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κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

‘’Μας στέλνουν απροστάτευτους 
στη χωματέρη  

να συλλάβουμε ρακοσυλλέκτες’’

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών
υπέβαλε καταγγελία 

στον υπουργό Γιάννη Πανούση 

ΑΕΡΑΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ 
ΣΤΟ 1ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ  

Με ελεύθερη είσοδο στην 
Ελαιουργική το διήμερο 21 & 22 /3

Τιμή : 0,01€ 

ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΞΑΝΑ 
για την Πανελλαδική

Δράση "Let's Do it"  η
τοπική κοινότητα Μεγάρων 

Παράσταση διαμαρτυρίας 
για δωρεάν δημόσια υγεία 

Στην Πολυκλινική 
του Ολυμπιακού Χωριού από τη

Λαϊκή Επιτροπή Αχαρνών 

Εξορμούσαν από τα
Άνω Λιόσια για να
κλέψουν φορτηγά 

στην…  Πάτρα 

Εκδηλώσεις του
ΠΑΚΠΠΑ 

για την παγκόσμια 
ημέρα χορού

Κάλεσμα προς τους 
ενδιαφερόμενους

 να δηλώσουν συμμετοχή
έως τις 19 Μαρτίου 

ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΔΙΑ 

για την ανέγερση του
8ου Δημοτικού 

Σχολείου στη Ζωφριά

Σελ: 2-11

Σελ: 16

Σελ: 3-4

Σελ. 5

Σελ: 6

Σελ:  3

Σελ: 9

Σελ: 3

Σελ: 7

Σελ: 7

Άνδρο τοξικομανών 
η περιοχή Αγίου Δημητρίου Αχαρνών 

Δεν πάει άλλο φωνάζουν οι κάτοικοι !
Σελ: 2-8

Φάκελο
με απο-

δεικτικά
στοιχεία
παρέδωσε
στον υπουργό  
Γ. Πανούση ο
εξωραϊστικός
σύλλογος της
περιοχής 



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας
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Αντωνάρας 
Δημήτριος Γ. 28ης

Οκτωβρίου 49, 
τηλέφωνο:
2105571663

Ελευσίνα
Κατελανάκη 

Ελευθερία Μ.
Ιερά Οδός 17Α, 

τηλέφωνο:
2105561480

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Πρινιανάκης Γεώρ-
γιος Ι. Παναγίας 

Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080

Μάνδρα
Ρούτης

Κωνσταντίνος Χ. 
Κοροπούλη Β. 15, 

Τηλέφωνο
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Με πτώση 0,92% έκλεισε ο  Γενικός ΔείΜε πτώση 0,92% έκλεισε ο  Γενικός Δεί--

κτης Τιμών του Χρηματιστηρίου. Έφθασεκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου. Έφθασε
στις 763.09 μονάδες με τζίρο 65,02 εκατ. στις 763.09 μονάδες με τζίρο 65,02 εκατ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 7 
έως 15 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλέξιος, Αλεξία, Αλέξης, 
Αλέκος, Αλέξα, Γερτρούδη
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ΑΕΡΑΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ 
ΣΤΟ 1ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Με ελεύθερη είσοδο στην Ελαιουργική
το διήμερο 21 & 22 Μαρτίου 2015

Ένα συναπάντημα
χορευτών από διά-
φορες περιοχές

της Πελοποννήσου που θα
φτάσουν στην πόλη , καλε-
σμένοι του Συλλόγου Πελο-
ποννησίων Ελευσίνας , θα
χορέψουν , θα παρουσιά-
σουν ήθη και έθιμα της
περιοχής τους  , θα κερά-
σουν «καλούδια» και κρα-
σάκι τους παρευρισκόμε-
νους , θα δείξουν την ελλη-
νική λεβεντιά και θα ανταλλάξουν αναμνηστικά με τις
όμορφες παραδοσιακές στολές τους .

Όλα αυτά σε μια συνάτηση που δεν έχει ξαναγίνει  ,
αυτό το  Σαββατοκύριακο 21 & 22 Μαρτίου στην πόλη
της Ελευσίνας.

Η  Πρόεδρος των Πελοποννη-
σίων & χοροδιδάσκαλος κα Τρι-
λίκη Ντίνα δήλωσε  σχετικά: 

«Η πόλη μας θα δεχθεί
χορευτές από την Μεσσηνία ,
την Τρίπολη , την Αρχαία Ολυ-
μπία, την Πάτρα, το Αίγιο , την
Κορινθία και διάφορα άλλα
μέρη της Πελοποννήσου. Θα
έχουμε μαζί μας όμως και πελο-
ποννησιακά συγκροτήματα που
έχουν έδρα, τους υπόλοιπους
νομούς της Ελλάδος μας . Μαζί

μας οι Πελοποννήσιοι των Αχαρνών , του Γαλατσίου , η
Ένωση απανταχού Μανιατών έκτακτες συμμετοχές.  Με
ζωντανή μουσική θα χορέψουμε όλοι μαζί , θα γλεντή-
σουμε σε ένα υπέροχο, πιστεύουμε ,διήμερο που δου-
λεύουμε αρκετά άτομα συνεχώς για την επιτυχία του.

Με βάση ανεπίσημα στοιχεία, υπολογίζεται
ότι το Δήμο Αχαρνών επισκέπτονται καθη-
μερινά για αγορά της δόσης τους 10.000

έως 12.000 τοξικομανείς. Οι αριθμοί αυτοί προκα-
λούν θλίψη αλλά και οργή, επισημαίνει o Εξωραϊ-
στικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Αχαρνών, ο
οποίος προέβη σε νέα ενέργεια ενημέρωσης του
αρμόδιου υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.
Ιωαν. Πανούση για το χρόνιο πρόβλημα στην
περιοχή.  

Παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση του Συλλό-
γου : 

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Αχαρνών,
σας παραδίδει Φάκελο με αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά
με το τεράστιο πρόβλημα της καθημερινής επίσκεψης
1000 έως 2000 χρηστών ναρκωτικών ουσιών από όλη 

την Αττική και όχι μόνο, για να προμηθευτούν ελεύθερα
την δόση των ουσιών της εξάρτησης των.

Χωροταξικά η περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ανήκει
στην Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥΘΙ, η Νότια συνέχεια του Κεντρικού
Μενιδίου, όπου στα όρια του περιλαμβάνονται και οι
εγκαταστάσεις του Σ.Κ.Α.

Το πρόβλημα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στην
περιοχή, ξεκίνησε δειλά – δειλά από το 1995 και εντάθη-
κε επικίνδυνα μετά το 2010, στο πλαίσιο μετατόπισης
του από το Κέντρο της Αθήνας.

Επιλέγει η περιοχή μας ως πιο κατάλληλη και για το
έλεγχο από πλευράς Αστυνόμευσης και ο τρόπος και η
τακτική, δεν διαφέρουν καθόλου από την ελεύθερη δια-
κίνηση όλων των ναρκωτικών ουσιών, στους χιλιάδες
εξαρτημένους της Αττικής. 

Άνδρο τοξικομανών 
η περιοχή Αγίου Δημητρίου Αχαρνών 

Δεν πάει άλλο φωνάζουν οι κάτοικοι !
Φάκελο με αποδεικτικά στοιχεία παρέδωσε στον υπουργό  
Γιάννη Πανούση ο εξωραϊστικός σύλλογος της περιοχής 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

για την ανέγερση του 8ου 
Δημοτικού Σχολείου στη Ζωφριά

ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του, το Υπουργείο
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί
Δήμους & Περιφέρειες να στείλουν ηλεκτρονικά και

μόνο τα αιτήματά τους, για κάλυψη άµεσων λειτουργικών
αναγκών σε προσωπικό, έως την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015.
Η ηλεκτρονική αποστολή των πινάκων θα γίνεται στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: d.pta@ypes.gr και στο θέµα του ηλε-
κτρονικού µηνύµατος θα πρέπει να αναφέρονται: Το αντι-
κείµενο του θέµατος (Αποστολή αιτηµάτων για κάλυψη άµε-
σων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό) και το όνοµα
του Φορέα (π.χ. ∆ήµος Βόλου).
Στο ηλεκτρονικό µήνυµα θα πρέπει, επίσης, να αναφέρο-
νται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την απο-
στολή των πινάκων υπαλλήλου, για τυχόν παροχή διευκρι-
νήσεων εφόσον ανακύψει ανάγκη.
Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται:
- Όλα τα στοιχεία και όλες οι στήλες των πινάκων χωρίς να
αλλοιωθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πρέπει να είναι
συµπληρωµένα κατά τις οδηγίες του υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.42
Α/295/οικ. εγγράφου.
- Οι πίνακες των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
των ΟΤΑ θα συλλεγούν από τους ΟΤΑ στους οποίους ανή-
κουν και θα αποσταλούν στο Υπουργείο από τους τελευταί-
ους, συγκεντρωτικά αναφέροντας στο σχετικό µήνυµα τις
επωνυµίες των φορέων.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά µε τη συµπλή-
ρωση των πινάκων των Παραρτηµάτων (1) και (2) οι Φορείς
θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας
του υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.42 Α/295/οικ. εγγράφου.

Ένα ακόμη γραφειοκρατικό
εμπόδιο για την ανέγερση του
8ου  Δημοτικού Σχολείου στη

Ζωφριά παραμερίστηκε την Πέμπτη,
26 Φεβρουαρίου 2015. Με πρωτοβου-
λία του Δήμου Φυλής υπεγράφη από
την αρμόδια Επιτροπή το Πρακτικό
που κρίνει ως κατάλληλο το οικόπεδο
επί του οποίου έχει προβλεφθεί από
στο Σχέδιο Πόλης, η ανέγερση του
σχολείου.   

Η ανέγερση του 8ου  Δημοτικού Σχο-
λείου κρίθηκε αναγκαία για να απο-
συμφορηθεί το 3ο  Δημοτικό Σχολείο
στη Ζωφριά, το οποίο έχει κορεστεί
εξυπηρετώντας 390 αντί 200 μαθη-
τών που προβλέπεται και λειτουρ-
γώντας με 17 αίθουσες αντί των
προβλεπόμενων 12, ενώ από τις
17 αυτές αίθουσες 3 στεγάζονται
στο υπόγειο και 2 σε κοντέινερ. 

