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Επιστολή προς όλους Επιστολή προς όλους 
τους δήμους της χώραςτους δήμους της χώρας

ΚΕΔΕ: Οι δήμοι να απαλλάξουν
από τα δημοτικά τέλη τα άτομα

με 67% αναπηρία και άνω

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ενισχυμένα μέτρα Τροχαίας 
κατά την περίοδο εορτασμού 

της 25ης Μαρτίου
Θα ισχύουν επίσης απαγορεύσεις 

κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου
φορτίου άνω του 1,5 τόνου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Eλευσίνας

ΕΚΤΑΚΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΕΡΓΑ
ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ KAI
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Τιμή : 0,01€ 

«Τρέχει» ο εξωραϊσμός 
των Συνοικιών του Δήμου Φυλής 

Ιδιαίτερα προβλήματα ρίψης
μπαζών παρατηρούνται

σε συνοικίες όπως η Λίμνη, το
Πανόραμα και ο Άγιος Γιάννης

Περιφέρεια Αττικής: Περιφέρεια Αττικής: 

ΞεκινούνΞεκινούν
ψεκασμοί ψεκασμοί 

για τα για τα 
κουνούπιακουνούπια

- Βασικά στοιχεία το νέο 
διαιτολόγιο και ο έλεγχος 

στα σχολικά κυλικεία 
Την Υγιεινή ΔιατροφήΤην Υγιεινή Διατροφή

μαθητών προωθεί μαθητών προωθεί 
ο δήμος Ελευσίνας ο δήμος Ελευσίνας 

Μέλη του ΚΑΠΗ 
Ζεφυρίου 
επιστρέφουν 
στα… θρανία για 
ξένες γλώσσες

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
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Στην παραλία
της Βαρέας 

το πανελλήνιο 
πρωτάθλημα
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Ζήτησε ο δήμαρχος Γ. Κασσαβός από τον υπουργό Υγείας  
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή
Ε. 17ο χλμ Εθνικής

Οδού Αθηνών - Κορίν-
θου, Διασταύρωση

Ασπροπύργου,
2105575911

Ελευσίνα
Θεοφυλακτίδου

Άννα Γ. Ερμού 82 &
Πετράκη, 
Τηλέφωνο: 
2105561723

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Μπουρούνη Αθηνά

Δ. Πίνδου 42 
& Χαλκίδας 1, 
- Δροσούπολη, 

2102470650

Αχαρνές
Λουτσίδου Αριάδνη

Πάρνηθος 95,
210244597508:00-

23:00
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος 
Καραμανλή 

Κωνσταντίνου 38-40,
2102446460

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόρης

Στρατηγού
Ρόκα 114

τηλέφωνο
2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Λίγη συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 7 
έως 14 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν 
αυτώ, Μάρτυρος Δομετίου
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Ζήτησε ο δήμαρχος Γ. Κασσαβός από τον υπουργό Υγείας  

Μόνιμο κλιμάκιο του ΕΚΑΒ 
στις Αχαρνές και κάλυψη των 

ελλείψεων σε ΠΕΔΥ & Πολυκλινική 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ Ο Μ. ΣΕΛΕΚΟΣ

Το σοβαρό
π ρ ό β λ η μ α
έ λ λ ε ι ψ η ς

πρωτοβάθμιας ιατρι-
κής περίθαλψης που
υφίστανται οι δημότες
των Αχαρνών, αφού
το κοντινότερο νοσο-
κομείο βρίσκεται
χιλιόμετρα μακριά
από τον Δήμο , έθεσε
ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός
στη συνάντηση που
είχε με τον  Υπουργό
Υγείας .

Επίσης τέθηκε το
ζήτημα ενίσχυσης σε
ιατρικό προσωπικό
τόσο του υποκαταστήματος του ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) όσο
και της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού που σήμε-
ρα υπολειτουργούν γι’ αυτό τον λόγο ταλαιπωρώντας
τους ασφαλισμένους δημότες των Αχαρνών. 

Ιδιαιτέρως στάθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών στην εγκατά-
σταση μόνιμου κλιμακίου του ΕΚΑΒ στις Αχαρνές τονίζο-
ντας: «Ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας πολυπληθής και
μεγάλος σε έκταση Δήμος που βρίσκεται σε μεγάλη από-
σταση από μεγάλα Νοσοκομεία και η διακομιδή ασθε-
νών και έκτακτων περιστατικών είναι προβληματική. Η
ύπαρξη μονίμου κλιμακίου του ΕΚΑΒ θα εξυπηρετούσε
τόσο τον υπερμεγέθη πληθυσμό των Αχαρνών, όσο και
των όμορων δήμων.

Πέραν αυτών ο Δήμος Αχαρνών έχει παραχωρήσει
χώρο για τη στέγαση του κλιμακίου του ΕΚΑΒ (στην

περιοχή του προφήτη
Ηλία)» .

Ο νέος Υπουργός Υγεί-
ας αμέσως επικοινώνησε
με τον Πρόεδρο του
ΕΚΑΒ ώστε άμεσα να
λυθεί το σοβαρό αυτό
πρόβλημα της διακομι-
δής των ασθενών από
τις Αχαρνές στα κοντινό-
τερα νοσοκομεία. 

Π. Κουρουμπλής: 
‘’Θα επιληφθώ ώστε

να ενισχυθεί το ΠΕΔΥ
με ιατρούς για να μην
περιμένουν μέρες για
ένα ραντεβού οι ασφα-
λισμένοι’’ 

Επίσης, ο υπουργός δεσμεύτηκε  πως θα επιληφθεί
ώστε να ενισχυθεί το ΠΕΔΥ με ιατρούς για να μην περι-
μένουν μέρες για ένα ραντεβού οι ασφαλισμένοι. Την ενί-
σχυση της Πολυκλινικής έχει ήδη εντάξει ο Υπουργός
στο πρόγραμμά του με ειδικότητες γιατρών που σήμερα
είτε εξυπηρετούν ταυτόχρονα το Κέντρο Υγείας Κερατέ-
ας είτε δεν υπάρχουν, όπως οι παιδίατροι. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Με
δεδομένα, τη θεσμική σας ευθύνη στο χώρο της υγείας,
αλλά κυρίως την ευαισθησία σας σε θέματα υγείας και
κοινωνικής ασφάλισης, προσβλέπουμε στην συνεργα-
σία και συμβολή σας, με στόχο την αναβάθμιση των
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τους
συμπολίτες μας στο Δήμο Αχαρνών».

Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανι-
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας είχε
την Παρασκευή ο δήμαρχος Χαϊδαρίου,

Μιχάλης Σελέκος,  σχετικά με το πρόβλημα των
αραιών δρομολογίων στις γραμμές 811 και 803,
που έχει ως συνέπεια την καθημερινή ταλαιπωρία
των κατοίκων. 

Όπως έγινε γνωστό ο δήμαρχος συναντήθηκε με
τον  αντιπρόεδρο τού ΟΑΣΑ κ. Βαγγέλη Ρέντζιο, ο
οποίος ήταν ήδη  ενήμερος για τις δυσκολίες των
γραμμών που εξυπηρετούν κόσμο ιδίως στο
Δάσος και το Δαφνί.

ΟΑΣΑ: Θα εξετασθούν προσεχτικά 
οι προτάσεις του Δήμου 

Η διοίκηση του Οργανισμού αναγνωρίζοντας την
ανάγκη για βελτίωση των συγκοινωνιών στην
περιοχή αναμένεται να εξετάσει τις προτάσεις του
δήμου, οι οποίες κινούνται προς όφελος των πολι-
τών. 

Στον νέο σχεδιασμό περιλαμβάνεται - μεταξύ
άλλων - 

α) η αναμόρφωση του δρομολογίου του 811, ώστε
να ξεκινάει από το Δαφνί, να διέρχεται από το
Δάσος, να περνάει από την Αγία Μαρίνα και να
καταλήγει στον Εσταυρωμένο.

β) η πύκνωση των δρομολογίων  803 και 811 ,
ώστε να εκτελούνται ανά 15΄, τόσο τις καθημερινές
όσο και τα Σαββατοκύριακα.

Ο κ.  Σελέκος ζήτησε ακόμα  την δημιουργία
γραμμής μέχρι την Εφορία Αιγάλεω, όπου υπάγε-
ται το Χαϊδάρι, όμως ο Οργανισμός βλέπει δύσκο-
λή την υλοποίησή της , διότι υπάρχουν εμπόδια  με
την διαδρομή επιστροφής. 
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Σε απόγνωση είχε φτάσει ένας
ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας
στα Μέγαρα, ο οποπιος είχε

π έσει θύμα διαρρηκτών συνολικά
πέντε φορές. 

Την τελευταία  φορά δεν άντεξε και
αφού κάλεσε την αστυνομία στη συνέ-
χεια αποφάσισε να ψάξει ένα- ένα τα
παλιατζίδικα της περιοχής μήπως και
βρει τα πράγματά του. 

