόσφατα
στο Ζεφύρι σε βάρος αστυνομικού, κάνο-
ντας μάλιστα λόγο και για την υποχρέω-
ση της αστυνομίας να επιχειρεί σε όλες
τις περιοχές του Ζεφυρίου.  

Επίσης για πρώτη φορά - κάτι που
έγινε ομόφωνα δεκτό από το δίκτυο δια-
βούλευσης - θα συμμετέχουν τσιγγάνικοι
σύλλογοι στο ετήσιο πολιτιστικό φεστιβάλ
που θα διοργανώσει η Αντιπεριφέρεια. 

Αυτή την περίοδο δε, αξιοποιώντας το

νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την
ανθρωπιστική κρίση επιδιώκουμε να
δοθεί λύση στο πρόβλημα της παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος, ασφαλώς με όλες
τις νόμιμες διαδικασίες, αντιμετωπίζοντας
το πρόβλημα των εκτεταμένων ρευματο-
κλοπών - που δεν γίνονται μόνο από
τσιγγάνους – και κυρίως την μεγάλη επι-
κινδυνότητα που το συνοδεύει.  

Επιπλέον - και αυτό είναι το σημαντικό-
τερο - εμπλουτίζουμε το συνολικό περι-
φερειακό σχεδιασμό για την αντιμετώπι-
ση της φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισμού, μέρος του οποίου αφορά και
τους τσιγγάνους, ξεκινώντας από την
χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατά-
στασης και φτάνοντας μέχρι το οικιστικό,
στεγαστικό, εκπαιδευτικό, την απασχό-
ληση, υγεία – πρόνοια. 

Αυτά είναι παραδείγματα μιας πολιτικής
που ασφαλώς δεν μπορεί να αποδώσει
καρπούς σε 24 ώρες, δεδομένου ότι η
υλοποίηση της απαιτεί χρόνο και επιμο-
νή. Άλλη όμως εναλλακτική που να είναι
βιώσιμη δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί.  

Όπως δεν υπάρχει ούτε και στο πρό-
βλημα της γκετοποίησης, όχι αυτή την
φορά ανθρώπων αλλά βιομηχανικών,
εμπορικών και αγροτικών δραστηριοτή-
των που αναφέρει η εισήγηση.

Και εδώ λύσεις υπάρχουν, όπως π.χ
επιδιώκουμε αυτήν την περίοδο να
δώσουμε ύστερα από  πρωτοβουλία του
Δημάρχου κ. Μελετίου και επιχειρημα-
τιών της περιοχής, σε συνεργασία με την
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, την δημι-
ουργία σύγχρονου βιομηχανικού πάρκου
νότια του
Ασπρόπυργου,
απογκετοποιώ-
ντας μια περιο-
χή και φτιάχνο-
ντας ένα πρότυ-
πο χωροταξι-
κής, περιβαλλο-
ντικής και
π αραγωγικής
δραστηρ ιότη-
τας.  

Κυρίες και 
Κύριοι
Επιτρέψτε μου

κλείνοντας να
σας αναφέρω
ότι πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση είναι
εδώ για να ανοίγουν δρόμους επίλυσης
των πιο δύσκολων και σύνθετων προ-
βλημάτων. 

Επειδή δε από αυτό και μόνο θα κρι-
θούμε όλοι μας, εμείς με αυτές τις πολιτι-
κές δηλώνουμε το ενεργητικό μας
παρόν.’’

Γ. Ηλίας : Η έλλειψη στρατηγικού
και επιχειρησιακού σχεδιασμού απα-
ξιώνει συνεχώς την περιοχή και την
παραδίδει στο έλεος των απανταχού

παρανομούντων.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του
Συνδυασμού ‘’Ασπρόπυργος Αλλάζου-
με’’  και δημοτικός σύμβουλος Γιάννης
Ηλίας υπογράμμισε : 

Δημότες του Ασπρόπυργου,
για αρκετά μεγάλο διάστημα γινόμαστε

θεατές ενός δράματος. Η πόλη μας κατέ-
ληξε να αποτελεί χώρο ανεξέλεγκτης
εγκατάστασης διαφόρων ομάδων με
παραβατική συμπεριφορά με αποτέλε-
σμα την καταστροφή και την καταπάτηση
ιδιωτικών και δημόσιων χώρων και περι-
ουσιών, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιότυ-
πο άβατο και συνθήκες παράνομης
χωματερής.