Το νέο σχολείο θα ανεγερθεί σε
έκταση 2,79 στρεμμάτων, στο Οικο-
δομικό Τετράγωνο 2211Α  που
περικλείεται από τις οδούς Ερμού-
Δαιδάλου-Νιόβης και Πανός, στην
πολεοδομική ενότητα ΖΩΦΡΙΑ 2.
Ήδη ο Δήμος Φυλής κινείται για την
απόκτηση του χώρου, ώστε, εν
συνεχεία, να αρχίσει η διαδικασία
εκπόνησης της σχετικής μελέτης. 

Εξάλλου, την ίδια μέρα
υπεγράφη από την Επι-
τροπή και το πρακτικό
καταλληλότητας για την
επέκταση του προαυλίου
του 3ου  Δημοτικού Σχο-
λείου σε γειτονικό οικό-
πεδο έκτασης 1,36
στρεμμάτων. 

Με τον τρόπο αυτό θα
δοθεί περισσότερος
χώρος στα παιδιά ενός
σχολείου που ασφυκτι-
ούν στο περιορισμένο
σημερινό προαύλιο. 

Στην Επιτροπή συμμε-
τείχαν ο Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Αττικής,
κ. Σπύρου, ο Επόπτης 

Υγείας της Διεύθυνσης
Υγειονομικού ελέγχου
της Περιφέρειας Αττικής
κ. Κιαχόπουλος, το στέ-
λεχος της ΔΟΥ Αγίων
Αναργύρων κ. Μανουσό-
πουλος, ο μηχανικός των
Κτιριακών Υποδομών
(πρώην ΟΣΚ) κ. Σέττας
και ο μηχανικός της
Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Φυλή  κ. Καλαφά-
της. 

Παρευρέθηκαν επίσης
οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών
Έργων και Πολεοδομίας
του Δήμου Φυλής, Θανά-
σης Σχίζας και Νίκος
Χατζητρακόσιας.   

Επί τόπου αυτοψία στον προς απόκτηση χώρο
για την ανέγερση του 8ου Δημοτικού Σχολείου

Συνεδρίαση της επιτροπής στις 8 Δεκεμβρίου με τη συμμετο-
χή των Αντιδημάρχων Αθανάσιου Σχίζα και Ν. Χατζητρακόσια

Επί τόπου αυτοψία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Εξορμούσαν από τα 
Άνω Λιόσια για να 
κλέψουν φορτηγά 
στην…  Πάτρα 

Εξορμούσαν από τα Άνω Λιόσια για να κλέψουν
φορτηγά στην… Πάτρα τα μέλη μιας σπείρας
που εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφα-

λείας. Μάλιστα, οι τρεις Έλληνες δράστες είχαν στοχο-
ποιήσει μια συγκεκριμένη επιχειρηματία και της έκλεψαν
δυο πανάκριβα οχήματα!

Δέκα μήνες μετά την πρώτη κλοπή, οι τρεις Έλληνες
ηλικίας 42,40 και 24 χρόνων έκλεψαν άλλο ένα φορτηγό
της 53χρονης γυναίκας, αλλά δεν πήγαν μακριά καθώς
εκείνη αντιλήφθηκε την κλοπή και κινητοποίησε την
Αστυνομία. 

Μετά από αναζητήσεις, οι δράστες συνελήφθησαν 
σε παράδρομο της νέας εθνικής οδού 

Πατρών- Αθηνών, στο ύψος των Αραχωβίτικων

Μετά από αναζητήσεις, οι δράστες συνελήφθησαν σε
παράδρομο της νέας εθνικής οδού Πατρών- Αθηνών,
στο ύψος των Αραχωβίτικων, όπου βρέθηκαν το κλεμμέ-
νο φορτηγό και άλλα δυο ιδιοκτησίας τους,
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ΟΑναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Τάσος Κουράκης, απέστειλε σε όλα
τα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελ-

ματικά Λύκεια εγκύκλιο, που αφορά τις οδη-
γίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημά-
των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματι-
κών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, παύει να ισχύει η
επιλογή των θεμάτων για τις προαγωγικές εξε-
τάσεις κατά 50% από την «Τράπεζα Θεμά-
των», καθώς τα θέματα θα ορίζονται αποκλει-
στικά από τους διδάσκοντες στο μάθημα. 

Για την προαγωγή των μαθητών από την Α'
και Β' τάξη Ημερήσιου και από την Α' και Β'
τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. απαιτείται γενικός
μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκα-
τα (9,5). 

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α' και
Β' τάξεων Ημερήσιου και Α' και Β' τάξεων
Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου δεν μπο-

ρεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσό-
τερη από τα 2/3 της διδακτέας. 

Για τους μαθητές που φοίτησαν το σχολικό
έτος 2013-2014 στην Α' τάξη Ημερήσιου και
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και το σχολικό έτος 2014-
2015 φοιτούν στη Β' τάξη Ημερήσιου και
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο γενικός βαθμός προα-
γωγής από τις τάξεις αυτές δε θα προσμετρά-
ται στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προ-
ωθείται νομοθετική ρύθμιση για αλλαγή στις
γραπτές προαγωγικές εξετάσεις (όσον αφορά
στα μαθήματα γενικής παιδείας) και στον
τρόπο προαγωγής των μαθητών των Α' και Β'
τάξεων Ημερήσιου και Α' και Β' τάξεων Εσπε-
ρινού Επαγγελματικού Λυκείου.

ΕΠΑ.Λ.: Οδηγίες του Υπ. Παιδείας για την 
αξιολόγηση των μαθημάτων

που κατασχέθηκαν ως μέσα διευκόλυνσης της κλο-
πής.

Έκρυβαν τα κλεμμένα οχήματα σε μέρη με κάλυψη
κοντά στην εθνική οδό 

Όπως αποδείχθηκε, η τριμελής σπείρα είχε κλέψει
και στις 12 Μαΐου του 2014 ένα φορτηγό της ίδιας
γυναίκας. 

Και στις δυο περιπτώσεις, έκρυβαν τα κλεμμένα
οχήματα σε μέρη με κάλυψη κοντά στην εθνική οδό
και ξεκινούσαν ξημερώματα για την Αττική με προπο-
μπούς τα δικά τους φορτηγά. 

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του πρώτου φορτηγού
που έκλεψαν βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, τα
μέλη της σπείρας οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Πατρών που τους άσκησε δίωξη για δια-
κεκριμένες κλοπές.

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Πεζός παρασύρθηκε από συρμό

του Προαστιακού

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας πεζός παρασύρ-
θηκε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης από
συρμό του Προαστιακού.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Άνω Λιόσια.
Ο πεζός τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

«Γεώργιος Γεννηματάς».

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζε-
ται στο ποσοστό αισιοδοξίας των
πολιτών αναφορικά τόσο με τη

πορεία της ελληνικής οικονομίας όσο και
των προσωπικών τους οικονομικών,
στην πρώτη για το 2015 ποσοτική έρευ-
να με τίτλο «Οικονομικό Βαρόμετρο», η
οποία πραγματοποιείται κατ' εντολή του
ΕΒΕΑ από την εταιρία ALCO, ενώ τα
ευρήματα της επεξεργάζεται το Κέντρο
Μελετών και Έρευνας του επιμελητηρίου.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη πλειο-
ψηφία τους φαίνεται να συμφωνούν με το
τρόπο διαπραγμάτευσης της νέας κυβέρ-
νησης με τους Ευρωπαίους εταίρους,
ενώ οριακά εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα
πρέπει να συμβιβαστεί με τις προτάσεις
των δανειστών μας σε περίπτωση που οι
διαπραγματεύσεις μαζί τους αποτύχουν.
Τέλος, οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι οι
προτάσεις της νέας κυβέρνησης για την
οικονομία διαφέρουν σημαντικά από τις
αντίστοιχες προτάσεις που είχε συμφω-
νήσει η προηγούμενη κυβέρνηση με τους
Ευρωπαίους εταίρους.

Δίνοντας την έρευνα στη δημοσιότητα ο
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κων-
σταντίνος Μίχαλος σχολίασε: «Η κυβέρ-
νηση απολαμβάνει, όπως προκύπτει και
από το Βαρόμετρο του ΕΒΕΑ, τη στήριξη
της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού σε
ότι αφορά τη διαπραγμάτευση με τους
Ευρωπαίους εταίρους μας. Ωστόσο, η
πλειοψηφία της κοινωνίας δεν επιθυμεί
την ευθεία ρήξη με την Ε.Ε., αλλά αντίθε-
τα προσδοκά έναν έντιμο κι επ΄ αμοιβαία
ωφελεία συμβιβασμό. Είναι φανερό ότι
όλα θα κριθούν από το τελικό αποτέλε-
σμα. Η κυβέρνηση έχει σαφή περιθώρια
να διαπραγματευτεί και η επιτυχία της θα
κριθεί από το αποτέλεσμα της διαπραγ-
μάτευσης».

Το πρώτο από τα τρία ερωτήματα που
κατά περίπτωση θέτει το ΕΒΕΑ σε κάθε
Οικονομικό Βαρόμετρο, αναφέρεται στην

εκτίμηση των πολιτών για τον τρόπο με
τον οποίο διαπραγματεύεται η κυβέρνη-
ση με τους Ευρω-
παίους εταί-

ρους. Στη
πλειοψηφία
τους (με
π ο σ ο σ τ ό
53%) οι συμμετέ-
χοντες συμφωνούν με τον υφιστάμενο
τρόπο διαπραγμάτευσης που έχει υιοθε-
τήσει η κυβέρνηση, σε αντίθεση με το
34% των συμμετεχόντων που διαφωνεί
και το 13% που δεν θέλησε να συμμετά-
σχει.

Στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο ανα-
φέρεται στην αξιολόγηση των οικονομι-
κών προτάσεων που προτείνει η νέα
Ελληνική κυβέρνηση στους Ευρωπαίους
εταίρους, 6 στους 10 συμμετέχοντες
δηλώνουν ότι οι νέες προτάσεις διαφέ-
ρουν ουσιαστικά από τις αντίστοιχες
προτάσεις που είχε συμφωνήσει η προη-
γούμενη κυβέρνηση, 3 στους 10 θεω-
ρούν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφο-
ρά μεταξύ των προτάσεων των δυο
κυβερνήσεων, ενώ το υπόλοιπο 10%
των ερωτηθέντων αποφάσισε να μη συμ-
μετάσχει.

Το τρίτο και τελευταίο από τα ερωτή-
ματα αυτά αναφέρεται στην πολιτική που
πρέπει να ακολουθήσει η νέα Ελληνική
κυβέρνηση στη περίπτωση που αποτύ-
χουν οι διαπραγματεύσεις με τους Ευρω-
παίους εταίρους. 

Σχεδόν 5 στους 10 ερωτηθέντες (47%)
θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να
συμβιβαστεί με τους δανειστές σε περί-
πτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσε-

ων, 4 στους 10 (38%) θεωρεί ότι η ιδανι-
κή λύση είναι να έρθει σε ρήξη μαζί τους,
ενώ το υπόλοιπο 10% αποφάσισε να μη

συμμετάσχει.
Σε αντίθεση με τα ευρήματα προη-

γούμενων οικονομικών βαρομέ-
τρων του ΕΒΕΑ, για πρώτη φορά

στα 4 χρόνια διεξαγωγής της έρευνας
παρουσιάζονται τα υψηλότερα ποσοστά
αισιοδοξίας των πολιτών για τη πορεία
της Ελληνικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, 4 στους 10 ερωτηθέ-
ντες (39%) θεωρούν ότι η Ελληνική οικο-
νομία θα βελτιωθεί, σε αντίθεση με το
προηγούμενο υψηλό ποσοστό του 22%
που είχε σημειωθεί καθ' όλη τη προηγού-
μενη τετραετία. Αρκετά υψηλό όμως είναι
και το ποσοστό των συμμετεχόντων που
διατηρούν απαισιόδοξη στάση για τη
πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Ανερ-
χόμενο στο 50% του συνόλου των ερω-
τηθέντων όμως είναι το χαμηλότερο της
τετραετίας, διαφέροντας αρκετά από το
προηγούμενο χαμηλό του 57%. Προ τριε-
τίας το ποσοστό απαισιοδοξίας των πολι-
τών για τη πορεία της Ελληνικής οικονο-
μίας είχε φτάσει το 93%.

Παρόμοιες εκτιμήσεις παρουσιάζονται
και για τη πορεία των προσωπικών οικο-
νομικών των πολιτών, όπου και πάλι 4
στους 10 συμμετέχοντες (39%) είναι
αισιόδοξοι για τη μελλοντική τους πορεία,
5 στους 10 (52%) διατηρούν πιο απαι-
σιόδοξη στάση, ενώ οι εκτιμήσεις ολοκλη-
ρώθηκαν με ποσοστό αποχής στο 10%.
Και εδώ σημειώθηκε το υψηλότερο
ποσοστό αισιοδοξίας των πολιτών για τη
βελτίωση της προσωπικής τους οικονο-
μικής κατάστασης καθ' όλη τη τετραετία
διεξαγωγής της έρευνας του οικονομικού
βαρομέτρου του ΕΒΕΑ.

Η έρευνα διεξήχθη μέσω τηλεφωνικών
συνεντεύξεων σε δείγμα 1.000 ατόμων
ηλικίας 18 και άνω από όλη την Ελλάδα,
το χρονικό διάστημα μεταξύ 9 και 13
Μαρτίου 2015.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ
Οικονομικό Βαρόμετρο: «Όχι» σε ευθεία ρήξη με την

ΕΕ, «ναι» σε έντιμο συμβιβασμό, λένε οι πολίτες



Έφθασε η ώρα για την   1η συνε-
δρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας που θα πραγματοποιηθεί
την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
στις 19:00 μ.μ., στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας (
Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος – 2ος όρο-
φος).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

1.Ο ρόλος της ΔΕΠ υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο.  
2.Δομές πρόληψης και υγιεινής στις σχολικές

κοινότητες.
3. Η Ανακύκλωση ως μέσο διαπαιδαγώγησης

του αυριανού πολίτη.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Π.
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 5ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Σήμερα η πληρωμή 
προνοιακών επιδομάτων
στην Ελευσίνα 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας ανακοινώ-
νει ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων
του διμήνου Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2015 έχει
προγραμματιστεί να γίνει την Τρίτη 17 Μαρτίου
2015.

Η Διευθύντρια 
Δρ. Κ. Ζγαντζούρη

Υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο.  
Η 1η συνεδρίαση για τη Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας Ελευσίνας 

‘’Μας στέλνουν απροστάτευτους στη χωματέρη 
να συλλάβουμε ρακοσυλλέκτες’’

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών υπέβαλε 
καταγγελία στον Γιάννη Πανούση 

Καταγγελία προς τον
Αρχηγό της ΕΛΑΣ, τον
Αττικάρχη και τον ανα-

πληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Γιάννη Πανούση για τις συνθή-
κες κάτω από τις οποίες καλού-
νται να συλλάβουν ρακοσυλλέ-
κτες στη χωματερή των Άνω
Λιοσίων κάνει το Σωματείο Ειδι-
κών Φρουρών.

Σύμφωνα με την καταγγελία
«οι συνάδελφοί τους εκτελούν τα
αστυνομικά τους καθήκοντα
στον πυρήνα της χωματερής και
μάλιστα ΧΩΡΙΣ κανένα προστατευτικό μέσο, ούτε καν γάντια» έχοντας από πάνω τους τη «λαιμητόμο» της «άρνη-
σης εκτέλεσης διαταγής».

«Σίγουρα στο βούρκο των σκουπιδιών επιβιώνουν και παντοειδή  παρασιτικά συμφέροντα  στα  οποία δεν μπο-
ρούμε εμείς να αναφερθούμε, εκείνο όμως που πρέπει να  κάνουμε είναι το αυτονόητο. Να βγουν οι αστυνομικοί
από το θλιβερό και επικίνδυνο μολυσματικά, τοπίο των σκουπιδιών» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΣΕΦΕΑΑ.

(Η καταγγελία δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ)



6 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

- 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

ΟΔήμος Μεγαρέων
οργανώνει πανηγυρική
εκδήλωση την παρα-

μονή του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, Τρίτη 24 Μαρτί-
ου 2015, ώρα 7 μ.μ. στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου στο

Δημαρχείο Μεγάρων, με Ομιλη-
τή τον γνωστό Πολιτικό Επιστή-
μονα, Συγγραφέα και Βουλευτή
κ. Κώστα Ζουράρι, ο 

οποίος θα αναφερθεί στο
“Πνεύμα της 25ης Μαρτίου
1821”

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταμούλης προσκαλεί
όλους τους πολίτες των Μεγά-
ρων και της Νέας Περάμου,
όπως παρευρεθούν στην εκδή-
λωση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Για τη συμμετοχή 
Ελευσίνιων

καλλιτεχνών στην
Έκθεση  

«Δεξαμενή ονείρων»

Ηπόλη της Ελευσίνας, για
έβδομη συνεχή χρονιά προ-
σκαλεί τους δημιουργούς να

προσεγγίσουν με εικαστικά έργα, δρά-
σεις και εγκαταστάσεις, βίντεο, προβο-
λές, μουσική, αφηγήσεις και κάθε
μορφή τέχνης, την έννοια του ονείρου,
στην κυριολεκτική και τη μεταφορική
διάσταση του. 

Στόχος η δημιουργία μιας «δεξαμενής
ονείρων» από την οποία να μπορεί
κανείς να «αντλήσει» τις ανησυχίες,
τους προβληματισμούς, την καλλιτεχνι-
κή εγρήγορση και την έμπνευση που
δεν εφησυχάζει σε χαλεπούς καιρούς.

Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε
μεμονωμένους δημιουργούς με τα ατο-
μικά τους έργα, όσο και σε καλλιτεχνι-
κές ομάδες που δρουν με τη δυναμική
τους εν τη ενώσει και ζουν, κατάγονται
ή εμπνέονται από την Ελευσίνα, να
συμμετάσχουν με συλλογικά έργα και
συμπράξεις των τεχνών και να «κατα-
δυθούν» σε μια πολύπλευρη «αφυπνι-
στική» εμπειρία.

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχο-
πούλου, Εικαστικός

Διοργάνωση: Τμήμα Πολιτισμού
Π.Α.Κ.Π.Π.Α Δήμου Ελευσίνας –
Μαγούλας

Για την επιλογή των έργων, κάθε

δημιουργός ή ομάδα καλείται να υπο-
βάλλει φάκελο με:

Σύντομο βιογραφικό.
Διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας,

email.
Φωτογραφίες των έργων σε ψηφιακή

μορφή και μεγάλη ανάλυση.
Τίτλους έργων, διαστάσεις, τεχνική

και έτος εκτέλεσης.
Η υποβολή των φακέλων συμμετοχής

μπορεί να γίνει έως την Παρασκευή 20
Μαρτίου 2014 στα γραφεία του τμήμα-
τος Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας -
Μαγούλας, Παγκάλου & Κίμωνος 11,
Ελευσίνα, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 9:00π.μ.–13:00μ.μ. (Υπόψιν κ.
Καλής Μίληση) ή ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση: nadja.vl@hotmail.com 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πλη-
ροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε
στο τηλέφωνο 210-5565614, ώρες
12:00 -14:00.

Εκδηλώσεις του
ΠΑΚΠΠΑ 

για την παγκόσμια
ημέρα χορού

Κάλεσμα προς τους 
ενδιαφερόμενους να δηλώσουν
συμμετοχή έως τις 19 Μαρτίου 

Το τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α του Δήμου Ελευσίνας προγραμμα-
τίζει διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις - αφιέρω-
μα στην ''παγκόσμια ημέρα χορού'' της 29ης
Απριλίου 2015. 