Και π ράγματι στάθηκε τυχερός
αφού βρήκε πράγματα από την οικία

του σε μορφή μεταλλικού σκραπ σε
συγκεκριμένο παλιατζίδικο. 

Παρουσία των αστυνομικών το
θύμα βεβαιώθηκε ότι ήταν όντως έτσι
αφού έλεγξε τις κλειδαριές και τα κλει-
διά του ταίριαζαν!

Μετά από αυτά ο ιδιοκτήτης δήλω-
σε στους αστυνομικούς ότι τα υλικά
παραδόθηκαν από τρεις συγκεκριμέ-
νους Μεγαρείς οι οποίοι του δήλωσαν
ότι τους κάλεσε κάτοικος του Αλεπο-
χωρίου και τους π λήρωσε να τα

πάρουν από
το σπίτι του.

Τ ώ ρ α
π λέον η
υ π ό θ ε σ η
βρίσκεται 

στα χέρια της ανάκρισης αφού ο
ιδιοκτήτης της εξοχικής κατοικίας έχει
αναθέσει την υπόθεση σε δικηγόρο
και έχει στραφεί κατά του παλιατζή.

Η εξέλιξη αναμένεται με μεγάλο
ενδιαφέρον αφού στη διάθεση των 

αρχών υπάρχουν μαρτυρίες και
στοιχεία.

Για την ιστορία, ο παλιατζής επέ-
στρεψε το σκραπ στον ιδιοκτήτη ο
οποίος τώρα ψάχνει αποθήκη να το
τοποθετήσει.

«Σκραπ» σε παλιατζίδικο 
των Μεγάρων πρόδωσε 
ομάδα διαρρηκτών 

Με συνέπεια και σε
καθημερινή βάση
συνεχίζεται ο καθαρι-

σμός οικοπέδων κι εκτάσεων
σε όλες τις συνοικίες του Δήμου
Φυλής από πάσης φύσεως
απορρίμματα. 

Παράλληλα έχει ξεκινήσει από
τώρα η διαδικασία αποψίλωσης
των ξερών χόρτων,  προκειμέ-
νου να αποφευχθούν οι πυρκα-
γιές του καλοκαιριού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η
καθαριότητα κι ο εξωραϊσμός
στις συνοικίες του Δήμου
Φυλής, πραγματοποιείται με
ίδια μέσα, μηχανολογικό εξο-
πλισμό κι εργάτες του Δήμου,
που εργάζονται με όλες τους τις 

δυνάμεις, ακόμη κι εκτός ωρα-
ρίου, προκειμένου να καλύ-
ψουν όλα τα αιτήματα και τις
ανάγκες. 

Ιδιαίτερα προβλήματα ρίψης
μπαζών και πάσης φύσεως
απορριμμάτων από συγκεκρι-
μένες ομάδες πολιτών παρατη-
ρούνται σε συνοικίες όπως στη
Λίμνη, το Πανόραμα,  τον Άγιο
Γιάννη, τον Άγιο Νικόλαο και το
Ζεφύρι, για τις οποίες η Δημοτι-
κή Αρχή σκοπεύει να παρέμβει
ουσιαστικά και με το νέο Κανο-
νισμό Καθαριότητας  που θα
έρθει ρος ψήφιση, στο Δημοτικό
Συμβούλιο,  σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα. 
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Eλευσίνας

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ KAI
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Έργα στη Μαγούλα, προσλήψεις
έκτακτου προσωπικού και κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις είναι μόνο μερικά

από τα θέματα που θα συζητήσει το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Ελευσίνας στην συνεδρίαση
της   Πέμπτης 26  και ώρα 8:30 μ.μ. .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Έγκριση Μελέτης με τίτλο :

«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ»

Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρό-
πος εκτέλεσης του έργου :
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ Γ.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ »

Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνη-
σης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές
Αποτυπώσεις »

Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνη-
σης της μελέτης  με τίτλο «Οριοθέτηση ρευ-
μάτων στην ΠΕ 1 περιοχή Μπλόκο »

Λήψη απόφασης  για την ανάγκη Προμή-
θειας απινιδωτών για τα γήπεδα και τις      

Υπηρεσίες του Δήμου
Λήψη απόφασης  για την ανάγκη εκτέλεσης

του έργου « Ανακατασκευή Πλατειών Αφών
Μουρίκη και της οδού Νικολαίδου »

Λήψη απόφασης  για την ανάγκη «Προμή-
θειας  προκατ WC για τα γήπεδα του Δήμου. 

Επί αιτήματος Κέντρου  Προσχολικής Αγω-
γής & Εκπαίδευσης -Νηπιαγωγείο ¨το σπιτά-
κι της σοκολάτας

Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό αμοι-
βής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για
τον χειρισμό των υπ’ αρ. καταχ.
ΠΡΦ1410/2014, ΠΡΦ1411/2014,
Π Ρ Φ 1 4 1 2 / 2 0 1 4 , Π Ρ Φ 1 4 1 3 / 2 0 1 4 ,
ΠΡΦ1414/2014, ΠΡΦ1415/2014, προσφυ-
γών της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.».    

Συγκρότηση Επιτροπής Αισχυλείων για
την περίοδο 2015  και έως το τέλος της τρέ-
χουσας Δημοτικής Περιόδου.

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας
μηνός Φεβρουαρίου 2015 του ετήσιου Προ-
γράμματος Δράσης . 

Συζήτηση- Ενημέρωση επί του Απολογι-
σμού Αισχυλείων 2014. 

«Τρέχει» ο εξωραϊσμός
των Συνοικιών 

του Δήμου Φυλής 

Ιδιαίτερα προβλήματα ρίψης
μπαζών παρατηρούνται σε 

συνοικίες όπως στη Λίμνη, το
Πανόραμα και τον Άγιο Γιάννη
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Πρόγραμμα ελέγχου βιβλιαρίων υγείας Πρόγραμμα ελέγχου βιβλιαρίων υγείας 
μαθητών από τον Δήμο Ιλίουμαθητών από τον Δήμο Ιλίου

ΟΔήμος Ιλίου και η Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Προστασίας & Υγείας υλοποιούν
έλεγχο των ατομικών βιβλιαρίων υγεί-

ας των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της
πόλης, σε συνεργασία με το Ιατροκοινωνικό
Κέντρο Ιλίου της Β' Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου, στο πλαίσιο σχεδιασμού
και υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής υγείας
στον μαθητικό πληθυσμό.

Το πρόγραμμα, που έχει ήδη ξεκινήσει, θα
επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονά-
δες, στοχεύει στον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών και υλοποιείται από εξειδικευμένο κλιμάκιο
Επισκεπτριών Υγείας του ΙΑΚ Ιλίου και του ΠΕΔΥ Αγίων Αναργύρων, σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσω-
πικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου.

Στην περίπτωση εντοπισμού μαθητών που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα ενημερωθούν οι γονείς για την εμβολια-
στική τους κάλυψη.

ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Οδηγός φορτηγού 
παρέσυρε και σκότωσε 
δύο γυναίκες
Τραγικό θάνατο "βρήκαν" δύο γυναίκες, στο Αιγά-

λεω, όταν τις παρέσυρε και τις τραυμάτισε θανάσιμα
Ι.Χ. φορτηγό, κατά τη διάρκεια οπισθοπορείας.

Ειδικότερα, το τραγικό αυτό γεγονός έλαβε χώρα,
χθες το πρωί, στις 09:05, όταν ο 48χρονος οδηγός του
Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, κάνοντας όπισθεν, παρέσυρε και
τραυμάτισε θανάσιμα τις δύο προαναφερόμενες πεζές
ημεδαπές, ηλικίας 75 και 69 ετών.

Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκρι-
ση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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

στην επετειακή διάλεξη, που θα δώσει ο Βουλευτής,  
Πολιτειολόγος, Συγγραφέας, τ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο

¨Paris VIII¨, κ.  Κώστας  Ζουράρις , με  θέμα :  «1821 - 1922  -
1974», σήμερα 23  Μαρτίου  2015 και ώρα  19:30,

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου, («Δ. Καλλιέρης»),  Αλ. Παναγούλη 13, στην πλατεία

Αγίου Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετ΄   εξαιρέτου   τιμής,          

Μελέτιος  Ι.  Μπουραντάς                                                 
Δημοτικός Σύμβουλος   &  Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου                                        

του Δήμου Ασπροπύργου                                        

Νικόλαος  Ι.  Μελετίου                                        
Δήμαρχος Ασπροπύργου   &  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου                  

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Στη μακραίωνη ελληνική ιστορία η Ορθόδο-
ξη Θεολογία συνυπήρξε πάντα με τα λαϊκά
έθιμα, πολλά εκ των οποίων προέρχονται
από την προχριστιανική εποχή αποδει-

κνύοντας την αδιάσπαστη συνέχεια του έθνους μας.
Όμως τα έθιμα, επειδή και αυτά είναι γέννημα μιας
συγκεκριμένης ιστορικής εποχής, μπορούν να
μένουν ζωντανά μόνο στο μέτρο που μπορούν να
αλλάζουν και να μεταβάλλονται τόσο ώστε να συμ-
βαδίζουν με τις γενικότερες αλλαγές χωρίς, όμως, να
χάνουν τον βαθύτερο χαρακτήρα τους.