Παρακολουθούμε στην πόλη μας να
γιγαντώνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα
ύψιστης σημασίας, οι παραβατικές και
εγκληματικές συμπεριφορές να βρίσκο-
νται στην επικαιρότητα και οι πολίτες να
βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της
αδιάκοπης καύσης καλωδίων, της κλο-
πής δημοσίων αγαθών (νερό, ρεύμα),
της διακίνησης ναρκωτικών, των παρά-
νομων διαλυτηρίων, της παραβίασης
στοιχειωδών κανόνων υγιεινής, των
κακουργηματικών κλοπών με απειλές
κατά της ζωής και τόσων άλλων έκνομων
ενεργειών.

Η αδράνεια, η
αδιαφορία και η
αδυναμία των
κεντρικών και
τοπικών αρχών,
σε συνδυασμό με
την επιδερμική
και γραφειοκρατι-
κή αντιμετώπιση
του θέματος,
μεγαλώνουν το
πρόβλημα και τη
δυσαρέσκεια των
δημοτών. 

Η έλλειψη
στρατηγικού και
επ ιχειρησιακού
σχεδιασμού απα-

ξιώνει συνεχώς την περιοχή και την
παραδίδει στο έλεος των απανταχού
παρανομούντων.

Εμείς, ο συνδυασμός Ασπρόπυργος –
ΑλλάΖΟΥΜΕ θέσαμε πρώτοι και από την
πρώτη στιγμή την ανάδειξη του προβλή-
ματος. Αγωνιώντας για τη λύση του, ζητή

σαμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο,
που παράγει δεσμευτικό, έννομο και
ηθικό αποτέλεσμα, σε μη-εργάσιμη
ημέρα και ώρα. 

Αντιθέτως προτιμήθηκε η σημερινή
ημερίδα στην οποία συμμετέχουμε ελπί

ζοντας στη διεξαγωγή ενός σοβαρού
και γόνιμου διαλόγου.

ΖΗΤΑΜΕ και ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

• Δημοσιοποίηση και ανάδειξη του
προβλήματος προς όλες τις κατευθύν-
σεις

• Ενίσχυση της αστυνόμευσης, αύξηση
της δύναμης και επάνδρωση του Αστυ-
νομικού Τμήματος για αποδοτικότερη
επιτήρηση

• Συνεργασία με εταιρίες φύλαξης
(σεκιούριτι) οι οποίες θα φυλάσσουν όλες
τις περιοχές και τις γειτονιές του Ασπρο-
πύργου, σε άμεση συνεργασία με την
Αστυνομία και το Δήμο

• Εφαρμογή του νόμου και των δικαστι-
κών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί

• Στήριξη των δικαστικών αγώνων των
συνδημοτών μας

• Επίσπευση της διαδικασίας του Γενι-
κού Πολεοδομικού Σχεδίου, που έχει τελ-
ματώσει εδώ και πολλά χρόνια

• Καθαρισμό και φωτισμό όλων των
δημοτικών και δημόσιων χώρων

• Ευαισθητοποίηση όλων των κατοί-
κων του Ασπροπύργου γιατί το πρόβλη-
μα δεν αφορά μόνο όσους το αντιμετωπί-
ζουν τώρα. Το πρόβλημα γιγαντώνεται
μέρα με τη μέρα.

• Απομάκρυνση παράνομων δραστη-
ριοτήτων (διαλυτήρια, σκραπ κλπ) και
αυστηροποίηση των ελέγχων

• 24ωρη τηλεφωνική γραμμή καταγγε-
λιών για άμεση παρέμβαση, σε συνεργα-
σία με την Αστυνομία

• Συνεργασία με τους όμορους Δήμους
που αντιμετωπίζουν ομοειδή προβλήμα-
τα.Η εξεύρεση λύσης δεν μπορεί να επι-
τευχθεί με τρόπους και διαδικασίες δια-
χρονικά αποτυχημένες και ατελέσφορες.
Απαιτείται η δραστηριοποίηση όλων των
κατοίκων για το ακανθώδες αυτό ζήτημα. 

Δηλώνουμε παρόντες και πρωτοπόροι
στον αγώνα αυτό και προχωράμε στο-
χευμένα με γνώμονα τη βούληση και τη
ΔΡΑΣΗ του Ασπροπυργιώτικου λαού.’’