Παρακαλούμε όπως, οι ενδιαφερόμενοι: σχο-
λές χορού, σύλλογοι, ομάδες χορού της πόλης
μας, δηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή
τους έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Σχετικά με τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιη-
θεί συνάντηση, ενημέρωση, συζήτηση την Παρα-
σκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 στον δεύ-
τερο όροφο του κτηρίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α επί της οδού Κίμωνος & Παγκάλου
11.        

Πληροφορίες: - Καρέλου Μαρία - Διοικητικός
Σύμβουλος Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

- Δημητρακοπούλου Κων/να
- Τηλ. 2105565613
- Fax: 2105565623
- Email: gram.pro@pakppa.gr

Ο Βουλευτής Κώστας Ζουράρις 
ομιλητής σε εκδήλωση 
στο Δημαρχείο Μεγάρων 
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ΠΠααρράάσστταασσηη  δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  
γγιιαα  δδωωρρεεάάνν  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  

ΣΣττηηνν  ΠΠοολλυυκκλλιιννιικκήή  ττοουυ  ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύ  ΧΧωωρριιοούύ
ααππόό  ττηη  ΛΛααϊϊκκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑχχααρρννώώνν  

Όλοι την Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.
στην παράσταση διαμαρτυρίας στην Πολυκλι-
νική του Ολυμπιακού Χωριού.

Απαιτούμε:
Ø Να εξετάζονται δωρεάν όλοι. Εργαζόμενοι-άνεργοι-

ανασφάλιστοι.
Ø Να γίνονται δωρεάν όλες οι εξετάσεις.
Ø Να ενταχθεί η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού

στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να λειτουργήσει σαν
κέντρο Υγείας αστικού τύπου για την περιοχή του
Δήμου Αχαρνών και ευρύτερα.

Παλεύουμε για: 
·  Αποκλειστική Δημόσια και Δωρεάν Υγεία για όλο το

λαό. 
·  Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ευθύνη

του κράτους, χωρίς καμία προϋπόθεση, για όλους τους
ανασφάλιστους, άνεργους και τα μέλη των οικογενειών
τους. 

·  Κατάργηση κάθε πληρωμής για ιατρικές και εργα-
στηριακές εξετάσεις, θεραπείες, υγειονομικό υλικό και
τεχνικά βοηθήματα. 

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΔΗΜΟΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝΜΕΓΑΡΕΩΝ

Παραλαβή νέων κάδων 
ανακύκλωσης και μεταφοράς 
απορριμμάτων

Την περασμένη εβδομάδα ύστερα από επαφές
και συνεννοήσεις του κ. Σταύρου Φωτίου, Αντι-
δημάρχου αρμοδίου του τομέα Καθαριότητος

του Δήμου Μεγαρέων ήδη παρελήφθησαν από το
“Ταμείο Εθνικής Οδοποιϊας” 26 Κάδοι αποκομιδής
απορριμμάτων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε διάφορα
σημεία των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, ενώ εξα-
σφαλίστηκαν επιπλέον άλλοι 30 Κάδοι ανακύκλωσης
(μπλέ), από την “Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης A.E.” σε αντικατάσταση παλαιών και κατε-
στραμμένων.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης
εκφράζει θερμές ευχαριστίες τόσο προς την Διοίκηση
του Τ. Ε.Ο. όσο και προς τους υπευθύνους της
Ε.Ε.Α.Α.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΞΑΝΑ 
για την Πανελλαδική Δράση "Let's Do it" 

η τοπική κοινότητα Μεγάρων 

Οι εθελοντικές δράσεις καθαρισμού στην δημοτική κοινότητα Μεγάρων έχουν
βοηθήσει στο παρελθόν να επανέλθει η τάξη σε αρκετά χερσαία αλλά και
θαλάσσια σημεία της περιοχής. Μάλιστα, για να συνεχισθεί αυτή η παράδοση

το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μεγάρων , αναμένεται να αποφασίσει αύριο
Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ..στη συνε-
δρίασή του για τη συμμετοχή στην
Πανελλαδική Εθελοντική Δράση καθα-
ρισμού - εξωραϊσμού - αισθητικής ανα-
βάθμισης και απομάκρυνσης εστιών
ρύπανσης "Let's Do it" την 26η Απριλί-
ου 2015.

Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

Διεξαγωγή Ημερίδας για την Νεολαία
με θέμα "Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτές
Διαδικασίες, Ανοιχτή Οργάνωση" την
18η Απριλίου 2015.

Περί συμμετοχής της Δημοτικής Κοινότητας στην Πανελλαδική Εθελοντική Δράση
καθαρισμού - εξωραϊσμού - αισθητικής αναβάθμισης και απομάκρυνσης εστιών ρύπαν-
σης "Let's Do it" την 26η Απριλίου 2015.

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινό-
τητας Μεγαρέων επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Μονάδα
ανακύκλωσης στερεών και μη επικίνδυνων
αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», υποκατηγορία Α2,
ομάδα 4η με αύξοντα αριθμό:16 και με είδος
έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ
(εργασία R5)» στη θέση «Του Καλόγερου το
Κομμάτι» του Δήμου Μεγαρέων της εταιρείας
«Αφοί Ευθ. Παπαφράγκου Ε.Π.Ε.»

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης, δια-
λογής και επεξεργασίας μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών», υποκα-
τηγορία Α2, ομάδα 4η με αύξοντα αριθμό: 16 και με είδος έργου: «Εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασίας Ρ5)» στην θέση «Άκρες» του Δήμου Μεγαρέων της εταιρεί-
ας «Eco Hellas Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».

Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης
α) καταστήματος  κατηγορίας IV: Επιχειρησεις Μαζικής  Εστίασης  «Σνακ Μπαρ –

Μεζεδοπωλείο »  ιδιοκτησίας  του SEFERI ERJON του HAJDER που θα λειτουργήσει
στα Μέγαρα επί των οδών Χρ. Μωραϊτου & Γ. Χατζή, στο Ο.Τ. 296  και

β) παρακείμενης αίθουσας εξυπηρετούμενων ατόμων - έναντι του καταστήματος- για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης καταστήματος
κατηγορίας IV: Επιχειρησεις Μαζικής  Εστίασης    «Ψητοπωλείο» ιδιοκτησίας της υπό
σύσταση εταιρείας «Αναστάσιος Σκάρπας και ΣΙΑ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον Αναστάσιο
Σκάρπα του Χαραλάμπους που θα λειτουργήσει στα Μέγαρα  επί της Παραλιακής
Πάχης του Δήμου Μεγαρέων.
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Καθημερινό το μαρτύριο που βιώνουν οι κάτοικοι 
του Αγίου Δημητρίου Αχαρνών.

- Μέριμνα όμως πρέπει να υπάρξει και για 
τους νέους που έχουν παγιδευτεί στο ‘’παραμύθι’’

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

Κατά τα άλλα, ο Σύλλογος μας ανέδει-
ξε το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις,
ακόμα και με τολμηρές προτάσεις, απέ-
ναντι στο πρόβλημα που εξελίσσεται σε
ανίατη ασθένεια για ολόκληρο το Δήμο.

Τις προωθήσαμε κατ’ αρχή στο Δήμο
Αχαρνών, στην Πολιτεία, στο Υπουργείο,
στο Αρχηγείο της Αστυνομίας, στη
Βουλή, στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο. Κατανόηση υπήρξε από όλους
τους εμπλεκομένους τις Πολιτείας. Όμως
ως εκεί.

Άπαντες δήλωσαν αδυναμία και αναρ-
μοδιότητα, μάλιστα με την προφορική
βεβαίωση, έλεγαν ότι το θέμα της καθη-
μερινής παρουσίας εκατοντάδων τοξικο-
μανών στην περιοχής μας, είναι σε
γνώση του «ΜΑΞΙΜΟΥ» και του Γραφεί-
ου του Πρωθυπουργού, γι’ αυτό και θα
υπάρχει στην περιοχή αυξημένη αστυ-
νόμευση. Όμως από πλευράς Δήμου και
Περιφέρειας, δεν υπήρξε κανένα έργο,
ούτε καν έργο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
σίας για την Προστασία της Δημόσιας
Υγείας στην Περιοχή και το Δήμο.

Κύριε Υπουργέ, Προστασίας του Πολί-
τη, της νέας Κυβέρνησης

Μέσα από την εμπειρία και το μαρτύριο
που καθημερινά βιώνουμε σαν κάτοικοι
της Περιοχής Αγίου Δημητρίου Αχαρνών,
σας καταθέτουμε τις παρακάτω Γενικές
προτάσεις, για μια συνολική αντιμετώπι-
ση του φαινομένου των Ναρκωτικών.

1. Πρώτη πρόταση , είναι η αναγνώρι-
ση των χρηστών , που χρήζουν δωρεάν
χορήγηση της ουσίας από επίσημο
φορέα της πολιτείας.

2. Δεύτερη πρόταση, η επίσημη ανα-
γνώριση των πωλητών, με άδεια της
πολιτείας για την εξάσκηση επαγγέλμα-
τος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Όσο περισσότε-
ρους τοξικομανείς μεταφέρουμε στις

Αχαρνές, τόσο μεγαλώνει και το
παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Με βάση ανεπίσημα
στοιχεία, υπολογίζεται ότι το Δήμο Αχαρ-
νών επισκέπτονται καθημερινά για
αγορά της δόσης των 10.000 έως 12.000
τοξικομανείς. 

Ωστόσο, θα ήμασταν ευτυχείς, αν στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων σας προωθή-
σετε προς λύση τα παρακάτω που αφο-
ρούν την περιοχή μας, είναι στην δυνα-
τότητα σας, δεδομένου ότι, σήμερα η
πλειοψηφία των τοξικομανών μετακινεί-
ται στα γνωστά στέκια προμήθειας, 

μέσω των στάσεων της Λεωφ. Δημο-
κρατίας, 17ης Αγίου Δημητρίου και την
οδό Βαρδουσίων και της 18ης Κέντρου
Διανομής ΕΛΤΑ, δια μέσου της οδού
Μπόσδα.