Οι διακριτοί ρόλοι μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας
θεμελιώθηκαν στο ίδιο το Ευαγγέλιο, με την ρήση
του Ιησού «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του
Θεού τω Θεώ», πολύ πριν βρουν την φιλοσοφική
και πολιτειακή τους θεμελίωση στα γραπτά των Γάλ-
λων Επαναστατών του 1789.

Εμείς, σ’ αυτό τον ευλογημένο τόπο, σώσαμε την
ταυτότητά μας, διατηρήσαμε την αυθυπαρξία μας
απέναντι στους Οθωμανούς, χάρη στην απόφαση
των προγόνων μας να μείνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

Όμως από την πρώτη στιγμή της ελευθερίας μας, δεν
ιδρύσαμε ένα θεοκρατικό κράτος αλλά μια δημοκρατία
όπου Πολιτεία και Εκκλησία είχαν και έχουν διακριτούς
ρόλους. 

Μόνο όταν καθένας σέβεται τον ρόλο του, υπάρχει η
δυνατότητα ειλικρινούς συνεργασίας και συνεννόησης
για το καλό του τόπου μας.

Η Ιερά Εικόνα δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο
πρόσωπο γιατί είναι ένα σημείο ιερό, ένα σημείο πίστης
το οποίο έχουν αναλάβει να προστατεύουν, να φυλάσ-
σουν και να διατηρούν αναλλοίωτο στο χρόνο οι Μονα-
χές. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Μοναχές είναι Μοναχές γιατί
αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στην διακονία του
Χριστού και των πιστών του. Ας θυμόμαστε ότι η Ιερά
Εικόνα δεν ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο εκάστοτε δήμαρχος είναι ο εκλεκτός του λαού, ο

οποίος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει
την θέληση του λαού και να διεκδικεί να
πείσει για την ορθότητά της αλλά δεν είναι
θρησκευτικός λειτουργός ούτε θρησκευτι-
κός ηγέτης. 

Δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει και,
πολύ περισσότερο, να επιβάλλει την
άποψή του σε θρησκευτικά ζητήματα
που, ως τέτοια, ανήκουν στην αρμοδιότη-
τα της Εκκλησίας.

Είναι προφανές ότι η νέα δημοτική αρχή
έχοντας αποτύχει να εκπληρώσει τις
πλούσιες υποσχέσεις που έδωσε προε-
κλογικά, αναζητά απελπισμένα να βρει
οτιδήποτε θα μπορούσε να παρουσιάσει
στη λογική «το είπαμε, το κάναμε». Θα
ήταν καλύτερο για όλους μας, να αφήσει
«τα του Θεού τω Θεώ» και να ασχοληθεί
με «τα του Καίσαρος» γιατί γι’ αυτό την
ψήφισαν οι πολίτες. Το μέλλον των πολι-

τών των Άνω Λιοσίων, του Ζεφυρίου και της Φυλής δεν
θα κριθεί από το αν η Ιερά Εικόνα θα «κατεβαίνει» στην
πόλη αλλά από το αν ο νέος Δήμαρχος μπορεί να επι-
λύσει προβλήματα και να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις.

Ο επικεφαλής της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δημήτριος Σ. Μπουραϊμης

Παρέμβαση στο θέμα μεταφοράς της Ιεράς Εικόνας 
στη Μονή Κλειστών από Δημήτρη Μπουραϊμη 
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Με επιστολή προς όλους
τους δήμους της χώρας, η
ΚΕΔΕ προτρέπει τους

δημάρχους να απαλλάξουν από την
καταβολή δημοτικών τελών τα άτομα
με 67% αναπηρία και άνω, λόγω της
δεινής οικονομικής κατάστασης στην
οποία έχουν περιέλθει από τις συνε-
χείς περικοπές των συντάξεων.

Η ΚΕΔΕ ενημερώνει τους αιρετούς,

ότι είχε προηγηθεί αίτημα από το
Σύλλογο Αναπήρων και Αυτοάνοσων
Νόσων «ΉΦΑΙΣΤΟΣ», για απαλλα-
γή από τέλη και φόρους των παρα-
πάνω ατόμων.

Επίσης, στην επιστολή της ΚΕΔΕ
κοινοποιείται η απόφαση της Ένω-
σης, με την οποία και συμφωνήθηκε
να ζητηθεί από τους δήμους να δουν
θετικά το αίτημα του συλλόγου.

Επιστολή προς όλους τους δήμους της χώρας
ΚΕΔΕ: Οι δήμοι να απαλλάξουν από τα δημοτικά τέλη

τα άτομα με 67% αναπηρία και άνω

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα
με θέμα «Σωστή και Υγιεινή Διατροφή
Μαθητών στο Σχολείο», που διοργα-

νώθηκε στην Ελευσίνα.

Οι ομιλητές προσέγγισαν το θέμα της
καθημερινής διατροφής των μαθητών
στην περίοδο της κρίσης, έχοντας απώ-
τερο σκοπό να αναδείξουν τη σωστή
σωματική και ψυχική ανάπτυξη του
μαθητή. 

Η κ. Μάρθα Καλούδη, Επόπτης Δ/νσης
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντι-
κής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, ανέλυσε το Νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό των
προϊόντω...ν που διατίθενται στα σχολι-
κά κυλικεία. 

Ο κ. Ρίσβας Γρηγόρης, Πρόεδρος του
Πανελληνίου Συλλόγου
Διαιτολόγων~Διατροφολογων, ανέλυσε
τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλ-
λοντος για την προώθηση της υγιεινής
διατροφής στη σχολική κοινότητα.

Ο κ. Σπύρος Σούντης, Ψυχολόγος Κοι-
νωνιολόγος Δήμου Μεγαρέων, ανέλυσε
τους ψυχολογικούς παράγοντες που

επηρεάζουν τις καταναλωτικές μας και διατροφικές μας
συνήθειες.

Η κ.Παπακωνσταντινου Ευαγγελία, Διευθύντρια του
Γυμνασίου Μαγούλας, ανέλυσε τη συμβολή του σχολι-
κού κυλικείου στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών

συνηθειών.
Η κ. Κολιοφωτη Κατερίνα, Παιδαγωγός Αν/τρια Διευ-

θύντρια Παιδικών Σταθμών Δήμου Ελευσίνας, παρου-
σίασε το σχεδιασμό ,τη φιλοσοφία και τη στήριξη του
νέου διαιτολογιου των παιδικών σταθμών.

Η κ. Μαρίνα Πόγκα, Διαιτολόγος~ διατροφολόγος,
παρουσίασε το νέο διαιτολόγιο των μαθητών και τα
αποτελέσματα της εφαρμογής του στους μαθητές των
παιδικών σταθμών. 

Η κ. Πεχλιβανιδη, Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επι-
τροπής Δήμου Ασπροπύργου, μας είπε πως εφαρμό-
ζεται ο έλεγχος απο την Επιτροπή ελέγχου σχολικών
κυλικείων.

Η κ. Κωνσταντίνα Μαρούγκα, Πρόεδρος της Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Ελευσίνας, παρουσίασε τη Δομή και λειτουργία
της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σχετικά με τη διαχείρι-
ση των σχολικών κυλικείων. 

Η οποία έκλεισε το θέμα της ημερίδας με μια τοποθέ-
τηση που αναφέρει ότι το σχολείο αποτελεί ιδανικό
χώρο για παρεμβάσεις, προκειμένου να τροποποιη-
θούν προς το καλύτερο στάσεις και αντιλήψεις των
μαθητών, επωφελείς για την υγεία τους.

Καθώς επίσης ότι οι κοινωνίες θα πρέπει να ξεκινούν
όλες τις δράσεις και πολιτικές στρατηγικές, από το κομ-
μάτι της κοινωνίας που βρίσκεται στην αφετηρία της. ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ !!!

- Βασικά στοιχεία το νέο διαιτολόγιο και ο έλεγχος στα σχολικά κυλικεία 
Την Υγιεινή Διατροφή μαθητών Την Υγιεινή Διατροφή μαθητών 
προωθεί ο δήμος Ελευσίνας προωθεί ο δήμος Ελευσίνας 
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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

Στην απονομή
των Μεταπτυ-
χιακών Διπλω-

μάτων στους αποφοιτή-
σαντες σπουδαστές της
Σχολής Εθνικής Ασφά-
λειας, στην Αμυγδαλέζα
παρευρέθηκε ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών Γιάννης
Κασσαβός. Στην τελετή
την απονομή πραγματο-
ποίησε ο Αναπληρωτής
Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη κ. Γιάννης
Πανούσης και ο Αρχη-
γός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημή-
τριος Τσακνάκης

Ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρ-
χος κ. Λάμπρος Κατσίφας, πραγματοποίησε ομιλία για
την τελετή αποφοίτησης και απονομής των Μεταπτυχια-
κών Διπλωμάτων, ενώ στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως κ.κ. Αθηναγόρας, συνεπικουρούμενος από τον
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο Κιούλο.

Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή ο Γενικός
Γραμματέας της Βουλής κ. Γιώργος Θαλλάσης, ως
εκπρόσωπος της Προέδρου της Βουλής, ο Αντιπρόε-
δρος της Βουλής κ. Αλέξης Μητρόπουλος, ο Βουλευτής
κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ως εκπρόσωπος της Νέας
Δημοκρατίας, ο Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος Ελλάδος κ. Ιωάννης Γκιόκας, η Περιφερειακή Σύμ-
βουλος κα Κυριακή Βασιλοπουλου, ως εκπρόσωπος
της Περιφερειάρχη Αττικής, η κα Χριστίνα Μελετιέ, ως 

εκπ ρόσωπ ος
του Πρέσβη της
Κυπριακής Δημο-
κρατίας, καθώς
και ο Πρύτανης
του Παντείου
Πανεπιστημίου κ.
Γρηγόριος Τσάλ-
τας.

Επίσης παρέ-
στησαν, εκπρό-
σωποι των Αρχη-
γών του
Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των
Γενικών Επιτελεί-

ων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και εκπρόσωποι
των Αρχηγών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατά την διάρκεια της τελετής ο Δήμαρχος Αχαρνών
συνομίλησε για αρκετή ώρα τόσο με τον Υπουργό Γιάν-
νη Πανούση, όσο και με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ. Τσα-
κνάκη για την πάταξη της εγκληματικότητας και της
παραβατικότητας στον Δήμο Αχαρνών αλλά και για το
στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή του Συμφώνου
Συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. 
Fax: 210-5575184. 

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Τι προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
Το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων το Πάσχα

ΟΕμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει συνεχόμενο ωράριο 9 το πρωί έως
9 το βράδυ κατά την περίοδο από την Τετάρτη 1 Απριλίου μέχρι και την
Παρασκευή 3 Απριλίου. 

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τη περίοδο
των εορτών του Πάσχα 2015 ανακοίνωσε σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συγκεκριμένα, προτείνει συνεχόμενο ωράριο 9 το πρωί έως 9 το βράδυ, κατά την
περίοδο από την Τετάρτη 1 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 3 Απριλίου. 

Για το Σάββατο 4 Απριλίου προτείνεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων
από 9 το πρωί με 5 το απόγευμα και για την Κυριακή 5 Απριλίου, από 11 το πρωί έως
6 το απόγευμα.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα παραμεί-
νουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, την Μεγάλη Παρασκευή από τη
1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί,
μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι.

Η Κυριακή του Πάσχα είναι αργία και τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2015, τα καταστήμα-
τα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ από την Τρίτη 14 Απριλίου επανέρχεται το κανονικό
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Στην τελετή απονομής διπλωμάτων της ΕΛ.ΑΣ. 
στην Αμυγδαλέζα οι Γ. Πανούσης και Γ. Κασσαβός  

Συνομίλησαν για αρκετή ώρα τόσο για την πάταξη της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στον Δήμο
Αχαρνών αλλά και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ. 
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Περιφέρεια Αττικής: Περιφέρεια Αττικής: 
Ξεκινούν ψεκασμοί Ξεκινούν ψεκασμοί 
για τα κουνούπιαγια τα κουνούπια

ΗΠεριφέρεια Αττικής, θεωρώντας υψηλής
προτεραιότητας θέμα, την καταπολέμη-
ση των κουνουπιών, ολοκληρώνει εγκαί-

ρως τις απαιτούμενες διαδικασίες και κάνει γνω-
στό ότι θα πραγματοποιήσει το αμέσως επόμενο
διάστημα τους προβλεπόμενους ψεκασμούς σε
σημεία υπερτοπικής σημασίας, με στόχο την
αντιμετώπιση του φαινομένου και την προάσπι-
ση της δημόσιας υγείας.

Στο μεταξύ, ημερίδα με θέμα «Δράσεις για την
καταπολέμηση των κουνουπιών» διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και ειδι-
κότερα από την αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, Ερμίνας Κυπριανίδου.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων
(ΚΕΛΠΝΟ, υπουργείο Υγείας, δήμοι κλπ), που
αντάλλαξαν απόψεις για την καλύτερη εφαρμογή
ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την καταπο-
λέμηση των κουνουπιών, τα οποία ευθύνονται
και για την εμφάνιση περιστατικών μετάδοσης
του Ιού του Δυτικού Νείλου.

Πάντως, το ότι ο φετινός χειμώνας ήταν ιδιαίτε-
ρα ήπιος όπως και η άνοιξη μέχρι στιγμής, ενώ
παράλληλα καταγράφηκαν πάρα πολλές  βροχο-
πτώσεις, δημιουργεί ανησυχία στους ειδικούς για
τους πληθυσμούς των κουνουπιών που θα
ενσκήψουν τους επόμενους μήνες.

ΥΠ.ΟΙΚ.: Στα 2,57 δισ.  
η Κρατική ενίσχυση 
των Δήμων το 2015

Στα 2,5716 δις Ευρώ εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών, ότι
θα ανέλθει το 2015, το συνολικό ποσό των αποδόσεων και
επιχορηγήσεων προς τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα

με σχετικό έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Δημήτρη Μάρδα, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το ποσό αυτό θα αφορά: 2,2073 δις Ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 150,4 εκ. Ευρώ ως ειδική επι-
χορήγηση για την ενίσχυσή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ η απόδοση για την
εξόφληση οφειλομένων παρελθόντων ετών θα είναι της τάξεως των 213,9 εκ. Ευρώ. 

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η Βουλευτής «Του Ποταμιού», Αντιγό-
νη Λυμπεράκη, ζητώντας να ενημερωθεί σε τι ύψος έφτασε η συνολική Κρατική επιχορήγηση των Δήμων το 2014 και
σε τι ύψος προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2015. 

Επίσης, η Βουλευτής είχε ζητήσει στοιχεία και για το πώς κατανέμονται τα ποσά αυτά σε καθένα από τους 325
Δήμους της Χώρας. 

Στην έγγραφη απάντησή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι, κατά το μέρος που αφορά το
Υπουργείο Οικονομικών, στους ΟΤΑ α’ Βαθμού αποδίδονται όλοι οι θεσμοθετημένοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
(ΚΑΠ) που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010. 

Η απόδοσή τους γίνεται με μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμημένων εσόδων, εγγράφονται κατ’ έτος στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Για τον προσδιορισμό τους λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί, αναφέ-
ρει ο κ. Μάρδας και διευκρινίζει, ότι πλέον των ΚΑΠ αποδίδεται στους Δήμους και ειδική επιχορήγηση για την ενί-
σχυσή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αποφευχθεί η συσσώρευση απλήρωτων
υποχρεώσεων. 

Πέραν των ανωτέρω αποδίδεται και ποσό 213,9 εκ. Ευρώ κατ’ έτος, αναφέρει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
μικών και εξηγεί, ότι το ποσό αυτό προέκυψε από ρύθμιση παλαιών υποχρεώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού
προς τους ΟΤΑ α’ Βαθμού, συνολικού ύψους 1,711 δις Ευρώ και θα καταβληθεί σε 8 ισόποσες ετήσιες δόσεις. 

Η πρώτη δόση καταβλήθηκε το 2009. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο έγγραφο, κατά το έτος 2014,

το συνολικό ποσό των αποδόσεων και επιχορηγήσεων προς τους Δήμους ανήλθε στα 2,7441 δις Ευρώ (ΚΑΠ 2,3333
δις Ευρώ, ειδική επιχορήγηση 193,9 εκ. Ευρώ και απόδοση για την εξόφληση οφειλομένων παρελθόντων οικονομι-
κών ετών 213,9 εκ. Ευρώ). 

Τέλος, στο ερώτημα, πώς θα κατανεμηθούν τα χρήματα στους Δήμους, ο κ. Μάρδας απαντά, ότι την αρμοδιότητα
κατανομής τους έχει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

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

Εως και τις 24 Μαρτίου
Παράταση για τα αιτήματα κάλυψης

άμεσων αναγκών προσωπικού
από φορείς του Δημοσίου

Παρατείνεται έως και τις 24 Μαρτίου, από 19
Μαρτίου, όπως είχε οριστεί αρχικά, η προθε-
σμία για την αποστολή αιτημάτων κάλυψης άμε-

σων αναγκών σε προσωπικό, σε υπηρεσίες και φορείς
του δημοσίου, σύμφωνα με σημερινή εγκύκλιο του ανα-
πληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώρ-
γου Κατρούγκαλου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η παράταση αποφα-
σίστηκε «κατόπιν υποβολής προφορικών και εγγράφων
αιτημάτων πολλών φορέων για παράταση της προθε-
σμίας και προκειμένου η υπηρεσία μας να έχει ολοκλη-
ρωμένη και ασφαλή εικόνα των αιτημάτων για το σύνολο
των φορέων».