Παρόντες επίσης ήταν οι βουλευτές
Γ. Μαρτίνου, Μ. Βοριδης , Γ.  Βλάχος και

Αθ. Μπούρας, καθώς και εκπρόσωποι
της ομάδας Κροκωνίς , ο κ. Κ. Ζηκοπου-
λος , ο πρόεδρος Ρομά Νεοκτίστων Κ.
Σούτας , αρκετοί   Σύλλογοι , στελέχη του
Δήμου και άλλοι πολλοί φορείς. 

Ε. Λιάκος

Προτεραιότητα πρέπει 
ν’ αποτελέσει η ένταξη 

των αποκλεισμένων κοινωνικά
ομάδων στην κοινωνία 

προωθώντας μέτρα 
«απογκετοποίησης»,  
σε συνδυασμό με την

παράλληλη απαρέγκλιτη 
τήρηση των νόμων, και την

αυξημένη αστυνόμευση που θα 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές

ανάγκες της περιοχής.



10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ

Παράταση του χρόνου νομιμοποίησης 
σταβλικών εγκαταστάσεων

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία παρατείνεται
για 18 μήνες η προθεσμία νομιμοποίησης των στα-
βλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων, οι οποίες δεν είχαν άδειες εγκατάστασης, προ-
ωθεί το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης.  

Η προθεσμία έληγε σήμερα και παρατείνεται έως
τις 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Αμεσα θα γίνει η επανασύσταση της
δημοτικής αστυνομίας

Ο κύβος ερρίφθη! Θα ενταχθεί τελικά η ρύθμιση για την επα-
νασύσταση της δημοτικής αστυνομίας στο πρώτο νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης.

Εχθές ύστερα από ενδελεχή εξέταση των τεχνικών θεμάτων
που συνδέονται με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνο-
μίας, ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ. Γιώργος Κατρούγκαλος αποφάσισε να ενσωματώσει την
πρόβλεψη στο υπό προώθηση στη Βουλή σχέδιο νόμου για
την επαναπρόσληψη απολυμένων, την αποκατάσταση των
«διαθέσιμων» και άλλες διατάξεις.

Συνελήφθη σπείρα
εκβιαστών στην Αττική

Ζητούσαν χρήματα από εύπορους 
αλλοδαπούς απειλώντας τη ζωή τους

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα, τα
μέλη της οποίας -άτομα ιδιαίτερα επικίνδυνα, που
οπλοφορούσαν- εκβίαζαν εύπορους αλλοδαπούς.
Ζητούσαν την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών,
απειλώντας τη ζωή τους και τη ζωή μελών της οικογέ-
νειάς τους.

Συνελήφθησαν, το απόγευμα της Τρίτης στον Κερα-
μεικό και την Πετρούπολη, τρεις αλλοδαποί, δύο Ιρακι-
νοί 37 και 39 ετών και ένας 28χρονος Ιρανός, ως μέλη
της σπείρας.

Προηγήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου καταγγελία στο
Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, από αλλοδαπό που κατήγ-
γειλε ότι οι τρεις συλληφθέντες τον εκβίαζαν, απειλώ-
ντας τη ζωή του και μελών της οικογένειάς του, απαι-
τώντας να τους καταβάλλει 250.000 ευρώ, ενώ επιχεί

ρησαν και να τον απαγάγουν χωρίς επιτυχία.
Μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, έγινε στις 10

Μαρτίου συνάντηση μεταξύ του θύματος και των συλ-
ληφθέντων, όπου, αφού τους παρέδωσε 20.000 ευρώ,
συνελήφθησαν.

Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι εκβίασαν άλλους
δύο ομοεθνείς τους, από τους οποίους απέσπασαν
μεγάλα χρηματικά ποσά και ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνη-
το.

Και στο παρελθόν, οι συλληφθέντες είχαν κατηγορη-
θεί για πλήθος αδικημάτων.

Σε έρευνες στα σπίτια και τα οχήματά τους, μεταξύ
άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19.550 ευρώ, δύο
μαχαίρια, ξίφος, σιδερογροθιά, μικροποσότητα οπίου
και μεταλλικό αντικείμενο για τη χρήση του ναρκωτικού,
επτά διαβατήρια, ταυτότητα των γερμανικών Αρχών,
δύο άδειες οδήγησης, άδεια οδήγησης ταχύπλοου, ένα
ζευγάρι πινακίδες κυκλοφορίας, δύο συσκευές αποθή-
κευσης ψηφιακών δεδομένων (usb), κάρτα μνήμης,
οκτώ κινητά τηλέφωνα και 10 κάρτες sim.

Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα ΙΧ επιβατηγό
αυτοκίνητο που ανήκε σε έναν από τους παθόντες.

ΚΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους τρίτων
χωρών και μακροχρόνια άνεργους

Στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε 37.514 μακροχρόνια ανέρ-
γους και σε 36.344 ασφαλισμένους υπηκόους τρίτων χωρών, που δια-
θέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων
Περίθαλψης προχώρησε η Διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων (ΙΚΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ιδρύματος, θα επακολου-
θήσουν αποδόσεις ασφαλιστικής ικανότητας και σε επιπλέον μακροχρό-
νια ανέργους, των οποίων το δικαίωμα της ικανότητας λήγει σε μεταγε-
νέστερους χρόνους, μετά την παραλαβή και επεξεργασία των αρχείων
που θα αποσταλούν από τον ΟΑΕΔ.

Η διοίκηση του Ιδρύματος συνιστά στους ασφαλισμένους αυτών των κατηγοριών, προκειμένου να αποφύγουν
την άσκοπη ταλαιπωρία, να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους / Ασφαλιστική Ικανότητα) προκειμένου να
επιβεβαιώνουν ότι διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, και να μην προσέρχονται προς τούτο στα Υποκαταστήματα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με το ΙΚΑ, στη συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή από τις 16/02/2015, οπότε τέθηκε σε λειτουργία,
μέχρι χθες έχουν γίνει 761.427 επισκέψεις για επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας και ταυτοποιήθηκαν ότι
τη διαθέτουν οι 654.577.

Η διοίκηση του ΙΚΑ υπενθυμίζει ότι τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι και τέκνα) που είναι καταχωρημένα στα
οικογενειακά βιβλιάρια υγείας ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να εξυπηρετού-
νται από τους Παρόχους Υγείας. Οι Πάροχοι Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί κ.λπ.) εξυ-
πηρετούν όλους τους ανωτέρω με την επίδειξη του ατομικού και οικογενειακού βιβλιαρίου.

Έως 31/3, από την Έως 31/3, από την 
Περιφέρεια Αττικής νέεςΠεριφέρεια Αττικής νέες

άδειες αυτοκινήτων ΔΧ καιάδειες αυτοκινήτων ΔΧ και
μετατροπές υφισταμένωνμετατροπές υφισταμένων

Στην Περιφέρεια Αττικής μπορεί να απευθυνθεί όποι-
ος ενδιαφέρεται να αποκτήσει νέα άδεια Επαγγελματι-
κού Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτου ή να μετατρέψει
ήδη υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική
αίτηση μέχρι την Τρίτη 31/3/2015 2015 στις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής
ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση  WWW.patt.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχε-
τικά με τις προϋποθέσεις, την αίτηση και τα δικαιολογη-
τικά, στην Περιφέρεια Αττικής (Email:
gdme@patt.gov.gr) και

στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
του Δήμου Μεγαρέων (αρμόδιος κ. Ιωάννης Γκίνης τηλ.
22963 20106).

Στη Βουλή έγγραφο
για τη λειτουργία 
ΧΥΤΑ Μαυροράχης
Διαβιβάστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο

Βούτση στη Βουλή έγγραφη απάντηση σε ερώτηση
βουλευτών του Ποταμιού και του ΚΚΕ για τη λειτουρ-
γία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Την απάντηση υπογράφει
ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, ο
οποίος αναφέρεται στην ύπαρξη εγκλωβισμένων
στραγγισμάτων εντός της απορριμματικής μάζας και
χαρακτηρίζει εικαζόμενες τις διαρροές βιοαερίου.

Ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει ειδικότε-
ρα ότι ο Σύνδεσμος, η διοίκηση και όλο το προσωπι-
κό με κάθε νόμιμο και εφικτό τρόπο, και πολλές φορές
με προσωπικές θυσίες, επιδιώκουν την περιβαλλοντι-
κά άριστη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων που
ανήκουν στην ευθύνη τους και ενημερώνουν τη
Βουλή, για τη διαχείριση των στραγγισμάτων, πως το
πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της περιορισμένης
λειτουργίας της ΜΕΣ κατά τη διάρκεια της δοκιμαστι-
κής λειτουργίας, του προβληματικού πλαισίου προμη-
θειών δημοσίου τομέα και της αδυναμίας στελέχωσης,
με εξειδικευμένο προσωπικό λόγω αναστολής προ-
σλήψεων.

«Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω οδήγησε στην
ύπαρξη εγκλωβισμένων στραγγισμάτων εντός της
απορριμματικής μάζας» αναφέρεται στο έγγραφο «και
συνεπώς η λειτουργία της ΜΕΣ πιθανόν να επαρκεί
για τη διαχείριση των πρωτογενώς παραγόμενων
στραγγισμάτων, αλλά όχι για τη διαχείριση των εγκλω-
βισμένων ποσοτήτων».

Οι βουλευτές του Ποταμιού και του ΚΚΕ που είχαν
καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή ενημερώνονται
ότι οι λύσεις που εφαρμόστηκαν ή προγραμματίζεται
να εφαρμοστούν είναι:

- η τροποποίηση της άδειας διάθεσης του επεξεργα-
σμένου προϊόντος της ΜΕΣ που δόθηκε μόλις την
2.11.2011 ώστε να διατίθεται στον αποδέκτη,

- η κατασκευή προσωρινής στεγανοποιητικής στρώ-
σης στις κυψέλες 1 και 2 για να μειωθούν οι εισροές
ομβρίων εντός της απορριμματικής και άμεση αποκα-
τάσταση των παραπάνω κυψελών,

- μεταφορά ποσότητας στραγγισμάτων με βυτία επε-
ξεργασίας στη ΜΕΣ Ταγαράδων που ανέρχονται σε
συνολική ποσότητα περί των 21.000 κ.μ.,

- η αίτηση για χρηματοδότηση μέσω του ΕΠΕΡΑΑ για
την επέκταση της ΜΕΣ Μαυροράχης,

- η προμήθεια κινητής μονάδας Α/Ο για την οποία
έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες. Η εν λόγω μονάδα
θα καλύπτει και τις ανάγκες των περιφερειακών ΧΥΤΑ,

- η κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης στραγγισμά-
των για την οποία εκκρεμεί η έγκριση ανανέωσης
περιβαλλοντικών όρων. Η σχετική μελέτη έχει ήδη
παραληφθεί από τον ΦΟΣΔΑ τον 8/2014,

- το αίτημα για τη μόνιμη στελέχωση της ΜΕΣ με εξει-
δικευμένο προσωπικό.

Εξάρθρωση κυκλώματος 
διακίνησης λαθραίων τσιγάρων

Πολυμελές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες
ποσότητες λαθραίων τσιγάρων εξάρθρωσε η
ΕΛΑΣ με τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων. 
Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ, ενώ αναζητούνται ένας ακόμη
ομογενής κι ένας Βούλγαρος.
Σε σπίτι σε αποθήκε και σε φορτηγό στη Νικό-
πολη Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και κατασχέδθη-
καν σχεδόν 240.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα.
Οι διαφυγόντες δασμοί εκτιμάται ότι ξεπερνούν
τις 700.000 ευρώ.
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος,
ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε

μεγάλη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι, 
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και
αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλά-
δος  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 ποιό-
τητα 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 κουφωμά-

των σε ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατα-

σκευών 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 ενερ-
γειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

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

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
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Ομάδα Εργασίας 
για την πρόσβαση των 
ανασφάλιστων στην Υγεία

Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη της υφιστά-
μενης νομοθεσίας και τον εντοπισμό των

προβλημάτων αναφορικά με την πρόσβαση των
ανασφάλιστων πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας,
συγκροτήθηκε στο υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Υγεί-
ας Ανδρέας Ξανθός, στόχος της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας είναι να γίνουν άμεσα όλες
οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να διασφαλιστεί
η πρόσβαση όλων των πολιτών σε δωρεάν και ποι-
οτικές υπηρεσίες Υγείας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική παρέμβαση,
το υπουργείο Υγείας καλεί τις νέες διοικήσεις των
Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και τις διοικήσεις
όλων των νοσοκομείων της χώρας να κάνουν ό,τι
είναι δυνατό για να άρουν τους θεσμικούς και υλι-
κούς αποκλεισμούς των πολιτών από το αυτονόητο
αγαθό της υγειονομικής περίθαλψης.

Την Ομάδα Εργασίας απαρτίζουν εκπρόσωποι
της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων διευθύνσε-
ων του υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι των
εμπλεκόμενων υπουργείων, Εργασίας και Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, και στελέχη της ΗΔΙΚΑ. Επί-
σης, θα συμμετέχουν στις εργασίες της Ομάδας ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Για-
τρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Δημήτρης Βαρνάβας, ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζο-
μένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχά-
λης Γιαννάκος και ο εκπρόσωπος του Συντονιστι-
κού Κοινωνικών Ιατρείων Αττικής Γεώργιος Βήχας.