1. Ζητάμε την, ΑΜΕΣΗ σύνδεση της
Λεωφ. Δημοκρατίας με την οδό Μόρνου,
στο ύψος της 16ης στάσης, με κόμβο και
την διάνοιξη της για ένα χιλιόμετρο έως
την οδό Μπόσδα, με πεζοδρόμια και τον
κατάλληλο φωτισμό, ώστε να μετριαστεί
η διοχέτευση τοξικομανών από την οδό
Βαρδουσίων, απέναντι από τον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου.

2. Την καθιέρωση Τοπικής Αστικής 

Συγκοινωνίας με σύνδεση της Λεωφ. 
Δημοκρατίας της στάσης Προαστιακού

και οδού Φιλαδελφείας και με αμφίδρομη
κατεύθυνση , για την ασφαλή μετακίνηση
των κατοίκων της περιοχής.

Με την ελπίδα ότι καταφέραμε να σας
μεταφέρουμε την κρισιμότητα της κατά-
στασης που βιώνει μια ολόκληρη συνοι-
κία μας, τους φόβους και τους κινδύνους
των κατοίκων της, καθώς και τον κίνδυνο
εξάπλωσης στον κεντρικό ιστό της
πόλης των Αχαρνών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Πετρόπουλος Βασίλης

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Tο ALBA Graduate Business
School at The American
College of Greece, προκηρύσ-

σει τρεις πλήρεις υποτροφίες για
Μεταπτυχιακές Σπουδές με την υπο-
στήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους
και νέες έως και 35 ετών, οι οποίοι είτε
συμμετείχαν στο Young Achievers Series
είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του Θριασίου
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρό-
πυργος, Μέγαρα, Ν. Πέραμος). 

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής
αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 30 Απριλίου
2015. Aπό τις τρεις πλήρεις υποτροφίες,
οι δύο θα αφορούν προγράμματα MSc
και η μία κάποιο από τα MBA.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις υποτροφίες και τα μεταπτυχιακά
προγράμματα του ALBA, σας προσκα-
λούμε να παρευρεθείτε στην παρουσία-
ση με θέμα ‘Αναζητώντας το Μίτο της
Αριάδνης στον Λαβύρινθο της Επιχειρη-
ματικότητας’ που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015 και ώρα
11.00, στο Elefsina Hotel (Δήμητρος 55 &
Ρήγα Φεραίου, Ελευσίνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέ-
ξουν να υποβάλουν αίτηση για ένα από
τα εξής προσφερόμενα προγράμματα
MSc :

MSc in Finance
MSc in Risk Management
MSc in Marketing
MSc in Strategic Human Resources

Management
MSc in Business for Lawyers 
MSc in International Business and

Management
MSc in Shipping Management
MSc in Entrepreneurship MSc in

Tourism Management
Ή για κάποιο από τα MBA:

The ALBA MBA
MBA in Shipping
MBA in Banking
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλε

κτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του
ALBA https://applications.alba.edu.gr/. Οι
υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά το
ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016 και όλοι οι
αιτούντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια
επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών που επέλεξαν και να
λάβουν μέρος στην καθορισμένη διαδικα-
σία αξιολόγησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφο-
ρικά με τα κριτήρια επιλογής, επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα του ALBA
www.alba.edu.gr

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική
επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το
ALBA Graduate Business School at The 

American College of Greece.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
κα Αναστασία Μπέλου, στο 210 8964531
(εσωτ. 2220) ή με e-mail στο
abelou@alba.edu.gr.

Η παρουσίαση στις 21 Μαρτίου είναι
ανοιχτή για το κοινό και θα χαρούμε να
υποδεχτούμε όλους τους ενιδαφερόμε-
νους για τις υποτροφίες.

Η σειρά διαλέξεων με τίτλο «Young
Achievers Series»,  έλαβε χώρα στην
Ελευσίνα (Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο του
2013)  και στην Θεσσαλονίκη ( Ιανουάριο
με Απρίλιο του 2014).

Υποτροφίες από το ALBA με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους και νέες έως και 35 ετών, οι οποίοι είτε 
συμμετείχαν στο Young Achievers Series είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του Θριασίου 

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  γεωθερμίας.                  
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 ξεπεράσει το 70%.

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

8.10.14

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 προελεύ-
σεων.
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 βιολογι-
κά 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
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Δίνεται στην κυκλοφορία ο νέος αυτοκινητόδρομος στον Μαλιακό

Ολοκληρώνονται τα έργα στο Πέταλο του Μαλιακού και τη Δευτέρα θα παραδοθεί το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της
Εθνικής Οδού, από Λάρισα προς Λαμία, στην παράκαμψη της Στυλίδας.

Πρόκειται για έναν νέο αυτοκινητόδρομο, μήκους 20 χιλιομέτρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση
(συν λωρίδα έκτακτης ανάγκης), τρεις σήραγγες διπλού κλάδου και πέντε κοιλαδογέφυρες.

Επίσης, από τη Δευτέρα ξεκινά και η λειτουργία των διοδίων, που έχουν εγκατασταθεί ανάμεσα σε Λαμία και Στυ-
λίδα, στο 217ο χλμ. της ΠΑΘΕ.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσει ένας μετωπικός σταθμός διοδίων στο 217ο χλμ., όπου τα Ι.Χ. θα πληρώνουν 1,75
ευρώ. Επίσης, θα λειτουργήσουν και δύο πλευρικοί σταθμοί, αυτός της Αγίας Μαρίνας, όπου τα Ι.Χ. θα πληρώνουν
1,2 ευρώ και στον Καραβόμυλο, όπου τα Ι.Χ. θα πληρώνουν 0,65 ευρώ.

Νεκρός 15χρονος 
σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης

του ΟΣΕ στο Κιλκίς
Μετά από βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο

των γραμμών

Παγίδα θανάτου έγιναν για έναν 15χρονο οι εγκατα-
στάσεις ηλεκτροδότησης του ΟΣΕ στο Πολύκαστρο Κιλ-
κίς, την ώρα που έπαιζε με συνομήλικο φίλο του. Το
νεαρό αγόρι υπέστη ηλεκτροπληξία, με συνέπεια να
τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της
Κυριακής, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πολυ-
κάστρου. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο 15χρονοι φίλοι
έπαιζαν σε σιδηροδρομικές γραμμές που δεν χρησιμο-
ποιούνται, όταν κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο ανέ-
βηκε σε εγκαταλελειμμένη μηχανή αμαξοστοιχίας, όπου,
υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημειώθηκε βραχυκύκλω-
μα στο ηλεκτρικό δίκτυο των γραμμών, με συνέπεια να
υποστεί ηλεκτροπληξία και να βρει ακαριαίο θάνατο. 

Ο φίλος του είναι καλά στην υγεία του, παρά το σοκ που
υπέστη. Από την Αστυνομία διεξάγονται έρευνες για τα
ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πρυτανεία Νομικής: Ακαρπες οι προσπάθειες για λήξη της κατάληψηςΠρυτανεία Νομικής: Ακαρπες οι προσπάθειες για λήξη της κατάληψης

Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η κατάληψη του κτιρίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
από ομάδα αντιεξουσιαστών, ενώ η πρυτανεία του Ιδρύματος επισημαίνει ότι οι προσπάθειες που
έχουν καταβληθεί έως σήμερα σε συνεργασία με τους κοσμήτορες της Νομικής και της Σχολής Οικονο-
μικών και Πολιτικών Επιστημών, για να αποχωρήσουν οι καταληψίες, έχουν αποβεί άκαρπες.

Norman Atlantic: Λείπουν τα ηχητικά ντοκουμέντα απο το μαύρο κουτί
Πιθανώς καταστράφηκε από την πυρκαγιά

Από το μαύρο κουτί του πλοίου Norman Atlantic λείπουν όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα, αναφέρει η ιτα-
λική εφημερίδα Corriere della Sera, με αναφορά στη ναυτική τραγωδία που σημειώθηκε στα σύνορα ιτα-
λικών και ελληνικών χωρικών υδάτων, στις 28 του περασμένου Δεκεμβρίου.

Στην Κυψέλη ο Συνήγορος του Πολίτη κόντρα στον ρατσισμό

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολί-
τη, με έμφαση στην προστασία κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, προγραμματίζει η ανεξάρτη-
τη αρχή, στις 17, 18 και 19 Μαρτίου, στην Πλατεία Φωκίωνος Νέγρη.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Κρήτη: Εντοπίστηκε πλοίο φορτωμένο 
με λαθραία τσιγάρα - 8 συλλήψεις

Ένα πλοίο φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα εντόπισαν
οι λιμενικές αρχές του νησιού στην περιοχή των Καλών
Λιμένων στη Νότια Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες,
έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η
καταμέτρηση του λαθραίου φορτίου.

Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν, ότι, το πλοίο περιείχε
μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων
που έχουν εντοπισθεί με προορισμό την Κρήτη.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Πυρκαγιά σε καφετέρια στον Κορυδαλλό

Σοβαρές υλικές ζημιές, σε καφετέρια στον Κορυδαλλό
Αττικής στην οδό Δημητρίου Διαμαντίδη 19, προκλήθη-
καν τα ξημερώματα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η πυρκαγιά σβήστηκε απο δυνάμεις της πυροσβεστι-
κής υπηρεσίας ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος σε παρακείμε-
να κτίρια ή σπίτια.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 11 πυροσβέ-
στες με τέσσερα οχήματα.

Ο Γιάννης Τόλιος ορίστηκε νέος
γ.γ. Βιομηχανίας

Ο κ. Τόλιος είναι συνεργάτης του
υπουργού Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Το στέλεχος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν-
νης Τόλιος ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, υπό
τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Ο Γιάννης Τόλιος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Πειραιά, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια
Λονδίνου και Μόσχας.

Έχει μακρά θητεία στο χώρο της αριστεράς, καθώς και
στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, με άρθρα και μελέ-
τες, ιδιαίτερα σε ζητήματα ανάπτυξης, βιομηχανικής και
αγροτικής πολιτικής, δημοσίου χρέους.

