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ΘΟΛΟ ΤΟ
ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΤΟ

ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ 
Έχουν ‘’παγώσει’’
οι ενέργειες για να 

αποδοθεί στους δήμους!

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Είδη ρουχισμού δώρισε 
για το Πάσχα στο Κέντρο

«Πνοή» ο Πρόεδρος 
της ΚΕΔΗΦ

Γκίκας Χειλαδάκης

Τιμή : 0,01€ 

ΘΑ ΓΕΜΙΖΕ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΜΕ ΚΡΟΤΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΛΑΘΡΑΙΑ ΠΟΤΑ
Στη ‘’φάκα‘’ 28χρονος

ευτυχώς πριν το Πάσχα 

Ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη σπείρας
που διέπραττε κλοπές 

αυτοκινήτων και ληστείες 
καταστημάτων στη Δυτική Αττική 

Εξιχνιάσθηκαν είκοσι πέντε περιπτώσεις αδικημάτωνΕξιχνιάσθηκαν είκοσι πέντε περιπτώσεις αδικημάτων

Αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια 
για τη χορήγηση επιδόματος σίτισης, 
ενοικίου και ηλεκτροδότησης

Στα γιορτινά "ντύθηκε" 
το Δημαρχείο Xαϊδαρίου 
Πασχαλινό παζάρι με χειροποίητες δημιουργίες 

Ακόμα μία εξαιρετική πρωτοβουλία από την ‘’Αλληλεγγύη για όλους’’ 
σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 

Ανεκτίμητης αξίας η προσφορά 
στον συνάνθρωπό μας

Σελ: 3

ΦΦοορροολλοογγ ιικκήή  
δδήήλλωωσσηη  22001155::   

Μέχρι πότε η 
υποβολή, σε πόσες

δόσεις θα γίνει 
η εξόφληση

Σελ: 2

Σελ: 16

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Θ. ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΥ

Στο Μελετάνι «όλα
βαίνουν καλώς, 

εναντίον μας», κατά τον 
κ. Πανωλιάσκο
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ΣΦΟΔΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΟΥ 711 ΣΤΗ ΖΩΦΡΙΑ 

Έγγραφο του δήμου Φυλής
προς τον ΟΑΣΑ για

διατήρηση και πύκνωση
των δρομολογίων 

Σελ: 3
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 9 
έως 18 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρίσταρχος, Θωμαΐς, Θωμαΐδα,Αρίσταρχος, Θωμαΐς, Θωμαΐδα,

Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος,Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος,
Ραφαέλα, Ραφαήλα *Ραφαέλα, Ραφαήλα *

Νικολέττα, Νικόλας, Ειρήνη,Νικολέττα, Νικόλας, Ειρήνη,
Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, 
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Στο 25,7% διαμορφώθηκε το ποσο-
στό της ανεργίας, τον Ιανουάριο του
2015, μειωμένο από το 27,2% του

αντίστοιχου μήνα πέρυσι και από το 25,9%
του Δεκεμβρίου 2014.

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε
σε 1.220.828 άτοµα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη μηνι-
αία έρευνα εργατικού δυναμικού της
ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 87.228
άτοµα, σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2014
(-6,7%) και κατά 13.435 άτοµα, σε σχέση µε
τον ∆εκέµβριο του 2014 (-1,1%).

Το σύνολο των απασχολουµένων 
εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.534.594 άτοµα. 

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 36.781 άτοµα, σε
σχέση µε τον Ιανουάριο του 2014 (+1,1%) και κατά
2.306 άτοµα, σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2014
(+0,1%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν
εργάζονται, ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά
2.824 άτοµα, σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2014 (-
0,1%) και αυξήθηκαν κατά 6.593 άτοµα, σε σχέση µε
τον ∆εκέµβριο του 2014 (+0,2%).

Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες (29,6% τον Ιανου-
άριο 2015 από 30,9% τον Ιανουάριο 2014) παραμένει
σημαντικά υψηλότερο από αυτό στους άνδρες (22,5%
από 24,4%).

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατη-
ρείται στις ομάδες 15 - 24 ετών (50,1% τον Ιανουάριο
2015 από 57,1% τον Ιανουάριο 2014) και 25 - 34 ετών
(34,1% από 35,7%). 

Ακολουθούν οι ηλικίες 35 - 44 ετών (αμετάβλητο στο
23,3%), 45 - 54 ετών (20,3% από 21,0%), 55 - 64 ετών
(16,9% από 17,9%) και 65 - 74 ετών (12,4% από
15,3%).

Σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,
στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται, η Αττική (26,9%
τον Ιανουάριο 2015 από 27,9% τον Ιανουάριο 2014), η
Πελοπόννησος - Δυτική Ελλάδα - Ιόνιοι Νήσοι (26,6%
από 26,4%) και η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα (26,4%
από 26,1%). 

Ακολουθούν η Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία (26,2%
από 27,9%), η Μακεδονία - Θράκη (25,8% από 28,3%),
η Κρήτη (23,6% από 24,3%) και το Αιγαίο (16,6% από
24,3%).

ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΚΑΤΗΦΟΡΟ Η ΑΝΕΡΓΙΑ 

Στο 25,7% διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο 
κι οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 87.228 άτοµα, 

σε σχέση µε τον ίδιο μήνα του 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου 
15, 19, 23, 27

Μεγάλη ευκαι-
ρία για
όσους χρω-

στούν στον δήμο
Αχαρνών παρουσθά-
ζεται ώτα με το να
υπαχθούν στη   νέα
ρύθμιση των 100
δόσεων που αφορά
το σύνολο των οφει-
λών που θα έχουν
βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 .  

Προθεσμία αίτησης:μέχρι τις 26.5.2015

Ποιες οφειλές αφορά: Το σύνολο των οφειλών που θα
έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβα-
νομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά
σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των

προς ένταξη ή και
των ήδη ενταγμέ-
νων ιδιοκτησιών,
σύμφωνα με το ν.
1337/1983

I. Υπαγόμενες
στη ρύθμιση οφει-
λές

1. Γενικά
Το σύνολο των

οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015
προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα
αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προ-
κύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφο-
ράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη
ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983,
υπάγεται στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015. (άρθρο 1
παρ. 4 Ν. 4321/2015)

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις
οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΤΑΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
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Στο Μελετάνι «όλα βαίνουν καλώς, 
εναντίον μας», κατά τον κ. Πανωλιάσκο

ΘΑ ΓΕΜΙΖΕ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕ
ΚΡΟΤΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΛΑΘΡΑΙΑ ΠΟΤΑ
Στη ‘’φάκα ‘’ 28χρονος

πριν το Πάσχα 

Συ ν ε λ ή φ θ η
ε υ τ υ χ ώ ς
πριν το

Πάσχα  στην Ελευ-
σίνα, από αστυνομι-
κούς της Άμεσης
Δράσης (Ομάδα
ΔΙ.ΑΣ.) και της Υπο-
διεύθυνσης Ασφά-
λειας Δυτικής Αττι-
κής, 28χρονος ημε-
δαπός για παράνο-
μη εισαγωγή και δια-
κίνηση λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών, τσιγά-
ρων και κροτίδων και παράνομη κατοχή όπλου.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία
για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και των
Νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων.

Ειδικότερα, μετά από έλεγχο σε περίπτερο στην
Ελευσίνα, ιδιοκτησίας 28χρονου ημεδαπού και σε
αποθήκη που διατηρούσε ο ίδιος παραπλεύρως,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-85- φιάλες λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών.
-75- πακέτα λαθραίων τσιγάρων και καπνού.
-1980- κροτίδες.
-1- κυνηγετική καραμπίνα.
-6- φυσίγγια.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΣΦΟΔΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 711 ΣΤΗ ΖΩΦΡΙΑ 

Έγγραφο του δήμου Φυλής προς τον ΟΑΣΑ 
για διατήρηση και πύκνωση των δρομολογίων 

Απάντηση σε σχετική με το Μελετάνι
ανακοίνωση του  κ. Θ. Πανωλιάσκου
έδωσε με επιστολή - ανακοίνωση  η

νέα δημοτική αρχή, η οποία φέρει τον τίτλο :
‘’ Στο Μελετάνι «όλα βαίνουν καλώς, ενα-

ντίον μας», κατά τον κ. Πανωλιάσκο’’.
Αναλυτικότερα σε αυτήν αναφέρονται τα

εξής:
Η θέση του έγινε ακόμη πιο καθαρή στην

εφημερίδα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο καταψή-
φισε μεν, δηλ. είπε να πάνε τα μπάζα του
ΜΕΤΡΟ στο Μελετάνι, αλλά το έντυσε με
κάποιες φιλοσοφίες. Τώρα το ξεκαθάρισε.
Αναλύει κιόλας τους λόγους και τα επιχειρήμα-
τα γιατί πρέπει να πάνε τα μπάζα στο Μελετά-
νι.

Καλύτερο δικηγόρο δεν θα μπορούσε να
βρει η εταιρεία των εργολάβων που κατασκευ-
άζει τη γραμμή 3 του ΜΕΤΡΟ.