Το πόρισμά της Ομάδας θα παραδοθεί μέχρι το
τέλος του Μαρτίου, προκειμένου «να αποτελέσει τη
βάση για τις απαιτούμενες νομοθετικές και πολιτικές
παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η άρση των
αποκλεισμών από την υγειονομική περίθαλψη»,
σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό.

-Ζητά ακόμη, να δοθεί έμφαση στην καταπολέ-
μηση της νεανικής ανεργίας, αλλά και της ανερ-
γίας όσων πολιτών βρίσκονται κοντά στη συντα-
ξιοδότηση και είναι άνεργοι.

-Προτείνει, την αξιοποίηση των κονδυλίων, από
τους αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-
2013, από Τομεακά ή Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα, και τη διάθεση των πόρων σε Προγράμμα-
τα Απασχόλησης, Κοινωνικής Οικονομίας και εν
γένει δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-Ακόμη, η Επιτροπή ζητά, την αξιοποίηση των
πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, από τους
ΟΤΑ πρώτου  βαθμού, μέσα τους θεματικούς
πόρους και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών
δράσεων και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
αλληλεγγύης στους πολίτες, με έμφαση στις
ευπαθείς ομάδες (π.χ. άνεργοι, άστεγοι ΑμεΑ
κ.ά).

-Επίσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, είναι

απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.)
της Χώρας, στις Επιτροπές Παρακολούθησης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Ε.Σ.Π.Α.     

-Τέλος η Επιτροπή υπογραμμίζει πως, αναμένει

από την Κυβέρνηση, να διαμορφώσει, πλήρες,
μόνιμο, ξεκάθαρο, και προσαρμοσμένο στις ανά-
γκες των Δήμων, πλαίσιο για την Κοινωνική Οικο-
νομία. Με επίλυση του ζητήματος της συμμετοχής
των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων στη
σύνθεση των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονο-
μίας.                 

Απών από την ομάδα της Ελευσίνας θα βρίσκεται
για φέτος ο επί τέσσερα χρόνια αρχηγός FM Στά-
θης Γαζής. Με δική του θέληση αγωνίζεται φέτος

με υποσχετική με τη Φ.Ο.Ν.Η. «Επικοινωνία». 
Η προσφορά του στο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας είναι μεγάλη και

αγωνιστικά και οργανωτικά. Ο Στάθης ηγήθηκε της ομά-
δας στο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής και στα τρία πρωτα-
θλήματα στον Προκριματικό Όμιλο της Α’ Εθνικής. Επίσης,
ήταν ο ηγέτης του ΣΜΣ Ελευσίνας στις συμμετοχές του
στην τελική φάση του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής
Ελλάδας το 2012 και το 2014 όπου η ομάδα πέτυχε την
μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της. 

Η απουσία του Στάθη στην συμμετοχή της ομάδας στην
τελική φάση του πρωταθλήματος της Α’ εθνικής Ελλάδας
θα είναι εμφανής, αλλά ελπίζουμε προσωρινή και τα επό-
μενα χρόνια ο «αρχηγός» να συνεχίσει να αγωνίζεται με το
Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας.

Η ανακοίνωση των μεταγραφών για το 2015 από την
Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, έφερε τον Σ.Μ.Σ. Ελευ-
σίνας να αποχαιρετά τον Σπύρο Σβερκούνο που είχε την
επιθυμία να συνεχίσει την αγωνιστική του δράση στη Σ.Α.
Αργοναύτης Κορινθίας. Ο νέος του σύλλογος βρίσκεται
κοντά στον τόπο κατοικίας του και έτσι θα δοθεί η δυνατό-
τητα στον πολυάσχολο Σπύρο να βρει χρόνο και για την
αγαπημένη του ενασχόληση, το σκάκι.

Ο Σπύρος ήρθε στο
σύλλογο της Ελευσίνας
το 2010 και βοήθησε τα
μέγιστα στην πορεία
του συλλόγου προς την
Α’ εθνική. Στα πρωτα-
θλήματα της Γ’ και της
Β’ εθνικής ήταν το βαρύ
πυροβολικό της ομά-
δας με 10 νίκες και 4
ισοπαλίες σε 16 αγώνες. Επίσης, είναι ο δημιουργός της
σελίδας στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας «ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΚΑΚΙΟΥ». Ευχόμαστε στο Σπύρο Σβερκούνο κάθε επι-
τυχία και τον ευχαριστούμε θερμά για τη συνολική προ-
σφορά του στο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας.