Υπενθυμίζεται ότι η εγκύκλιος για την αποστολή αιτη-
μάτων κάλυψης άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προ-
σωπικό, έχει αποσταλεί προς όλους τους φορείς του
δημοσίου ενόψει της κατάθεσης σχεδίου νόμου (ήδη βρί-
σκεται σε δημόσια διαβούλευση) για την επαναπρόσλη-
ψη απολυμένων και διαθέσιμων του δημοσίου, καθώς
και την απορρόφηση των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.
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Μέλη του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου επιστρέφουν 
στα… θρανία για ξένες γλώσσες

Φιλοσοφία ζωής έχουν κάνει τη λατινική ρήση «Carpe Diem»
(«Άδραξε τη μέρα») τα μέλη του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, τα οποία
αξιοποιούν κάθε ευκαιρία και δυνατότητα επιβεβαιώνοντας

το ρητό. Μία τέτοια ευκαιρία είδαν οι κυρίες του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου στο
πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» που υλοποιεί ο Δήμος κι εγγράφηκαν
στο Τμήμα εκμάθησης  Αγγλικών.

Έτσι, τα 18 μέλη του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, στο σύνολό τους γυναίκες, που θα παρακο-
λουθήσουν το σεμινάριο, είχαν την Πέμπτη 19 Μαρτίου το πρώτο τους μάθημα στις
εγκαταστάσεις του ΚΑΠΗ. 

«Καλό μάθημα» ευχήθηκαν πριν την έναρξη του μαθήματος η Αναπληρώτρια
Δήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τζένη Μπάρα και ο Διευθυντής της Κοινωνικής
Υπηρεσίας Δήμου Φυλής, Γιώργος Βέλλης. Η κα Μπάρα επιβράβευσε τις 18… μαθή-
τριες για την απόφασή τους να παρακολουθήσουν το μάθημα των Αγγλικών, ενώ με
ικανοποίηση διαπίστωσε ότι η τρίτη ηλικία με περίσσια άνεση έχει εναρμονιστεί με
την τεχνολογία και τη σύγχρονη εποχή. Ενδεικτική είναι η απάντηση μέλους του
ΚΑΠΗ σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να παρακολουθήσει το
σεμινάριο: «Αν τύχει και μου γράψει κάποιος κάτι στο facebook (μέσο κοινωνικής
δικτύωσης) να μην ξέρω να απαντήσω;». 

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μέλη του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου έχουν εγγραφεί και για
άλλα τμήματα, όπως το Τμήμα Εκμάθησης Χρήσης Υπολογιστών.

Σημειώνεται πως το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φυλής λειτουργεί με
σημαντική επιτυχία. Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε το μάθημα «Αστικοί Λαχανόκη-
ποι». Επίσης είναι ενεργά τα προγράμματα εκμάθησης Αγγλικών (πρωινό τμήμα στα
Άνω Λιόσια), εκμάθησης Γερμανικών (απογευματινό τμήμα στα Άνω Λιόσια), εκμά-
θησης υπολογιστών (απογευματινό τμήμα στα Άνω Λιόσια), ενώ στις 31 Μαρτίου
αρχίζει και νέο τμήμα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας (απογευματινό τμήμα στα
Άνω Λιόσια).  Το προσεχές διάστημα αναμένεται να αρχίσουν και νέα τμήματα. 

Αιτήσεις συνεχίζουν να γίνονται δεκτές για το πρόγραμμα για ενήλικα άτομα (ηλικίας
άνω των 18 ετών) με μοναδικό δικαιολογητικό την φωτοτυπία της ταυτότητας. 

Η αίτηση κατατίθεται κατευθείαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (στο κτίριο
της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια, Δημαρχείου 11Β),
ενώ αιτήσεις γίνονται δεκτές και στο πρώην Δημαρχείο Ζεφυρίου (στη γραμματεία). 

ΜΜααθθήήμμαατταα  ππρρώώττωωνν
ββοοηηθθεειιώώνν  

ααππόό  ττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο  
ΤΤρριιττέέκκννωωνν  ΦΦυυλλήήςς  

Σας ενημερώνουμε μετά από αίτημα του Συλλόγου μας, στο
ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, θα πραγματοποιηθεί
ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο πρώτων βοηθειών στα γραφεία του συλ-
λόγου μας, Αθηνών 18, Άνω Λιόσια, την Πέμπτη 26/3/2015 και
ώρα 17.00 μ.μ. έως 20.30 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Το σεμινάριο θα είναι διαδραστικό και απαιτεί την συμμετοχή

των παρευρισκομένων (θα γίνει προβολή βίντεο και εκπαίδευ-
ση σε πρόπλασμα).

Το μάθημα αφορά επείγουσες καταστάσεις (μερικές εξ αυτών
άμεσα απειλητικές για τη ζωή του παιδιού αλλά και κατ' επέ-
κταση του ενήλικα).

Ενότητες: -Καρδιοαναπνευστική ανακοπή – Αναζωογόνηση,
-Επιληπτική κρίση, -Σοβαρή Αιµορραγία,
-Αναπνευστική απόφραξη - Πνιγµονή,
-Λιποθυµικό επεισόδιο,
-Σοβαρή αλλεργική αντίδραση – Αναφυλαξία
Το μάθημα έχει διάρκεια 3,5 ωρών, είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν

αποτελεί πιστοποίηση Βασικής Υποστήριξης Ζωής (αυτό γίνε-
ται σε εξειδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα).

Ομιλητής και εκπαιδευτής θα είναι ο εθελοντής πτυχιούχος
Ιατρός Κρασαδάκης Χρήστος εξειδικευμένος και πιστοποιημέ-
νος για το θέμα.

Ο απαιτούμενος αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχουν
θα είναι 50 άτομα.

Δηλώστε συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι στα παρακάτω τηλέ-
φωνα: What's up: 6977349245 ή Vodafone:6943704096 ή στα
γραφεία του Συλλόγου μας την Τετάρτη 11 & 18 Μαρτίου 2015
& ώρα 6-8 το απόγευμα.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί υλικό στους συμμετέχο-
ντες.

‘Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΤΟ Δ.Σ.
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Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει: 
Αυξημένη αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς,

βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε
περιοχής. 

Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και αστυνόμευση
των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται
συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. 

Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους - εξόδους
μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη
κίνηση οχημάτων. 

Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε
βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφορια-
κής συμφόρησης. 

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονο-
μικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων
παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση
υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα,
κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών
στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τρο-
χαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων
κατά την οδήγηση).

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρεί-
ται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια,
σταθμοί, κ.λπ.)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγμα-
τοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις. 

Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της
χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέ-
ρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και
τους συνεπιβάτες. 

Ενημέρωση των πολιτών μέσω του Γραφείου Τύπου,
σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία

πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη
τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προ-
βλημάτων. 

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε
αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο
το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρε-
σιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατε-
θούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμ-
βατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπι-
κό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική
αστυνόμευση του οδικού δικτύου της
χώρας. 

Απαγόρευση κυκλοφορίας 
φορτηγών 

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημά-
των και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφο-
ρίας κατά την περίοδο του εορτασμού της
25ης Μαρτίου, εκτός των μέτρων διευκό-
λυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν
σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απα-
γόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων
ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως
κατωτέρω : 

Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, για το
ρεύμα εξόδου και από ώρα 16:00 έως 21:00, θα ισχύουν
οι απαγορεύσεις :

α)Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική
Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα
Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου.

β)Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο
Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του
Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400)
μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410).

γ)Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών,
από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χλμ.

δ)Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη
διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης
μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).

ε)   Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας από το
11ο χλμ (Χ.Θ. 11+340) έως την Χ.Θ. 97+650 (μέχρι τη
γέφυρα του Στρυμόνα).

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2014 για το ρεύμα εισόδου στα
αστικά κέντρα και από ώρα 15:00 έως 21:00 θα ισχύ-
σουν οι απαγορεύσεις: 

α)Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου –
Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας. 

β)Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα
προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας
(Χ.Θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον
κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και
από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ.
Στεφάνου (Κρυονέρι).

γ)Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης,
από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

δ)Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την
υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύ-
ρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

ε)    Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη
γέφυρα του Στρυμόνα μέχρι την διασταύρωση Ρεντίνας.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας :
α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια (ιδιωτι-

κής και δημόσιας χρήσης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των
ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής
Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώντα
ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπα-
θή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των
παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχι-
στον το 10% του ωφέλιμου φορτίου. 

β) Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφό-
ρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών.

γ) Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.)
και Φ.Ι.Χ. ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευ-
τικά προϊόντα.

δ) Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής
προέλευσης για  αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχε-
τική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο
εμπορικό έγγραφο.