Οι σοβαρές προτάσεις-λύσεις λέει ο κ. Πανωλιά-
σκος θέλουν σοβαρούς ανθρώπους. Σωστά. Θα
ήμουν σοβαρή αν συμφωνούσα. 

Χάλασα φαίνεται το πάρτυ.
Έγινε πράγματι σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για

να μας ανακοινώσουν όμως τις αποφάσεις που είχαν

παρθεί, εν αγνοία του Δήμου όχι όμως απ’ ότι
φαίνεται και εν αγνοία του κ. Πανωλιάσκου. Εγώ
έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως
έπρεπε και επέμεινα ότι έπρεπε να υπάρχει
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και ότι έπρεπε ο
Δήμος να ερωτηθεί. 

Είναι υπόθεση του Δήμου και των ανθρώπων
του δεν είναι υπόθεση μιας κλειστής κάστας συμ-
φερόντων. Πρέπει παρεμπιπτόντως να καταλά-
βει ο κ. Πανωλιάσκος ότι ο Δήμος διοικείται από
το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο που
εκφράζουν όλο το λαό και όχι από τις παρατάξεις
και τα παραμάγαζα.

Και τέλος αν μεθαύριο, παρά την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου προχωρήσουν σε από-
θεση μπαζών με 300 δρομολόγια φορτηγών την
ημέρα επί 5 χρόνια, όπως λέει η μελέτη τους, με
την οποία συμφωνεί ο κ. Πανωλιάσκος, ας μας
ξεκαθαρίσει με ποιόν θα πάει ο κ. Πανωλιάκος με

το λαό ή με τους εργολάβους;
Η Δήμαρχος 

Γιάννα Κριεκούκη

Τ η σφοδρή αντίδραση των κατοίκων της Ζωφριάς
προκάλεσε πρόταση του ΟΑΣΑ, περί κατάργησης
της λεωφορειακής γραμμής 711 που εξυπηρετεί τη

συνοικία, ενώ την εναντίωση του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
εξέφρασε  και ο δήμος  Φυλής, ο οποίος σε έγγραφό του
προς τον ΟΑΣΑ ζητά να διατηρηθούν και να πυκνώσουν
τα δρομολόγια του 711 . 

Παράλληλα ο δήμος ανακοίνωσε ότι αμέσως μετά το
Πάσχα θα συζητήσει με τους φορείς της Ζωφριάς την κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί. 

Να σημειωθεί ότι στελέχη του Οργανισμού δεν έχει απο-
κλείσει την συνέχιση λειτουργίας της γραμμής αλλά έχουν
εκφράσει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν περισ-
σότερα δρομολόγια καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού. 

Παραθέτουμε το σχετικό εγγραφο που απέστειλε ο Δήμος
στον ΟΑΣΑ



Οι οι Περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης  φαίνεται όμως
πως έχουν διαφορετική άποψη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα , καθώς την Τρίτη 7 Απρίλη 2015, κατά τη συνεδρίαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, παρενέβησαν επισημαίνοντας μεταξύ
άλλων τα εξής:

Δήλωσαν ότι η Περιφερειακή αρχή οφείλει να
διαθέσει πόρους σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία,
αντιπλημμυρικά έργα, σε έργα αντισεισμικής
θωράκισης και άλλες κοινωνικές υποδομές που
έχει ανάγκη η λαϊκή οικογένεια και κάλεσαν το λαό

να επιβάλει με την πάλη του αυτό τον δρόμο ανά-
πτυξης που θα υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο
τα λαϊκά συμφέροντα.

Σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «Ηλε-
κτρικό Ρεύμα για όλους», που με τόσες τυμπανο-
κρουσίες που ανακοινώθηκε το Δεκέμβρη του
2014 από την κα Δούρου, η Διοίκηση παραδέχτη-
κε ότι δεν υλοποιήθηκε και πως δεν μπορεί να
προχωρήσει αν δεν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός
του σε Κυβερνητικό επίπεδο με νέους όρους. 

Οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, δήλω-
σαν ότι το πρόγραμμα που είχε εξαγγελθεί πρέ-
πει να υλοποιηθεί με διευρυμένα κριτήρια από
αυτά που θέτει η Κυβέρνηση, ώστε να συμπερι-
ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα φτωχά

νοικοκυριά. 
Από τις τοποθετήσεις της Περιφερειακής Διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύε-

ται ότι, κάθε μέρα που περνάει, υλοποιεί την ίδια πολιτική με την προηγούμε-
νη Διοίκηση Σγουρού, πολιτική που υπηρετεί την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας του Κεφαλαίου.
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ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ 
Έχουν ‘’παγώσει’’ οι ενέργειες για να αποδοθεί στους δήμους!