Παρόντες θα είναι και φέτος στο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας οι
τρεις παίχτες που μαζί με το Στάθη Γαζή, τον Κώστα
Σούκο και τα παιδιά από τις ακαδημίες του συλλόγου έδω-
σαν άλλο αέρα στην πορεία της ομάδας το 2014. Ο Πανα-
γιώτης Χριστοδούλου, ο οποίος με δική του θέληση μετα-
γράφηκε ελεύθερα από την Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού, ο Βαγγέ-
λης Κωστόπουλος με υποσχετική από την Σκακιστική
Άνοιξη και ο Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος με υποσχετι-
κή από τον Α.Σ.Ο.Π. «Δίας». Ευχόμαστε καλή πορεία,
αντάξια αυτής του 2014. 

Διακοπή δρομολογίων στον ΗΣΑΠ την Παρασκευή και το Σάββατο

Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα
Φάληρο - Πειραιάς του ηλεκτρικού
σιδηρόδρομου θα πραγματοποιη-
θεί την Παρασκευή και το Σάββατο
από τις 19:00 έως τη λήξη της
βάρδιας, λόγω προγραμματισμέ-
νων τεχνικών έργων. 

Οι ίδιες εργασίες θα συνεχιστούν
την Παρασκευή 20 Μαρτίου και το
Σάββατο 21 Μαρτίου, οπότε θα
διακοπεί και πάλι η κυκλοφορία
από τις 19:00 έως τη λήξη της

βάρδιας.  Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με το ίδιο εισιτήριο από τις υπάρχουσες λεωφορειακές γραμμές
καθώς και από την ειδική λεωφορειακή γραμμή της ΟΣΥ «Χ1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟ».

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ευχαριστήριο προς τον Στάθη και Σπύρο.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 
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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

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

ΓΑΜΟΣ

O Ταμπουρατζής 
Παναγιώτης του Πέτρου και

της Μαρίας, το γένος Μάχλη,
γεννηθείς στο Μαρούσι

Αττικής, κάτοικος Χαϊδαρίου
και η Μπεκ Όλγα 

του Ευγένι και της Ελένης, 
το γένος Αρχαντοπούλου,

γεννηθείσα 
στο Καζαχσταν, κάτοικος 
Ασπροπύργου, πρόκειται 

να έλθουν σε γάμο
που θα τελεστεί 

στο δημαρχείο Χαϊδαρίου.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
του Γεωργίου και της Ειρήνης

το γένος Φαρμάκη που 
γεννήθηκε στην Κερασιά 

Τριχωνίδος και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο και η ΕΛΕΝΗ

ΜΠΟΖΙΚΗ του Νικολάου
και της Κυριακής το γένος 

Μπαμπάνου που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στο

Αιγάλεω πρόκειται να έλθουν 
σε γάμο που θα τελεσθεί στο 

δημαρχείο Αιγάλεω.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

47 215,  FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213
20 47 262 , 213 20 47 269   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)
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Τις θέσεις της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) επί του
Νομοσχεδίου για την αντιμετώπι-

ση της ανθρωπιστικής κρίσης κατέθεσε,
ο Πρόεδρος της Ένωσης, Περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός,
στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών
Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δημόσιας Διοίκησης & Δικαιοσύνης και
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. 

«Τα μέτρα που προβλέπονται στο
νομοσχέδιο κινούνται σε θετική κατεύ-
θυνση.  

Οι πολιτικές για τη φτώχεια πρέπει να
συνθέτουν μια ολοκληρωμένη στρατηγι-
κή για την αντιμετώπιση των κοινωνικών
και οικονομικών ανισοτήτων που έχουν
ενταθεί λόγω της κρίσης. 

Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
μια εθνική στρατηγική για την καταπολέ-
μηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο. Με δράσεις κοστο-
λογημένες, τόσο ως προς τις επιπτώ-
σεις τους στον προϋπολογισμό, αλλά
κυρίως ως προς τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα» επισήμανε ο κ. Αγοραστός. 

Ποια πρέπει να είναι η στόχευση

Το προφίλ της κοινωνικής πυραμίδας
στην Ελλάδα έχει τα εξής χαρακτηριστι-
κά: 

- Στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού
της Χώρας, που είναι 11.290.067, ο μη
οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι
3.293.357. 