ε) Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως
(Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τα διόδια Ρίου έως το
Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

στ) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέ-
λειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται
για αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των δικτύων τους
και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του
οικείου οργανισμού. 

ζ) Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για
τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό
αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

η) Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού
«Το χαμόγελο του Παιδιού». 

θ) Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσι-
κών και θεατρικών παραστάσεων, τα φορτηγά οχήματα
που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τηλεοπτικών και
κινηματογραφικών γεγονότων.

ι) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για
ιατρικούς σκοπούς.

ια) Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά
οχήματα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών,
μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας και με σχετική απόφαση της τοπικής Δ/νσης
Τροχαίας.

ιβ) Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εκλογικό
υλικό, εφόσον  αυτό αποδεικνύεται από παραστατικά
έγγραφα.

ιγ) Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύμα-
τα, τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων
γραμμών εξωτερικού, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από
κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά (συνήθη εμπορικά
και τελωνειακά έγγραφα) στα οποία αναφέρεται το όνομα
του πλοίου, για το οποίο προορίζονται καθώς και το
Λιμάνι ελλιμενισμού του.

Ενισχυμένα μέτρα Τροχαίας κατά την 
περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Θα ισχύουν επίσης απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών 
αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου

ΗΕλληνική Αστυνομία, ενόψει εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εντατι-
κοποιεί τις δράσεις της, με την εφαρμογή αυξημένων μέτρων Τρο-
χαίας, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή

μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
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«Βουτιά» θανάτου 59χρονης από μπαλκόνι του Ευαγγελισμού
Από μπαλκόνι του Ευαγγελισμού έπεσε το πρωί της Παρασκευής μία 59χρονη γυναίκα, με αποτέλε-

σμα να βρει τραγικό θάνατο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τις 8.00, η 59χρονη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι της καρδιο-

λογικής κλινικής, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πτώσης.
Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα δεν ήταν επισκέπτρια, ούτε ασθενής, αλλά μετέβη στο νοσοκομείο για

να προβεί στη συγκεκριμένη πράξη.

Γιούνκερ: Κονδύλια 2 δισ. ευρώ 
για την ανθρωπιστική κρίση

Ο Bάλντις Nτομπρόβσκις 
θα συντονίσει το έργο

Τη διάθεση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 2 δισ.
ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. για την
τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής στην Ελλάδα, εντός του 2015,
ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το
τέλος της Συνόδου Κορυφής, ο πρόεδρος της

Κομισιόν ανέφερε ότι δικαιούχοι είναι και οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σημείωσε ότι στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ευθύνη για
την υποβοήθηση της Ελλάδας θα τη φέρει ο αντι-
πρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Σε ό,τι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα από την
Ε.Ε. και την Ελλάδα έργα, είπε ότι το ποσοστό της
ελληνικής συμμετοχής αναλογεί στο 5%.

Ικανοποιημένος δήλωσε και ο πρόεδρος της
Ε.Ε. Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ανέφερε ότι οι χθε-
σινές συζητήσεις ήταν χρήσιμες στον βαθμό που
βοήθησαν τους πάντες να προσγειωθούν στην
πραγματικότητα. Ανέφερε επίσης ότι μετά τις χθε-
σινές διαβουλεύσεις δεν υπάρχουν παρανοήσεις
ως προς το τι θα πρέπει να γίνει.

Αντίθετοι με τον «προληπτικό
φόρο» 26% οι επιχειρηματίες

Την απόσυρση του άρθρου 21 από το νομοσχέ-
διο για την επανεκκίνηση της οικονομίας ζήτησε με
επιστολή του στην αναπληρώτρια υπουργό Οικο-
νομικών Νάντια Βαλαβάνη ο πρόεδρος της ΚΕΕ
και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, αιτιολογώ-
ντας τη θέση του.

Όπως σημειώνει ο κ. Μίχαλος, με τις διατάξεις
αυτές αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης και δεν
φορολογούνται πλέον τα κέρδη που προκύπτουν,
αλλά οι αγορές εμπορεύσιμων εμπορευμάτων και
οι δαπάνες.

Επιπλέον, προκαλείται η κατάργηση των
κέντρων ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών και
η υποχρέωση δημιουργίας ενός ελεγκτικού
κέντρου σε κάθε λογιστήριο των επιχειρήσεων,
όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του
ΕΒΕΑ.

«Πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει τη
διάταξη;», όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος στην
επιστολή, και συνεχίζει: «Εφόσον εντός δωδεκα-
μήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος,
αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλα-
γής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται
αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος
στον φορολογούμενο».

Όπως εκτιμά ο κ. Μίχαλος, με τις νέες διατάξεις
καταργείται και η εξαίρεση που υπήρχε για τους
φορολογικούς κατοίκους - μέλη της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ
(Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). «Διάταξη
άκρως επικίνδυνη για απομόνωση της Ελλάδας
και από τις ευρωπαϊκές αγορές, πέρα των παγκο-
σμίων αγορών», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Εντοπίστηκαν τρία άτομα που 
ανέβαζαν υβριστικά σχόλια 
για τον Β. Γιακουμάκη
Τρία άτομα που κατηγορούνται ότι ανέβαζαν σε

blog του διαδικτύου αναρτήσεις με υβριστικό
περιεχόμενο κατά του Βαγγέλη Γιακουμάκη, εντο-
πίστηκαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πρόκειται για δύο φοιτητές 25 και 28 ετών, από τη
Μυτιλήνη και την Αθήνα αντίστοιχα και έναν
50χρονο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι
σεσημασμένος για κακουργήματα.

Οι δύο νεαροί δεν συνελήφθησαν, διότι δεν συνέ-
τρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτοφώρου διαδικα-
σίας. Ο 50χρονος όμως αναζητείται να συλληφθεί
στα όρια του αυτοφώρου για το αδίκημα της απεί-
θειας.

Οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την έρευνα

δεν προκύπτει ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν
σχέση με τα Γιάννενα, όπου φοιτούσε ο άτυχος
νέος. Ωστόσο έχουν κατασχεθεί οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές τους και ερευνώνται, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν με οποιονδήποτε τρόπο είχαν
σχέση με τα όσα καταγγέλλονται για τον εκφοβι-
σμό του 20χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από παρέμβαση των
αρχών είχε «κατέβει» το blog μέσω του οποίου
μεταδίδονταν τα υβριστικά σχόλια.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκαν δικογραφίες
που εστάλησαν στους αρμόδιους εισαγγελείς.
Λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένεται να ανα-
κοινωθούν από τον διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος, υποστράτηγο Μανώλη Σφακια-
νάκη.

Σε μηνιαία βάση θα καταβάλουν, από την 1η Ιουνίου,
στον ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις ασφαλιστικές
εισφορές, ενώ, νωρίτερα, θα προωθηθεί τροπολογία στη
Βουλή που θα επιτρέπει τη συνταξιοδότηση οφειλετών
που χρωστούν πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ (το
οποίο ισχύει σήμερα) με την παροχή δυνατότητας είτε
σταδιακής παρακράτησης της οφειλής από τη σύνταξη
είτε ακόμη και συμψηφισμού της με το ποσό της σύντα-
ξης.

Αυτό δήλωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλης απαντώντας σε ερώτη-
ση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β. Κεγκέρογλου, σχετικά με
την καθυστέρηση εφαρμογής απόφασης της προηγούμε-
νης κυβέρνησης που προέβλεπε τη μηνιαία καταβολή
εισφορών από την 1η Μαρτίου, καθώς και για την αύξη-
ση του επιτρεπόμενου ορίου οφειλής των επαγγελμα-
τιών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της «Ημερησίας»
(7/3/2015), ανακοίνωσε ότι δόθηκε προθεσμία τριών
μηνών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης προκειμένου να προετοιμάσει τη μηχανογρα-
φική «υποστήριξη» της καταβολής των εισφορών σε
μηνιαία βάση, αντί της δίμηνης.

Η αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιλο-
γής έως και τριών χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγο-
ριών ασφαλίστρων και τη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων,
εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελμα

τίες να είναι συνεπείς στις πληρωμές τους (μόνο 1
στους 2 πληρώνει) και, έτσι, να αυξηθούν η εισπραξιμό-
τητα των εισφορών και, κατ' επέκταση, τα έσοδα του
ΟΑΕΕ, που έχουν μειωθεί στη διάρκεια της πολυετούς
ύφεσης. Ο Δ. Στρατούλης άφησε «ανοικτό» το ενδεχόμε-
νο να επιτραπεί ακόμη και η ελεύθερη επιλογή ασφαλι-
στικής κατηγορίας (όπως ζητούν οι οργανώσεις των
μικρομεσαίων) εφόσον, όμως, προηγουμένως συνταχθεί
από τον νέο διοικητή του ΟΑΕΕ Τ. Πετρόπουλο σχετική
αναλογιστική μελέτη που θα «μετρήσει» τα κόστη και τα
οφέλη μιας τέτοιας απόφασης και, κυρίως, θα διασφαλίζει
την ομαλή καταβολή των συντάξεων στους ήδη συνταξι-
ούχους.