Η ανασφάλεια Η ανασφάλεια 
των καταναλωτών των καταναλωτών 
χτυπά την αγορά, χτυπά την αγορά, 

προειδοποιεί το ΕΕΑπροειδοποιεί το ΕΕΑ

Δεν αγοράζουν οι καταναλωτές. ΑισθάνονταιΔεν αγοράζουν οι καταναλωτές. Αισθάνονται
ανασφάλεια από το φόβο επ ιδείνωσης τηςανασφάλεια από το φόβο επ ιδείνωσης της
οικονομικής κατάστασης και αναμένουν σταοικονομικής κατάστασης και αναμένουν στα--
θεροποίηση της πολιτικής κατάστασης.θεροποίηση της πολιτικής κατάστασης.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδροςΤην εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επ ιμελητηρίου Αθήνας,του Επαγγελματικού Επ ιμελητηρίου Αθήνας,
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επ ισημαίνονταςΓιάννης Χατζηθεοδοσίου, επ ισημαίνοντας
μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΕΑ ότιμέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΕΑ ότι
«η κυβέρνηση έχει υποχρέωση, να δημιουρ«η κυβέρνηση έχει υποχρέωση, να δημιουρ--
γήσει ένα σταθερό περιβάλλον, ώστε παράγήσει ένα σταθερό περιβάλλον, ώστε παρά
την άρνηση των τραπεζών να χρηματοδοτήτην άρνηση των τραπεζών να χρηματοδοτή--
σουν την αγορά, να μπορέσουμε να αξιοποισουν την αγορά, να μπορέσουμε να αξιοποι--
ήσουμε και τα λίγα ρευστά που έχει ο καταναήσουμε και τα λίγα ρευστά που έχει ο κατανα--
λωτής και δεν τολμάει να διαθέσει στηνλωτής και δεν τολμάει να διαθέσει στην
αγορά».αγορά».

Τόνισε δε πως «με τη σημερινή κατάστασηΤόνισε δε πως «με τη σημερινή κατάσταση
και τη συμπεριφορά των τραπεζών, η αγοράκαι τη συμπεριφορά των τραπεζών, η αγορά
βρίσκεται σε οικονομική ασφυξία».βρίσκεται σε οικονομική ασφυξία».

Όλοι οι μισθωτοί που απα-
σχολούνται στον ιδιωτικό
τομέα με σχέση εξαρτημέ-

νης εργασίας αορίστου ή ορισμένου
χρόνου δικαιούνται να λάβουν από
τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα το
2015, σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, το
οποίο θα πρέπει να καταβληθεί εώς
την Μεγάλη Τετάρτη 8/4.

Δώρο Πάσχα: Σε ποιους και πότε
καταβάλλεται

Για τον υπολογισμό του ποσού του
Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο
τρόπος αμοιβής των μισθωτών
δηλαδή αν αμείβονται με ημερομί-
σθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος
που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει
από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30
Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν
κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανω-
τέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να
λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβε-
ται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν
αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση
εργασίας κάποιου μισθωτού με τον

εργοδότη του δεν είχε
διάρκεια ολόκληρο το
προαναφερόμενο χρο-
νικό διάστημα είτε γιατί
αποχώρησε οικειοθε-
λώς από την εργασία
του, είτε γιατί απολύθη-
κε, δικαιούται να λάβει
αναλογία Δώρου η
οποία υπολογίζεται ως
εξής: Προκειμένου για
αμειβόμενο με μισθό,
ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου
μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα
με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής,
για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές
ημέρες. 

Σε περίπτωση που κάποιος εργα-
στεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαι-
ούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο
Πάσχα.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την
Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι
ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει
το δώρο και νωρίτερα από την
παραπάνω ημερομηνία. Για Το

Δώρο Πάσχα παρακρατούνται
εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου
Μισθωτών Υπηρεσιών. 

Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτω-
ση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν
σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Δεν
αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη
για τον υπολογισμό του Δώρου
Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής
αποχής από την εργασία των γυναι-
κών πριν και μετά τον τοκετό. 

Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο
εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε
σπουδαστική άδεια προκειμένου να
συμμετάσχει σε εξετάσεις.

ΠΠΩΩΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
Δώρο Πάσχα: Σε ποιους και πότε καταβάλλεται
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Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττι-

κής/ Διευ ́θυνση Δημόσιας Υγει ́ας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας διοργανώνει ενημερω-
τική συνα ́ντηση, την Δευτέρα, 23
Μαρτι ́ου 2015, ώρα 10:30 στην αι ́θουσα
συσκέψεων της οικει ́ας Περιφερειακής
Ενότητας (Ηρώων Πολυτεχνει ́ου 78,
Ελευσίνα, 1ος ο ́ροφος) με θέμα «Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτι-
κού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρα-
κτήρα» προκειμένου να ενημερωθου ́ν οι
ενδιαφερο ́μενοι φορει ́ς αλλα ́ και α ́τυπες
συλλογικότητες/ πρωτοβουλι ́ες αλληλεγ

γύης σχετικα ́ με το Μητρώο, την διαδι-
κασι ́α εγγραφής και πιστοποίησης
καθώς και τα δυνητικα ́ οφέλη της ένταξης
στο Μητρώο.Παρακαλούμε για την επιβε-
βαι ́ωση της συμμετοχής σας με την απο-
στολή του συνημμένου εντύπου στο fax:
213 2047053 μέχρι και την Παρασκευή,
20 Μαρτίου 2015.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Βασιλειου Γιαννης

Την πρόθεσή του να ακυρώσει τις αυξήσεις στα τιμο-
λόγια της ΔΕΗ, εξαντλώντας όλους τους δυνατούς
τρόπους για να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές

από την αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους Μείωσης
Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), ανακοίνωσε χθες ο
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης
Λαφαζάνης, κατηγορώντας τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) ότι σε συμπαιγνία με την προηγούμενη κυβέρνηση
κράτησε κρυφή τη σχετική απόφαση.

<p>Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πανα-
γιώτης Λαφαζάνης, κάλεσε τη ΡΑΕ να επανεξετάσει και να
αναθεωρήσει «αμέσως» την απόφασή της, ώστε να μην
υπάρξουν αυξήσεις και να μην επιβαρυν

Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης
Λαφαζάνης, κάλεσε τη ΡΑΕ να επανεξετάσει και να αναθεω-
ρήσει «αμέσως» την απόφασή της, ώστε να μην υπάρξουν
αυξήσεις και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα τιμολόγια
ηλεκτρικού ρεύματος που πνίγουν την ελληνική οικονομία
και τους πολίτες

Ο υπουργός κάλεσε τη ΡΑΕ να επανεξετάσει και να αναθε-
ωρήσει «αμέσως» την απόφασή της, ώστε να μην υπάρξουν
αυξήσεις και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα τιμολόγια
ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ανακοίνωση επισημαίνει ότι η από-
φαση για αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ ελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου
2014 -επί της συγκυβέρνησης ΝΔ/ΠΑΣΟΚ- και τη χαρακτη-
ρίζει «κάτι παραπάνω από προκλητική και κοινωνικά επα-
χθέστατη». Ακόμη αναφέρει ότι εσκεμμένα κρατήθηκε κρυφή
από τον ελληνικό λαό και καταγγέλλει ότι η μεθόδευση δημο-
σιοποίησής της υπήρξε «απολύτως σκανδαλώδης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτή η απόφαση «είναι διπλά
απαράδεκτη επειδή λαμβάνεται σε περίοδο κρίσης, όπου τα
τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος πνίγουν επιπροσθέτως
την ελληνική οικονομία και τους πολίτες».

Κύκλοι του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
κάνουν λόγο για δόλιο πολιτικό σχεδιασμό και παραθέτουν
στοιχεία για τα ΦΕΚ που έφεραν ημερομηνία 31-12-2014.
Αναφέρουν ακόμα ότι μέχρι και την επομένη των εκλογών
(26-1-2015) είχαν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο και, ταυτοχρό-
νως, είχαν εκδοθεί και σε έντυπη μορφή, όλα τα ΦΕΚ που
έφεραν ημερομηνία 31-12-2014, εκτός από το επίμαχο ΦΕΚ
που αφορά την αύξηση της τιμής ρεύματος.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, τα παραπάνω αποκαλύ-
πτουν αδιαμφισβήτητα ότι το επίμαχο ΦΕΚ κρατήθηκε σκο-
πίμως μακριά από τη δημοσιότητα ολόκληρη την προεκλογι-
κή περίοδο και για συνολικό διάστημα σχεδόν δυόμισι
μηνών, ερήμην της νέας κυβέρνησης, για προφανείς πολιτι-
κούς λόγους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρ-
μογών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας
18
Ταχ. Κωδ. : 19 300
Πληρ. :  Σκουρτιάς Γεώργιος
Τηλέφωνο : 213 200 6423
Email : skourtias.g@aspropyr-
gos.gr

Ασπρόπυργος  16/03/2015
Αρ. Πρωτ. :  οικ. 301

Δημοσίευση ανάρτησης 
πολεοδομικής πρότασης.

«Στο Δημαρχείο Ασπρο-
πύργου έχει αναρτηθεί η
ΠΡΟΤΑΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟ της

Πολεοδομικής Μελέτης
περιοχής “Α’ ΦΑΣΗ” που
αφορά τη μελέτη “Πολεοδό-
μηση τμήματος της Ζώνης
Χονδρεμπορίου Δήμου
Ασπροπύργου”. Παρακα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι
ιδιοκτήτες όπως προσέλ-
θουν προκειμένου να
λάβουν γνώση και να κατα-
θέσουν τυχόν ενστάσεις και
παρατηρήσεις επί της πρό-
τασης της μελέτης εντός 15
ημερών από την τελευταία
δημοσίευση»

Το παρών έγγραφο  χορη-
γείται για κάθε νόμιμη
χρήση.