- Οι απασχολούμενοι είναι μόλις
3.589.280 και οι άνεργοι 1.241.114. 

- Οι συνταξιούχοι 2.655.890 ενώ οι

λήπτες προνοιακών επιδομάτων
203.456. 

- Το 35,7% του πληθυσμού που βρί-
σκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Δηλαδή δεν
μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις
ανάγκες. 

- Το 23,1% των παιδιών ηλικίας 0-17
ετών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας
δηλαδή δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη. 

- Η νεανική ανεργία έχει εκτοξευθεί στο
60%.

«Χρειάζεται λοιπόν μια εθνική στρατη-
γική. Ένα νέο όραμα για το κοινωνικό
κράτος που θέλουμε» τόνισε ο Πρόε-
δρος της ΕΝ.Π.Ε., για να προσθέσει: 

«Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να στηρίζε-
ται σε δύο βασικούς πυλώνες, αφενός
την ενίσχυση της επάρκειας και της
πρόσβασης των συμπολιτών μας σε
βασικές κοινωνικές παροχές και υπηρε-
σίες και αφετέρου θα εγγυάται μέσω της
διαρκούς αξιολόγησης και της παρακο-
λούθησης των δράσεων τη βιωσιμότητα
των συστήματος ιδιαίτερα στην κρίσιμη
περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης
που αντιμετωπίζουμε. 

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η μείω-
ση του αριθμού των συνανθρώπων μας
που απειλούνται από τη φτώχεια ή τον
κοινωνικό αποκλεισμό και η ανάπτυξη
ενός δικτύου κοινωνικής ασφαλείας που
εγγυάται την ΠΡΌΣΒΑΣΗ σε βασικές
υπηρεσίες ιδίως πρωτοβάθμιας ιατρικής
φροντίδας, στέγασης και εκπαίδευσης. 

Οι στόχοι πρέπει να επικεντρώνονται
στην προώθηση της ενεργητικής έντα-
ξης και πιο συγκεκριμένα: 

(α) Στήριξη του εισοδήματος ώστε να
διασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επί-
πεδο των ανθρώπων χωρίς επαρκείς

πόρους για την κάλυψη βασικών τους
βιοτικών αναγκών. 

(β) Σύνδεση με την αγορά εργασίας
μέσω ενεργητικών μέτρων απασχόλη-
σης. 

(γ) Βελτίωση των συνθηκών πρόσβα-
σης σε υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή
η παροχή συμβουλών, υγειονομικής
περίθαλψης, φροντίδας, ψυχολογικής
και κοινωνικής αποκατάστασης σε
ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη
από τέτοιου είδους υπηρεσίες και δεν
έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφελη-
θούν από αυτές. 

Χρειάζεται συντονισμός της Κεντρικής
Διοίκησης, των Περιφερειών και των
Δήμων με συμπληρωματικές δράσεις οι
οποίες θα αξιοποιούν όλους τους διαθέ-
σιμους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ στην
κατεύθυνση της δημιουργίας νέων θέσε-
ων εργασίας και της ενίσχυσης της πρό-
σβασης των πιο ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων σε βασικές υπηρεσίες πρόνοι-
ας.  

Για τέτοιες δράσεις το νέο ΣΕΣ προ-
βλέπει τουλάχιστον 1.3 δις Ευρώ, με
στόχο την προαγωγή της ένταξης και
την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Οι πόροι αυτοί πρέπει να συνδυα-
στούν με τα 330 εκ. ευρώ του προγράμ-
ματος επισιτιστικής βοήθειας που χρη-
ματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους απόρους, το οποίο
υλοποιείται από τις Περιφέρειες σε
συνεργασία με τους Δήμους και άλλους
φορείς. 

Οι 13 Περιφέρειες της Χώρας έχουμε
την βούληση να συνεργαστούμε στενά
με τα συναρμόδια Υπουργεία για να μην
χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ. Το
θεωρούμε χρέος προς τους συνανθρώ-
πους μας». 

Τέλος, η ΕΝ.Π.Ε. εκφράζει την ικανο-
ποίησή της για τις διατάξεις που σχετίζο-
νται με την αντιμετώπιση του μεγάλου
προβλήματος της μεταφοράς των μαθη-
τών, που αφορούν πάνω από 200.000
οικογένειες της Χώρας. 

Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων
Η θέση της ΕΝ.Π.Ε. επί του ν/σ για την ανθρωπιστική κρίση