ΡΥΘΜΙΣΗ 
Με δεδομένη την αύξηση κατά 63% των ελεύθερων

επαγγελματιών που έχουν χρέη προς τον ΟΑΕΕ άνω
των 20.000 ευρώ και το γεγονός ότι πολλοί αδυνατούν
ακόμη και να συνταξιοδοτηθούν παρότι έχουν συμπλη-
ρώσει τις προϋποθέσεις, ο αναπληρωτής υπουργός Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων προανήγγειλε αύξηση του παρα-
πάνω ορίου της οφειλής. Σε αυτή την περίπτωση η οφει-
λή, κατ' επιλογή του οφειλέτη συνταξιούχου, είτε θα
παρακρατείται σταδιακά (κατά 1/4) είτε θα απομειώνει το
τελικό ποσό της σύνταξης του δικαιούχου.

Να σημειωθεί ότι οι οφειλές εισφορών στον ΟΑΕΕ έχουν
φτάσει τα 11 δισ. ευρώ (8,36 δισ. ευρώ από «ενεργούς»
ελεύθερους επαγγελματίες και άλλα 3 δισ. ευρώ από
«διακόψαντες» την ασφάλισή τους).

ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ
Σε μηνιαία βάση η πληρωμή εισφορών στον ΟΑΕΕ 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες
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Διεπιστημονικό Κέντρο Διεπιστημονικό Κέντρο 
Διαλέξεων Δήμου ΑχαρνώνΔιαλέξεων Δήμου Αχαρνών
"Η θέση του βρετανικού Τύπου στην "Η θέση του βρετανικού Τύπου στην 
ελληνική πολιτική Ιστορία’’, ελληνική πολιτική Ιστορία’’, 
με ομιλήτρια τη Δέσποινα Αφεντούλη με ομιλήτρια τη Δέσποινα Αφεντούλη 

Στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνει το Διεπιστημονικό Κέντρο ΔιαλέΣτο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνει το Διεπιστημονικό Κέντρο Διαλέ--
ξεων Δήμου Αχαρνών, η Δέσποινα Αφεντούλη, Δρ Κοινωνιολογίας-Δημοσιοξεων Δήμου Αχαρνών, η Δέσποινα Αφεντούλη, Δρ Κοινωνιολογίας-Δημοσιο--

γράφος είναι ομιλήτρια, με θέμα: "Η θέση του βρετανικού Τύπου στην ελληνική πολιτική Ιστορία, 1955-1965", στις 23γράφος είναι ομιλήτρια, με θέμα: "Η θέση του βρετανικού Τύπου στην ελληνική πολιτική Ιστορία, 1955-1965", στις 23
Μαρτίου 2015 και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (Δημοτικό Μέγαρο ΦιλαδελΜαρτίου 2015 και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (Δημοτικό Μέγαρο Φιλαδελ--
φείας & Μπόσδα 82, 2ος όροφος). Είσοδος ελεύθερη.φείας & Μπόσδα 82, 2ος όροφος). Είσοδος ελεύθερη.

Αιτήματα κατατίθενται σε καθημερινή βάση 
από τις 8 π.μ. έως 8 μ.μ. και στη Γραμμή

 Εξυπηρέτησης του Δημότη στο 15691 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Έρευνα του ΙΟΒΕ για τον ΣΕΒΤ
Ο μεγαλύτερος εργοδότης της εγχώριας 

μεταποίησης η βιομηχανία τροφίμων

Ηκυρίαρχη θέση της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών στην ελληνική αλλά
και την ευρωπαϊκή μεταποίηση αποτυπώνεται στην ενδέκατη έκδοση
της έκθεσης - μελέτης για τον κλάδο που εκπονεί κάθε χρόνο το Ίδρυ-

μα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε συνεργασία με το Σύν-
δεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). 

Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών εξακολουθεί
συνιστά έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς του δευτερογενή τομέα της εγχώ-
ριας οικονομίας και μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης, με
τις εξελίξεις γύρω από αυτή να επηρεάζουν σημαντικά και το σύνολο της ελληνικής
παραγωγής. 

Επιπλέον, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών με σημαντικές επενδύσεις
και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώ-
πη, παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής και μπορεί να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων καλύπτει σχεδόν το 1/5
(21,2%) του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που
την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης, ακολουθούμενη
από τα Μεταλλικά προϊόντα (14,9%) και τα Είδη Ένδυσης (12%). 

Ταυτόχρονα, συνιστά και το μεγαλύτερο εργοδότη της εγχώριας μεταποίησης,
αφού σε αυτήν απασχολείται επίσης το 1/4 (25,2%) του συνόλου των απασχολου-
μένων. 

Η παρουσία του τομέα είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας υπό καθαρά οικονομι-
κούς όρους, αφού βρίσκεται πρώτη ανάμεσα στους υπόλοιπους κλάδους της μετα-
ποίησης σε όρους αξίας παραγωγής (19,8%) και ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας

(24,4%) και δεύτερη κατά
σειρά σε όρους κύκλου
εργασιών (19,7%, με
πρώτα τον Οπτάνθρακα
και προϊόντα διύλισης με
36,5%).

Όσον αφορά στα ευρω-
παϊκά -και σε σύγκριση
με αυτά- μεγέθη, στην
έκθεση σημειώνεται ότι ο
συνολικός κύκλος εργα-
σιών της ευρωπαϊκής βιο-
μηχανίας τροφίμων καλύ-
πτει το 12,9% της ευρω-
παϊκής μεταποίησης,
ακολουθούμενη από την

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (12%), ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
του τομέα καλύπτει περίπου το 10,5%, με την Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού να ακολουθεί (11,8%). 

Η βιομηχανία Τροφίμων παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης στον τομέα της
μεταποίησης, καθώς απασχολεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενους,
δηλαδή το 13,7% του συνόλου των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία (ακο-
λουθούμενη από τα Μεταλλικά προϊόντα με 12%). 

Η έκθεση ΙΟΒΕ δίνει έμφαση στην αξία της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, της
ελληνικής ποιότητας του προϊόντος, της ταυτότητας προϊόντος, αλλά και την οργα-
νωμένη προώθηση των ελληνικών τροφίμων ως εφαλτήρια ανάπτυξης, ενώ ως
παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προβολή των ελληνικών
προϊόντων, στη διασφάλιση επιλογής της σωστής στρατηγικής και στη σταθερότητα
υλοποίησης του μακροχρόνιου σχεδιασμού της αποτελούν ο αποτελεσματικότερος
συντονισμός και η στενότερη συνεργασία των εκπροσώπων του κλάδου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με σταθερότητα την προσπάθεια που έχει ξεκι-
νήσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου Φυλής, σε κάθε γει-
τονιά και κάθε συνοικία και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, με στόχο την καθαριότητα, τον
εξωραϊσμό και την προστασία του περιβάλλοντος και του πρασίνου. Έχουμε χρέος να βελ-
τιώσουμε ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των συνδημοτών μας και να εργαστούμε μεθο-
δικά για  μια ανθρώπινη καθημερινότητα» δήλωσε σχετικά, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
του Δήμου Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης, ο οποίος βρίσκεται καθημερινά  στις επιχειρήσεις
καθαριότητας  και συνομιλεί με συνδημότες που του καταθέτουν τα αιτήματά τους. 

Αιτήματα εξάλλου κατατίθενται σε καθημερινή βάση από τις 8 π.μ. έως 8 μ.μ. και στη
Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη στο 15691 .
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IEΡA ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ TOY
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25
Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι 

του Ενοριακού Ναού Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου στην πόλη του Ασπροπύργου . 

Με αυτή την ευκαιρία πραγματοποιείται και
έκθεση αγιογραφίας-ζωγραφικής του 

εργαστηρίου αγιογραφίας Ασπροπύργου.
Σας περιμένουμε.

Εκ μέρους του εκκλησιαστικού 
συμβουλίου του Ναού

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Στην παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 
20χλμ Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών - Γυναικών 

Τη Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:30 πμ θα φιλοξενηθεί για ακόμη μία χρονιά στο Δήμο
Μεγαρέων και συγκεκριμένα στη παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 20χλμ
Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών - Γυναικών. 

Παράλληλα θα διεξαχθεί και αγώνας-ημερίδα 10χλμ εφήβων, νεανίδων, παίδων  και 5χλμ
κορασίδων. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διοργανώνεται από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υποστήριξη
του Δήμου Μεγαρέων. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» 
καλεί όλους τους κατοίκους του Δήμου μας
να παρευρεθούν στον αγώνα και να ενισχύσουν με το χειροκρότημά τους
τις προσπάθειες των βαδιστών και βαδιστριών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

Ο  ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Διοργανώνει   8ήμερη  ΕΚΔΡΟΜΗ από  25  Απριλίου  έως  2  Μαΐου  2015  

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΙΜΗ  ΚΑΤ’  ΑΤΟΜΟ    395  ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Ημιδιατροφή, Είσοδος στα Πριγκιπονήσια 
και Κρουαζιέρα στον Βόσπορο

Δηλώσεις συμμετοχής στην κα Παπαμελετίου Ελεονώρα  τηλ 6948897652
Αναχώρηση από το Δημοτικό πάτρκινγκ στις 8.00’ 

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

σε ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής 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 κατασκευών

δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρό-

στιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησι-
μοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του αυθαιρέτου. 