Ο Τμηματάρχης
Πολεοδομικών 

Εφαρμογών
Σκουρτιάς Γεώργιος

Τοπογράφος
Μηχανικός Ε.Δ.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΑΛΕΣΕ ΤΗ ΡΑΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

«Θα ακυρώσω τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ»

Χορωδίες με παραδοσιακά τραγούδια
και βιντεοπροβολές 

Οι χορευτές θα βρίσκονται στην πόλη από τις πρώτες
πρωϊνές ώρες , θα ξεναγηθούν σ΄αυτήν , θα φιλοξενηθούν
και θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους το απόγευμα. 

Ο  χώρος της πρ. Ελαιουργικής ,που θα είναι ανοικτός από
το Σάββατο το πρωϊ έως και την λήξη των εκδηλώσεων του
διημέρου, θα έχει περίπτερα με διάφορα αντικείμενα , στο-
λές, προϊόντα, ενώ άτομα του συλλόγου θα δείχνουν στα
παιδιά ,κυρίως,  το έθιμο του αερόστατου που γίνεται στο
Λεωνίδιο το Πάσχα και θα τους μαθαίνουν παραδοσιακούς
χορούς .

Παράλληλα , σε οθόνη θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει
τις ομορφιές της Πελοποννήσου, διάφορες εκδηλώσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί κ.λ.π.

Με έναρξη του προγράμματος στις 7 μ.μ. το Σάββατο 21/3
& Κυριακή 22/3 θα υποδεχθούμε τα χορευτικά με τις τοπικές
τους στολές , θα χειροκροτήσουμε την προσπάθειά τους  για την
διατήρηση των ηθών, εθίμων και των χορών και θα χορεύουμε
όλοι μαζί κάθε βράδυ , θα γλεντήσουμε και θα δείξουμε πως η
ελληνική λεβεντιά είναι ‘μέσα μας΄ όπου κι αν βρισκόμαστε , όσα
χρόνια κι αν έχουμε στη πλάτη μας. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο του ΠΑΚΚΠΑ κα
Βασιλείου για την συνεργασία μας , τις Διοικήσεις : 

του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας , του Συλλόγου Πελο-
ποννησίων Γαλατσίου, του Χορευτικού Ομίλου Τρίπολης, του
Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών , του Πολιτιστικού Συλλό-

γου Κακοταρίου Αρχαίας Ολυμπίας,
του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου
Μεσσάτιδας ο «Φίλερης» , την
Ένωση των απανταχού Μανιατών
και τις Διοικήσεις των άλλων Συλλό-
γων που θα είναι μαζί μας σε εξτρά

συμμετοχές . 
Να ευχαριστήσω

τα μέλη των χορευ-
τικών του Συλλόγου
Πελοπ οννησ ίων
Ελευσίνας που θα
ανοίξουν το διήμε-
ρο με την δική τους
παρουσία αλλά και
την χορωδία του
Συλλόγου που με

την διδασκαλία του πελοποννήσιου Μανώλη Σύριου θα τρα-
γουδήσουν παραδοσιακά τραγούδια. 

Να ευχαριστήσω τους Δήμους της Πελοποννήσου που μας
εμπιστεύθηκαν και θα βοηθήσουν για την μεταφορά των
συγκροτημάτων της περιοχής τους και φυσικά όλους τους εργα-
ζομένους του Δήμου που θα μας βοηθήσουν στο ‘στήσιμο’
αυτής της διοργάνωσης .

Κλείνοντας  , θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα Μ.Μ.Ε.
, τον Τοπικό Τύπο , τους αφανείς ήρωες του διημέρου και τους
Συλλόγους ΓΑΣΕ & Σκοπευτικό που μας διαθέτουν χώρο για να 

μπορούν να αλλάζουν οι φιλοξενούμενοι χορευτές που
θα είναι ένας μεγάλος αριθμός. 

Με μεράκι και αγάπη όλα μπορούν 
να συμβούν 

Μια τέτοια διοργάνωση έχει πολύ κόπο  , μα αξίζει
πιστεύουμε να γίνεται , αφού συναντούνται οι συμπα-

τριώτες , γνωρίζουν οι νέοι της μιας περιοχής άλλους με τα ίδια
ενδιαφέροντα και την θέληση να διατηρούν τα ήθη και έθιμα σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε , να βρίσκονται
άτομα από τις ίδιες περιοχές που μπορεί να έχουν να ειδωθούν
κάποια χρόνια, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεό-
τεροι  , να ακουστεί το κλαρίνο , να το ‘λαλήσει’ όπως λέμε , να
το ‘μπουμπουνήσουν’ κάποια χορευτικά σχήματα και  να γίνει
θεσμός για τις επόμενες χρονιές. 

Ξεκινήσαμε με μεράκι και αγάπη. Όμως στο διάβα μας είδαμε
ότι αγκαλιαστήκαμε από συλλόγους της Πελοποννήσου που
άπλωσαν το δικό τους χέρι και είπαν : «και εμείς θα συμμετέ-
χουμε». Αυτό  μας έδωσε την δύναμη να συνεχίσουμε . Πολλές
οι δυσκολίες όπως καταλαβαίνει κανείς. Όμως θα τις ξεπερά-
σουμε με αγάπη και μεράκι .

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και τις 2 ημέρες να δώσετε το
παρόν σας . Οι χορευτικές εκδηλώσεις κάθε ημέρα ξεκινούν 7
το απόγευμα αλλά από το πρωϊ όπως ανέφερα , θα μπορεί
όποιος θέλει να είναι μαζί μας .

Φυσικά η είσοδος στο 1 ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους που θα μας επισκε-
φθούν .

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

8η Παναττική 
αθλητική 

διοργάνωση για
Α.με.Α 

στα Άνω Λιόσια

Πρωταθλητές ψυχής και ζωής είναι ο
τίτλος της 8ης Παναττικής Αθλητικής
διοργάνωσης για ΑμεΑ η οποία θα

λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στο 3ο
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων,
(Διονύσου 17, Άνω Λιόσια – Ζωφριά), στις 9:00
πμ. Η φετινή διοργάνωση τελείται με την
συνεργασία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
(Οικοτροφείων) της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» με το
N.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» Δήμου Φυλής

Άτομα με ειδικές ανάγκες και ψυχικά πάσχο-
ντες από όλη την Αττική θα συμμετάσχουν σε
αγωνίσματα και θα τιμηθούν για την προσπά-
θεια τους.

Τα αθλήματα

Τα αθλήματα τα οποία καλούνται να φέρουν
σε πέρας οι συμμετέχοντες είναι: Μπάσκετ
(εκτέλεση βολών από μέση και κοντινή από-
σταση), Σκυταλοδρομία και Τράβηγμα Σχοινι-
ού.

Θα δοθεί στα άτομα με ψυχικά νοσήματα και
νοητική ηστέρηση η δυνατότητα συμμετοχής
σε μία διοργάνωση η οποία θα τους επιτρέψει
να αναδείξουν την συμμετοχή μέσα από την
διαφορετικότητα τους.

Αγώνας Τζούντο

Λίγο πριν αρχίσουν τα αγωνίσματα θα λάβει
χώρα ένας ιδιαίτερος αγώνας Judo. Και γιατί
ιδιαίτερος; Επειδή από την μία άκρη του τερέν
θα βρίσκεται ο πρωταθλητής Ελλάδας (ο
οποίος έχει απώλεια όρασης) Γιάννης Μίχος
ενώ στην άλλη άκρη του τατάμι θα είναι ο
Αρμένιος προπονητής Judo Mayis
Martirosyan. Η ελληνική ομοσπονδία του
Judo θα παραχωρήσει για την επίδειξη αυτή
το ειδικό στρώμα τατάμι το οποίο και είναι
απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί ο αγώ-
νας.

Υπο την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου

Διοργάνωση: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Οικοτρο-
φεία, N.Π.Δ.Δ. «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» Δήμου Φυλής

Υποστήριξη:
Ζαγόρι –Chiquita- Eλληνική Oμοσπονδία

του Judo

Σε διάθεση προϊόντων για την ομαλή διεξα-
γωγή της 8ης Παναττικής Αθλητικής διοργά-
νωσης για Α.με.Α προχώρησαν οι εταιρείες
Ζαγόρι, Chiquita και Ελληνική Ομοσπονδία
Judo.

Χορηγοί Επικοινωνίας
Το “Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων”, ο

“Sport-fm”, η “iefimerida”, ο “Ελεύθερος
Τύπος”, τα “eirinika.gr”, το “Πινάκιο”, το
Natura, το “Sports8”, το “Agapo to basket”, το
“newsitamea”, το “peristerinews” και το “idra-
dio” θα είναι οι χορηγοί επικοινωνίας της
εκδήλωσης.

Με αφορμή την πρόταση του Δήμου Ιλίου
και ειδικά της Αντιδημάρχου κας Αλεβίζου
προς τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια για

την ενεργοποίηση του θεσμού του σχολίατρου,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υποδιοικητή της
2ης ΥΠΕ Περικλή Αλεβίζου με τον Δήμαρχο Ιλίου
Νίκο Ζενέτο, την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στο Δημαρχείο
Ιλίου, προκειμένου ο Δήμος Ιλίου μαζί με το Δήμο
Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη να λειτουργήσουν
πιλοτικό πρόγραμμα «Πρόληψης και Προαγωγής
Υγείας Σχολικού Πληθυσμού» με την επίσκεψη κλι-
μακίου ιατρών και νοσηλευτών, τρείς φορές το
χρόνο, στις Σχολικές Μονάδες.

Σύμφωνα με τον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ η επι-
λογή των δύο Δήμων έγινε αφενός λόγω της υπο-
στήριξης του προγράμματος από τις Δημοτικές
Αρχές, αφετέρου λόγω της αντιπροσωπευτικότητας
του πληθυσμού και δήλωσε ότι «για όσο βρίσκομαι
σε αυτή τη θέση θα σταθώ αρωγός σε αυτή την
πρωτοβουλία».