Την απόλυτη σύγχυση που επι-
κρατεί στην κυβέρνηση σχετικά
με την τύχη του Πάρκου Τρίτση,

γεγονός που επιφέρει την απόλυτη αλλά
και επικίνδυνη κωλυσιεργία, κατήγγειλε
ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, ενώ-
πιον του δημοτικού συμβουλίου. Αφορ-
μή υπήρξε ερώτηση του επικεφαλής της
παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου»
Παναγιώτη Κουτσιανά, ο οποίος ζήτησε
να ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

«Είναι ακριβώς η στιγμή που βρισκό-
μαστε στην απόλυτη σύγχυση και ειλι-
κρινά ποτέ δεν υπήρξε κάτι ανάλογο,
γιατί πάντα στο παρελθόν προσπαθού-
σαμε και κάτι γινόταν. Τώρα δεν έχουν
αποφασίσει τι θα κάνουν με το Πάρκο
γιατί ο υπουργός σκέφτεται κάτι άλλο»
απάντησε ο κ. Ζενέτος.

Ο ίδιος μαζί με το δήμαρχο Αγίων
Αναργύρων – Καματερού Νίκο Σαράντη
και εκπροσώπους οικολογικών οργανώ-
σεων είχαν συνάντηση με συνεργάτη
του υπουργού, ο οποίος τους μετέφερε
την άποψή του τελευταίου «να δημιουρ

γηθεί ένας φορέας που να ελέγχεται
από το υπουργείο!»

Υπενθυμίζεται, ότι όπως προέβλεπε

νομοθετική ρύθμιση, μέσα σε ένα τρίμη-
νο έπρεπε να οριστεί επιτροπή που θα
κατέγραφε τα περιουσιακά στοιχεία του

Φορέα διαχείρισης του Πάρκου και, στη
συνέχεια, θα υπήρχε Υπουργική Από-
φαση, με την οποία το Πάρκο θα μετα-
φερόταν στην τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ωστόσο, παρόλο που το πρακτικό της
επιτροπής έχει κατατεθεί εδώ και καιρό,
ουδεμία ενέργεια υπάρχει για να αποδο-
θεί στους δήμους.

«Προέτρεψα τους συνεργάτες του
υπουργού να κάνουν γρήγορα ότι έχουν
να κάνουν, για να μην υπάρχει κενό διοί-
κησης. Δυστυχώς, είναι η στιγμή που
δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει με το
Πάρκο αλλά και η στιγμή που είμαι έτοι-
μος να τα κάνω όλα αν το εγκαταλεί-
ψουν» σημείωσε.

Χαρακτήρισε επίσης την κατάσταση
που επικρατεί στο Πάρκο, ως «την από-
λυτη αναρχία», καθώς τα νερά μειώνο-
νται λόγω των καιρικών συνθηκών αλλά
και λόγω διευθέτησης της Εσχατιάς που
δεν τροφοδοτεί πλέον τον υδροφόρο
ορίζοντα, την ίδια ώρα που το νερό από
τη γεώτρηση του Καματερού δεν επαρ-
κεί για τη λειτουργία του Πάρκου.

Παρεμβάσεις των Περιφερειακών συμβούλων 
της Λαϊκής Συσπείρωσης για το εν λόγω πρόγραμμα

και τις κοινωνικές υποδομές 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ» ΚΑΛΥΨΕ 10.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Τον απολογισμό των πρώτων 100 ημερών από την έναρξη του προγράμματος «Ρεύμα για όλους» κάνει η
Περιφέρεια Αττικής.Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας το πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε και
η ανταπόκριση «είναι πραγματική».

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν ανακάλυψε σήμερα την ανθρωπιστική κρίση, ούτε θεωρεί πως αυτή παρήλθε μέσα
σε 100 μέρες από την έναρξη του προγράμματος «Ρεύμα για όλους», τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησε
σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, τη διαδικασία επανασύνδεσης της παροχής του ηλεκτρικού, λόγω αδυναμίας πληρω-
μής του λογαριασμού» σημειώνεται. «Σε αυτό το πλαίσιο, η αποσπασματική ανάγνωση ή ερμηνεία των αριθμών
και η προσπάθεια υποβάθμισης της πρωτοβουλίας αυτής, προσκρούει στην πραγματικότητα αλλά και την κοινή
λογική. Για εκείνους λοιπόν που δίνουν μεγάλη σημασία στους αριθμούς, υπογραμμίζουμε ότι η ύπαρξη του
προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής «Ρεύμα για Όλους» λειτούργησε ως προστατευτική ασπίδα για περίπου
10.000 νοικοκυριά έναντι του κινδύνου να υποστούν διακοπή ρεύματος» αναφέρει η Περιφέρεια.
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω 
 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