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



14 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

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

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

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

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο 

του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 
Τηλέφωνο 6934840172.

ΑΧΑΡΝΕΣΑΧΑΡΝΕΣ
Χαριστικό παζάρι 

από το Κοινωνικό έργο
«Προσφέρω»

Το Κοινωνικό έργο »Προσφέρω» μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, κάνει χαριστικό παζάρι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ρουχι-
σμό και υποδήματα. 

Σας περιμένουμε το Σαββάτο 14/3/15 απο τις 10:00 πμ έως 13:00 μμ το
μεσημέρι για να μας γνωρίσετε απο κοντά και να σας βοηθήσουμε να πάρετε
ΔΩΡΕΑΝ οτι χρειαστείτε για εσάς. 

ΟΔΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:
6937191968 – 6971724357 
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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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«Ελλάδα. Αλληλεγγύη και προσαρμογή
στα χρόνια της κρίσης» είναι ο τίτλος
μακροσκελούς έρευνας που εκπόνησαν
ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών και πρώην υπουργός Τάσος Γιαννί-
τσης μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή
Αγροτικής Οικονομίας στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρο Ζωγρα-
φάκη για λογαριασμό του γερμανικού
Ιδρύματος Μακροοικονομικών Μελετών
Hans Böckler.

Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη της
επίδρασης της κρίσης και των πολιτικών
αντιμετώπισής της στη μείωση των εισο-
δημάτων καθώς επίσης στην όξυνση
των φορολογικών και γενικότερα οικονο-
μικών ανισοτήτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, εξαιρετικά
σημαντικές ήταν οι διαφοροποιήσεις ως
προς τις φορολογικές επιβαρύνσεις που
επιβλήθηκαν κατά την περίοδο της κρί

σης μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότε-
ρων κοινωνικών στρωμάτων. Τα σκληρά
μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στη
χώρα, η οποία ήταν στα πρόθυρα χρεο-
κοπίας, είχαν ως αποτέλεσμα την από-
τομη αύξηση της φτώχειας.

Όπως αναφέρει η έρευνα, το ονομαστι-
κό ακαθάριστο προϊόν των μέσων ελλη-
νικών νοικοκυριών μειώθηκε συνολικά
μεταξύ 2008 και 2012 έως και κατά ένα
τέταρτο, ενώ οι μεγάλες αυτές μειώσεις
οφείλονται κατά το ήμισυ στις περικοπές
μισθών.

Το βάρος της κρίσης 
έφεραν οι φτωχότεροι

Ιδιαίτερα επιβαρυμένα παρουσιάζο-
νται, σύμφωνα με την έρευνα, τα μεσαία
και χαμηλά εισοδήματα, τα οποία ανα-
γκάστηκαν να σηκώσουν το μεγαλύτερο
φορολογικό βάρος κατά την περίοδο της 

κρίσης. Ειδικότερα, τα χαμηλότερα
στρώματα αναγκάστηκαν να υποστούν
φορολογικές επιβαρύνσεις που αυξήθη-
καν έως και 337% σε σχέση με το
παρελθόν. Αντίθετα, τα ανώτερα οικονο-
μικά στρώματα υπέστησαν περαιτέρω
επιβαρύνσεις της τάξεως μόλις του 9%.

Σε απόλυτους αριθμούς, αν και η
φορολογική επιβάρυνση στα μη προνο-
μιούχα νοικοκυριά αυξήθηκε μόνο κατά
κάποιες εκατοντάδες ευρώ, εντούτοις
συνοδεύτηκε από τις μαζικές μειώσεις
σε μισθούς αλλά και την αύξηση της
ανεργίας.

Η έρευνα πηγαίνει όμως και ένα βήμα
παραπέρα, υπογραμμίζοντας ότι οι
περικοπές που επιβλήθηκαν ήταν πολύ
πιο εκτεταμένες από ό,τι χρειαζόταν
στην πραγματικότητα για την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον, αναφορικά με τις μειώσεις 

μισθών η έρευνα σημειώνει ότι αυτές
ήταν πολύ πιο επίπονες στον ιδιωτικό
τομέα σε σχέση με τον δημόσιο. Σε πολ-
λές μάλιστα περιπτώσεις οι μειώσεις
που αποφασίσθηκαν για μισθούς του
δημοσίου είτε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ
στην πράξη είτε αποσύρθηκαν, εν μέρει,
λόγω δικαστικών αποφάσεων.

Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι το 2012
ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά έπρε-
πε να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του
υποχρεώσεις με ετήσιο εισόδημα περί
τα 7.000 ευρώ. Εντύπωση, τέλος, προ-
καλεί το γεγονός ότι τα μη προνομιούχα
νοικοκυριά έχασαν μέσα στην κρίση το
86% του συνολικού τους εισοδήματος,
ενώ οι πιο εύπορες οικογένειες μόλις το
16% με 20%.

Στην έρευνα για λογαριασμό του Ιδρύ-
ματος Hans Böckler αναλύθηκαν στοι-
χεία που αφορούσαν 260.000 ελληνικά
νοικοκυριά.

Έρευνα: 337% περισσότεροι φόροι 
στους φτωχότερους Έλληνες
Το ονομαστικό ακαθάριστο προϊόν των μέσων ελληνικών νοικοκυριών 
μειώθηκε συνολικά μεταξύ 2008 και 2012 έως και κατά ένα τέταρτο, ενώ 
οι μεγάλες αυτές μειώσεις οφείλονται κατά το ήμισυ στις περικοπές μισθών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Γερμανία: Επιμένει... στο «όχι» 
για τις πολεμικές αποζημιώσεις
«Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο, καμία αλλαγή στάσης του υπουργείου

Εξωτερικών», τόνισε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Εξωτερικών Μάρ-
τιν Σέφερ, σχολιάζοντας αναφορά του περιοδικού «Der Spiegel» περί «διά-
θεσης συμβιβασμού» στο θέμα της ελληνικής διεκδίκησης πολεμικών επα-
νορθώσεων από τη Γερμανία.

«Το περιεχόμενο (του δημοσιεύματος) είναι σωστό, αλλά ο τίτλος είναι
λάθος. Υπονοεί αλλαγή θέσης και αυτό είναι απλώς λάθος. Δεν υπάρχει
τίποτα καινούργιο, καμία αλλαγή στάσης του υπ. Εξωτερικών και της κυβέρ-
νησης. 

Για τη Γερμανία, ανεξάρτητα από το θέμα της διεκδίκησης επανορθώσεων,
είναι σαφές πόσα δεινά υπέστη ο ελληνικός λαός στην κατοχή. Αυτό ήταν και
το κεντρικό μήνυμα της επίσκεψης του Προέδρου Γκάουκ στην Ελλάδα»
δήλωσε ο κ. Σέφερ και διευκρίνισε ότι τόσο το Ελληνογερμανικό Ταμείο για
το Μέλλον όσο και το Εργαστήρι Νεολαίας δεν σχετίζονται με τη συζήτηση για
επανορθώσεις.

- Τα μεγέθη της Ελλάδας
Ανθρώπινα ποτάμια από τη Συρία 
στην Ευρώπη 

Πάνω από 625.000 άνθρωποι ζήτησαν άσυλο σε μία από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης την χρονιά που πέρασε, αριθμός αυξημέ-
νος κατά 44% σε σχέση με το 2013.

Η ετήσια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς έφτασε τα 191.000 άτομα, σε
σχέση με τα 435.000 που ήταν η προηγούμενη «επίδοση».

Αποκλειστική σχεδόν αιτία της «έκρηξης» των αιτήσεων ασύλου είναι η
συνεχιζόμενη εμφύλια διαμάχη στη Συρία καθώς και οι εκκαθαρίσεις πληθυ-
σμών που πραγματοποιεί το Ισλαμικό Κράτος στην περιοχή.

Οι ελληνικοί αριθμοί
Η χώρα μας, ως κύρια πύλη εισόδου στην ΕΕ για τους μετανάστες από την

Μέση Ανατολή, παρουσίασε και αυτή αύξηση στις αιτήσεις για άσυλο τη χρο-
νιά που πέρασε, αν και αυτή ήταν συγκριτικά μικρή, στο 15%, με 9.430 να
υποβάλλονται το 2014 έναντι 8.225 το 2013.

Σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό η αναλογία ήταν κάτω από τον μέσο όρο
της ΕΕ, στις 0,9 αιτήσεις ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 1,2.