Ο Δήμαρχος Ιλίου φανερά ικανοποιημένος δήλωσε
χαρακτηριστικά:

«Προς τιμήν του ο κ. Αλεβίζος αποδέχτηκε την
πρότασή μας και ελπίζουμε ότι το Υπουργείο Υγείας
θα αγκαλιάσει, θα συνεχίσει και θα υλοποιήσει την
ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία για την προαγωγή
της υγείας των μαθητών.»

Ο Δήμος Ιλίου στο πιλοτικό 
πρόγραμμα «Πρόληψης και Προαγωγής 

Υγείας Σχολικού Πληθυσμού»

ΕΡΩΤΗΣΗ για την υποστελέχωση 
του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, κατέθεσε 

ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρολιάκος 

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Υπουργό Υγείας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με Θέμα: «Υπο-
στελέχωση του Κέντρου Υγείας Καλυβίων

», κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρο-
λιάκος. 

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση υπογράμμίζονται
τα ακόλουθα: ‘’ Στην περιοχή του Δήμου Σαρωνι-
κού η μοναδική Υγειονομική μονάδα που πρέπει
να εξυπηρετήσει ένα πληθυσμό της τάξεως των
δεκαπέντε με  είκοσι χιλιάδων κατοίκων, ενώ τους
καλοκαιρινούς μήνες επιβαρύνεται στο διπλάσιο
είναι το Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Αυτή τη στιγμή σύμφωνα πάντα με τον οργανισμό
ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά, θα
έπρεπε να είχε στη διάθεση του δεκαεπτά για-
τρούς. 

Στην παρούσα φάση   υπάρχουν σημαντικές
ελλείψεις στα στοιχειώδη.  

Υπάρχουν  μόλις τέσσερεις (4)  γιατροί σ’ οργανι-

κή θέση (τρείς  Γενικοί γιατροί – ένας ακτινολόγος).
Προβλήματα επίσης έχουν δημιουργηθεί από την
μη ύπαρξή  μικροβιολόγου σ’ ένα πλήρες εξοπλι-
σμένο μικροβιολογικό εργαστήριο, δύο εξοπλισμέ-
να Οφθαλμολογικά ιατρεία  χωρίς γιατρούς και η
ύπαρξη φυσικοθεραπευτηρίου   χωρίς φυσικοθε-
ραπευτή.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
•Προβλέπεται άμεσα η πλήρης στελέχωση του

Κέντρου Υγείας Καλυβίων;
•Υπάρχει πρόβλεψή από το Υπουργείο να συν-

δεθεί ξανά το Κέντρο Υγείας με το Νοσοκομείο
Σωτηρία με το οποίο ήταν συμβεβλημένο; Σημειω-
τέων τα μεγάλα προβλήματα του Κέντρου Υγείας
άρχισαν από την μέρα που αποσυνδέθηκε από το
Νοσοκομείο και εντάχθηκε στην 1η ΥΠΕ.

Ο ερωτών βουλευτής
Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο 

στο κέντρο του Ασπροπύργου 
με εξασφαλισμένη 

πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ KAI TΗΣ ΣΤΑΛΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 

ΓΑΜΟΣ 

Ο Λιόλιος Χρήστος του Αναστασίου και της
Χριστίνας, το γένος Βλάχου, γεννηθείς στην

Αθήνα, κάτοικος Ασπροπύργου, 
και η Μπεσμιρα Μουσι (Besmira Mushi) 

του Αβντούλ και της Ζεκιριέ, το γένος Μάνε,
γεννηθείσα στους Αγ. Σαράντα Αλβανίας,

κάτοικος Αγ. Σαράντα Αλβανίας, 
πρόκειται να έλθουν σε πολιτικό γάμο που
θα τελεστεί στο δημαρχείο Ασπροπύργου
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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
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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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Ρευστότητα στην αγορά
με τη μέθοδο των μικρο-
δανείων μέχρι 25.000
ευρώ, διαμέσου της

δημιουργίας Αναπτυξιακής Τράπε-
ζας ή Ταμείου, σχεδιάζει το υπουρ-
γείο Οικονομίας δήλωσε ο υπουρ-
γός Γιώργος Σταθάκης στη γενική
συνέλευση των εμπόρων, και το
γνωστοποίησε με  ανακοίνωση η
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορί-
ου και Επιχειρηματικότητας.

Μάλιστα, σημειώνεται ακόμη, ότι ο
υπουργός αναφέρθηκε επίσης στον
σχεδιασμό που υπάρχει για τη ρύθμι-
ση των "κόκκινων" δανείων, με προ-
τεραιότητα των ιδιωτών και στη συνε-
χεία των επιχειρηματιών, για την
επαναφορά - επί του παρόντος -
στον προηγούμενο νόμο και λειτουρ-
γία της αγοράς μέχρι 7 Κυριακές τον
χρόνο, στην έναρξη διαλόγου με την
ΕΣΕΕ για τον νέο Κώδικα Δεοντολο-
γίας και Λειτουργίας της Αγοράς και
στην υλοποίηση του πιλοτικού προ-
γράμματος των "Ανοικτών Κέντρων
Εμπορίου" (ΑΚΕ).

Το διήμερο 15-16 Μαρτίου πραγμα-
τοποιήθηκε στο κτίριο του ΕΒΕΠ, η
ετήσια γενική συνέλευση της ΕΣΕΕ
και ο πρόεδρός της Βασίλης Κορκί-
δης έκανε σύνθεση των προτάσεων,
οι οποίες σχημάτισαν το παρακάτω
ψήφισμα το οποίο συνίσταται στη
διατύπωση ενός δεκαλόγου στόχων:

1ος Στόχος. Ο Οδικός Χάρτης του
Εμπορίου για ανάπτυξη με απασχό-
ληση και τα 10 "σημεία ανεφοδια-
σμού" της αγοράς:

Προτάσεις αντιμετώπισης βασικών
προβλημάτων ρευστότητας

Νέα βάση μέτρησης της εμπορικής
πίστης από τον "Τειρεσία"

Ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών,
εγγυήσεων & "κόκκινων" δανείων

Νομοθετική εξωδικαστική επίλυση
διαφορών πιστωτών και οφειλετών
με "διαμεσολάβηση"

Εξυγίανση προβληματικών επιχει-
ρήσεων και "έκτακτη διαδικασία ειδι-
κής διαχείρισης"

Νομοθετική κατάργηση διοικητικών
και ποινικών κυρώσεων των "εντός
κρίσης ΜμΕ"

Αποκατάσταση αδικιών της υπερ-
φορολόγησης των ΜμΕ

Προτάσεις στοχευμένων φορολογι-
κών ελαφρύνσεων

«Ξεπάγωμα» λογαριασμών επιχει-
ρήσεων

Αναστολή κατασχέσεων και εκτέλε-
σης εντολών δέσμευσης μέχρι τη
ψήφιση και εφαρμογή της νέας ρύθμι-
σης

2ος Στόχος. Η πρόταση ΕΣΕΕ για
"πάγωμα-κεφαλαιοποίηση", ελεύθε-
ρη επιλογή κλάσης και οριστική λύση
στο πρόβλημα του ΟΑΕΕ.

3ος Στόχος. Το υπόμνημα για τα
εργασιακά θέματα απασχόλησης στο
εμπόριο, την ΕΓΣΣΕ και τη διαμόρ-
φωση του κατωτάτου μισθού.

4ος Στόχος. Το υπόμνημα για τη
καταγραφή των εμποδίων του Κρά-
τους στην επιχειρηματική δραστηριό-
τητα και οι προτάσεις επίλυσης.

5ος Στόχος. Το συγκριτικό υπό-
μνημα για τα προβλήματα στο εισα-
γωγικό εμπόριο και τον άνισο αντα-
γωνισμό ελληνικών και πολυεθνικών
επιχειρήσεων στην αγορά.

6ος Στόχος. Η καταγραφή και επι-
σήμανση από την ΕΣΕΕ όλων των
άμεσων και έμμεσων νομοθετικών
μέτρων εναντίον των Μμε επιχειρή-
σεων κατά τη διάρκεια της κρίσης
(2010-2014) σε φορολογία, ασφαλι-
στικό και κυριακάτικη λειτουργία και ο
αγώνας για τη μη επανάληψη των
ίδιων σφαλμάτων από τους κυβερνώ-
ντες.

7ος Στόχος. Οι 20 προτάσεις της 

ΕΣΕΕ για την αντιμετώπιση του
παραεμπορίου και λαθρεμπορίου,
της παραοικονομίας και της φοροδια-
φυγής.

8ος Στόχος. Η παρέμβαση βελτιω-
τικών αλλαγών στη διαβούλευση του
ν/σ για τη ρύθμιση των ληξιπροθέ-
σμων οφειλών στο Δημόσιο και τα 

ασφαλιστικά ταμεία σε 100 δόσεις.
9ος Στόχος. Οι προσθήκες στον

Κώδικα Δεοντολογίας της Αγοράς για
την προστασία του καταναλωτή και
τη ρύθμιση του πλαισίου αφορά στις
προσφορές, τις εκπτώσεις και τις
προωθητικές ενέργειες.

10ος Στόχος. Η παρακολούθηση
της νέας "εργαλειοθήκης" των έξι
μεταρρυθμίσεων και της τεχνικής
βοήθειας που συμφώνησαν Κυβέρ-
νηση και ΟΟΣΑ.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας Καταναλωτή η Γενική Συνέ-
λευση της ΕΣΕΕ αποφάσισε τη διε-
νέργεια μίας πανελλαδικής εκστρατεί-
ας και πανευρωπαϊκής καμπάνιας με
τίτλο «HELLAS FAIR TRADE» που
θα έχει ένα διπλό σκοπό.

Την προώθηση ενός δίκαιου Κώδι-
κα Δεοντολογίας και Λειτουργίας της
Αγοράς στο εσωτερικό και στο εξωτε-
ρικό την αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης των ευρωπαίων προμηθευτών
στις ελληνικές επιχειρήσεις και την
δίκαιη αντιμετώπιση των ξένων προ-
μηθευτών προς τους Έλληνες.

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
Δάνεια ως 25.000 ευρώ σε μικρομεσαίους
για να τονωθεί η αγορά