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

Ταυτοποιήθηκαν τρεις (3) ημεδαποί, μέλη σπείρας που διέπραττε κλο-
πές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, και ληστείες σε καταστήματα της Δυτικής Αττι-

κής. 
Συγκεκριμένα έπειτα από την σύλληψη, 23χρονου ημεδαπού ΡΟΜΑ,

μέλους σπείρας που διέπραττε κλοπές, στις 30-3-2015, η έρευνα  της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής συνεχίσθηκε κι έτσι κατέστη δυνατό
να ταυτοποιηθούν τρία  επιπλέον μέλη της σπείρας. 

Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς ΡΟΜΑ, ηλικίας οι δύο 18 ετών και ένας
24χρονος.

Επιπλέον εξακριβώθηκε ότι η παραπάνω σπείρα, κατά το τελευταίο πεντά-
μηνο, έχει διαπράξει επιπλέον είκοσι πέντε κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και
κλοπές από καταστήματα και δύο  ληστείες σε καταστήματα σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής.

Ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη σπείρας που διέπραττε κλοπές 
αυτοκινήτων και ληστείες καταστημάτων στη Δυτική Αττική 

Εξιχνιάσθηκαν είκοσι πέντε περιπτώσεις αδικημάτωνΕξιχνιάσθηκαν είκοσι πέντε περιπτώσεις αδικημάτων

Ρ. Aντωνοπούλου: 
Στόχος η επέκταση της διάρκειας των πεντάμηνων 
συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας

«Δεν αποτελεί δουλειά η πεντάμηνη εργα-
σία, αλλά μια μικρή ανάσα για τους άνερ-
γους», δήλωσε η αναπληρωτής υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα προγράμματα κοι-
νωφελούς εργασίας, που αφορούν σε 32.433 θέσεις
στους Δήμους της χώρας και τα οποία ήδη ξεκίνησαν
να υλοποιούνται, η κυρία Αντωνοπούλου τόνισε ότι
«στόχος του υπουργείου είναι να επεκταθεί η διάρκεια
των συμβάσεων εργασίας από τους 5 στους 8 ή ακόμα
και στους 10 μήνες». Όπως εξήγησε η αναπληρωτής
υπουργός «με τις πεντάμηνες συμβάσεις ο εργαζόμε-
νος δεν προλαβαίνει να ενταχθεί στο εργασιακό περι-
βάλλον και, όταν αυτό το καταφέρνει, τότε λήγει το
πρόγραμμα».

Η κυρία Αντωνοπούλου διευκρίνισε ότι η πρόσκληση
για την κοινωφελή εργασία βασίστηκε στον σχεδιασμό
που έγινε από την προηγούμενη ηγεσία.

Το υπουργείο προ-
χώρησε σε ορισμένες
αλλαγές, προκειμένου
να μην καθυστερήσει
περαιτέρω η υλοποίη-
ση του προγράμματος.
Δεσμεύτηκε ωστόσο
ότι στα νέα προγράμ-
ματα που σχεδιάζει το
υπουργείο θα υπάρ-
ξουν πολλές βελτιώ-
σεις, ώστε οι θέσεις
εργασίας που θα δημι-
ουργηθούν να είναι
περισσότερο στοχευ-
μένες στις ανάγκες της

κοινωνίας.
Η αναπληρωτής υπουργός κάλεσε επίσης τους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και μη κρα-
τικούς φορείς, όπως οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμό-
νων, να καταγράψουν τις ανάγκες τους σε συγκεκριμέ-

νες επαγ-
γελματ ικές
ειδικότητες,
με σκοπό να γίνει ένας 

ολοκληρωμένος προγραμματισμός για τις θέσεις
εργασίας που πρέπει να δημιουργηθούν. «Υπάρχει
ανάγκη σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ των
Δήμων, των Περιφερειών και των συναρμοδίων
υπουργείων για την αξιοποίηση υφιστάμενων δομών,
η οποία θα αναβαθμίσει τη ζωή και θα προσφέρει νέες
θέσεις εργασίας.

Ερωτηθείσα η κυρία Αντωνοπούλου αν το τρέχον
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα καλύψει πραγ-
ματικές ανάγκες, ανέφερε ότι οι δήμοι είναι υποστελε-
χωμένοι και χρειάζονται προσωπικό.

Πρόσθεσε δε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει η
εικόνα που υπάρχει για τους δημοσίους υπαλλήλους.
«Για παράδειγμα στο δικό μου υπουργείο οι άνθρωποι
εργάζονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ωρά-
ριό τους».

Η αναπληρωτής υπουργός
κάλεσε τους Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά
και μη κρατικούς φορείς,

όπως οι Σύλλογοι Γονέων , 
να καταγράψουν τις ανάγκες

τους σε συγκεκριμένες 
επαγγελματικές ειδικότητες,

με σκοπό να γίνει ένας 
ολοκληρωμένος 

προγραμματισμός 
για τις θέσεις 

εργασίας που πρέπει να
δημιουργηθούν.
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Ανοικτή συζήτηση - παρουσίαση από
την "ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021"

Η δημιουργία 
μιας νέας 

σχέσης ανάμεσα 
στον καλλιτέχνη 
και την κοινωνία

Τη
Μεγά-
λ η

Πέμπτη στις
13:00 πραγ-
ματοποιήθη-
κε η  παρου-
σίαση – ανοι-
χτή συζήτηση
" Ε λ ε υ σ ί ν α
2021" με το
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή
τ η ς
Cittadellarte -
Fondazione
Pistoletto, Paolo Naldini και το Συντονιστή του Γραφείου
Τεχνών της Cittadellarte, Juan Sandoval. 

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοι-
νωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ)
του Δήμου Ελευσίνας, Παγκάλου και Κίμωνος στην
Ελευσίνα. 

Ξεκινώντας από τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουρ-
γίας της Cittadellarte, η συζήτηση επικεντρώθηκε  στη
δημιουργία μιας νέας σχέσης ανάμεσα στον καλλιτέχνη
και την καλλιτεχνική δραστηριότητα και την κοινωνία.

Απέκτησαν ΚΕΠ Υγείας στους 
Αγίους Αναργύρους - Καματερό 

Στα εγκαίνια λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Αγίων Αναργύρων - παρουσία πλήθους κόσμου-
παρευρέθηκε πρόσφατα  ο Δήμαρχος Αμαρουσίου,

Πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
Προαγωγής της Υγείας κ. Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας τη
σημασία της πρόληψης για τους δημότες πριν φτάσουν στη
θεραπεία μιας νόσου.

Κάνοντας μια συνοπτική, αλλά εμπεριστατωμένη παρου-
σίαση του προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας, ο κ. Πατούλης
σημείωσε ιδιαίτερα το σημαντικό και σπουδαίο ρόλο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της πρόληψης και συνε-
χάρη για μια ακόμη φορά όλους τους δήμους που συμμετέ-
χουν και πιστεύουν σε αυτό το νέο θεσμό.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού, Νίκος Σαράντης αναφέρθηκε στην πολύ στενή συνερ-
γασία που υπάρχει μεταξύ του δήμου και του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ,
ενώ μίλησε για τη συμμετοχή του Δήμου ως έναν από τους
14 πρωτοπόρους δήμους σε ένα ολοκληρωμένο θεσμό που
αφορά στην πρόληψη. Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-
Καματερού δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους Αντιδημάρ-
χους και τους συνεργάτες στις κοινωνικές υπηρεσίες του
δήμου για την αφοσίωσή τους στην παροχή υπηρεσιών
στους πολίτες.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια των Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού κα Αγγ.
Οικονομοπούλου έκανε μια σύντομη παρουσίαση του έργου
των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στη στήριξη που προβλέπεται για τις ευπαθείς ομά-
δες του πληθυσμού.

Παρόντες στην Εκδήλωση ήταν ο Γενικός Διευθυντής του
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ κ. Σ. Παπασπυρόπουλος, ο κ. Ν. Παντελιάς
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Ιλίου, Πετρούπολης και Αχαρνών κ.κ. Αθηνα-
γόρα, η κα Π. Καρκαλέτση Δημοτική Σύμβουλος, ο κ. Γ.
Μακρυνός Αντιπρόεδρος Β’  του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και
Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού, ο κ. Α. Λεωτσάκος Αντι-
δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, ο κ. Π. Παπαγεωργίου Πρόε-
δρος Πολιτιστικού Κέντρου, ο κ. Γ. Μαλτέζος Δημοτικός Σύμ-
βουλος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ο κ. Π. Μουρούτσος
Διοικητικός Υπεύθυνος της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγεί-
ας και ο κ. Γ. Κορμάς Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κεντρι-
κής Δομής των ΚΕΠ Υγείας και πολλοί ακόμη.

Χαρά στα
116 παι-
διά του

Ψυχοπαιδαγωγι-
κού Κέντρου
«Πνοή» έδωσε
σήμερα Μ. Τετάρ-
τη ο Πρόεδρος
της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του
Δήμου Φυλής Γκί-
κας Χειλαδάκης. 

Με αφορμή τις
γιορτές του
Πάσχα η ΚΕΔΗΦ
πρόσφερε ρούχα
στα παιδιά, επα-
ναβεβαιώνοντας
για μια ακόμη
φορά εμπράκτως
την αρχική δέσμευση
του Γκίκα Χειλαδάκη
για στήριξη αλλά και
ενίσχυση της λειτουρ-
γίας του σημαντικού
αυτού προγράμματος
που γίνεται σε συνερ-
γασία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του
Δήμου Φυλής με το
φορέα Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Δρα-
στηριότητες Ευπαθών
Ομάδων «ΕΔΡΑ». 

« Αυτές οι γιορτινές
μέρες είναι κυρίως για
τα παιδιά. Θέλουμε να
είναι χαρούμενα όλα τα
παιδιά και κάνουμε ότι
μπορούμε γι’ αυτό.
Εύχομαι σε όλους χρό-
νια πολλά και καλή Ανάσταση και ελπίζω ο οικο-
νομικο-κοινωνικός Γολγοθάς που περνούν τα
τελευταία χρόνια πολλοί συνδημότες μας να τελει-
ώσει αυτό το Πάσχα» ευχήθηκε ο Πρόεδρος της

ΚΕΔΗΦ Γκίκας Χειλαδάκης ο οποίος ευχαρίστησε
για μια ακόμη φορά τους συνεργάτες του αλλά και
τους χορηγούς που στηρίζουν το έργο της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘’ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΩΛΙΑ  ΑΕΤΟΥ’’ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δενδροφύτευση στην Παραλία Ασπροπύργου

Αποκλειστική συμμετοχή του Συλλόγου Εθελοντών ‘’Φωλιά Αετού’’ στην δενδροφύτευση που
έλαβε χώρο στην παραλία Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος που του έγινε από το Σύλλογο

Κατοίκων Παραλίας και του Προέδρου Κοναξή Αντώνιου.
Στεκόμενοι και πάλι λοιπόν στο ύψος των περιστάσεων και πάλι λοιπόν τα μέλη του Συλλόγου, απά-

ντησαν με το δυνατό τους παρόν και έδωσαν  ζωή στην περιοχή! 20 δενδρύλια κοσμούν πια το γήπε-
δο της Παραλίας Ασπροπύργου .  Αποστολή τους ήταν βέβαια η βοήθεια και η διάδοση του πνεύμα-
τος του εθελοντισμού. 

Είδη ρουχισμού δώρισε για το Πάσχα 
στο Κέντρο «Πνοή» ο Γκίκας Χειλαδάκης
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ
Επίσκεψη του Αναπληρωτή Δημάρχου 

Πολεοδομίας Ν. Χαντζητρακόσια  
και ενημέρωση για τα προβλήματα της περιοχής 

Τα γραφεία του
συλλόγου επι-
σκέφτηκε την

Κυριακή 5/4/15 ο Ανα-
πληρωτής Δήμαρχος
Πολεοδομίας κύριος
Χαντζητρακόσιας
Νικόλαος .

Ο κύριος Χατζη-
τρακόσιας ενημέρωσε
τα μέλη του Δ.Σ. σε
ποια κατάσταση βρί-
σκονται τα ερωτήματα
με προβλήματα αρμο-
διότητά του   που του
έχουν τεθεί από το
Σύλλογο Πανοράμα-
τος. Ακολούθησε ολι-
γόλεπτη ενημέρωση σχετικά με το γνωρίζει για

την απόφαση του
ΟΑΣΑ σχετικά με
τα δρομολόγια
των λεωφορεια-
κών γραμμών της
περιοχής . 

Η συνάντηση
ολοκληρώθηκε  με
ενημέρωση από
τον κύριο Χατζη-
τρακόσια,με την
ιδιότητα του 

Προέδρου της
Ένωσης Γονέων
και Κηδεμόνων ,
σχετικά με τα
προβλήματα που
έχουν δημιουργη-

θεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.

Στα γιορτινά "ντύθηκε" 
το Δημαρχείο Xαϊδαρίου  

Πασχαλινό παζάρι από χειροτέχνες της
πόλης φιλοξενήθηκε τις προηγούμε-
νες ημέρες στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου. 

Οι δημιουργοί εξέθεσαν τις εικαστικές τους
δημιουργίες στη διάθεση του κοινού,  που μπο-
ρούσε να διαλέξει ανάμεσα σε   χειροποίητες
πασχαλινές λαμπάδες, εικόνες αγίων, πλεκτά
είδη, κοσμήματα, κεραμικά είδη, ξύλινες κατα-
σκευές, αλλά και σπιτικά γλυκά του κουταλιού. 

Ο χώρος για το πασχαλινό παζάρι παραχω-
ρήθηκε στους εκθέτες από τον Δήμο δωρεάν.  

Σύμφωνα με δικές τις εκτιμήσεις των διοργα-
νωτών, οι επισκέπτες  δεν ξεπέρασαν τους
300, ενώ οι πωλήσεις στο σύνολο τους ήταν
λιγοστές. 

Την έκθεση επισκέφτηκε και ο δήμαρχος Μιχάλης Σελέκος, ο οποίος  συνεχάρη τις συμμετέχουσες για
τις δημιουργίες τους.

Πάγια θέση της διοίκησης
του Δήμου Φυλής

Οι όποιες πρωτοβουλίες σχετικά με
την επανάληψη του εθίμου λιτάνευσης

της εικόνας Μονής Κλειστών
πρέπει να διέπονται από πνεύμα 

συναδέλφωσης, αγάπης και σεβασμού
προς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς 

Αναφορικά με την επανάληψη του εθίμου
της λιτάνευσης της εικόνας της Μονής
Κλειστών, πάγια θέση της διοίκησης του

Δήμου Φυλής είναι ότι οι όποιες πρωτοβουλίες
πρέπει να διέπονται από πνεύμα συναδέλφω-
σης, αγάπης και σεβασμού προς τους εκκλησια-
στικούς θεσμούς. 

Ο Δήμος τρέφει απεριόριστη εμπιστοσύνη κι
εκτίμηση στο πρόσωπο του  Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ.κ. Αθηναγόρα, ο οποίος,
δεσμεύθηκε ότι θα διαβιβάσει, καθηκόντως, το
αίτημα του Δήμου Φυλής περί επανάληψης του
εθίμου, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος. 

Ως εκ τούτου, κάθε συζήτηση, δημοσίευση ή
διάδοση δε συμβάλει στην ανεπηρέαστη συζήτη-
ση του αιτήματος, ενώπιον του κορυφαίου εκκλη-
σιαστικού οργάνου.



8 -ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 14 Απριλίου 2015

ΦΦοορροολλοογγιικκήή  δδήήλλωωσσηη  22001155::   
Μέχρι πότε η υποβολή, σε πόσες   
δόσεις θα γίνει η εξόφληση

Μέχρι την 30/06/2015 θα πρέπει να υποβληθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις με
την πρώτη δόση εξόφλησης του φόρου να καταβάλλεται ως τις 31/07/2015, τη δεύ-
τερη ως τις 30/09/2015 και την τρίτη δόση έως τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημε-
ρομηνίας υποβολής της δήλωσης.

Αυτό υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις φορολογι-
κές δηλώσεις 2015.

Παράλληλα με απόφαση της Γενικής Γραμματεώς Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου,
ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού
έτους 2014, καθώς και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2-αναλυτι-
κή κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Σημειώνει ότι η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος του 2015 (αρχικών,
τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την
κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες taxisnet.

Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά
φυλάσσονται για τον έλεγχο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβο-
λής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρί-
νεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενι-
κή και πραγματική αδυναμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης 2015 με ηλεκτρονικό τρόπο,
επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Ακόμα μία εξαιρετική πρωτοβουλία από την ‘’Αλληλεγγύη για όλους’’ και σε συνεργασία
με την Αντιπεριφέρεια Δυτ. Αττικής αποτέλεσε έναυσμα να μην ξεχνούμε ότι η προ-
σφορά στον συνάνθρωπό μας είναι ανεκτίμητης αξίας. 

Η ‘’Αλληλεγγύη για όλους’’, προσέφερε κι αυτή τη φορά εκατοντάδες κούτες τροφίμων στους
οικονομικά αδύναμους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, Σωματεία - Συλλόγους  και στα συσσί-
τια των Ενοριών της περιοχής μας. Πρωτεργάτες και σε αυτήν την διανομή - που έγινε στο

ΚΤΕΟ Μάνδρας
στις 4 Απριλίου- η
Περιφερειακή Σύμ-
βουλος Δυτικής Αττι-
κής Γιώτα Παπά και
οι υπεύθυνοι της
Αλληλεγγύης για
όλους, Κώστας και
Κατερίνα Βενιώτη.

Ο Σύλλογος Εθελο-
ντών Θριασίου Πεδί-
ου, για ακόμα μία
φορά ανέλαβε την
μεταφορά των τροφί-
μων της Αλληλεγ-
γύης για όλους από
τα ΚΤΕΟ Μάνδρας
προς την Φιλική
Φωλιά Ελευσίνας.

Όμως κι η Αντιπερι-
φέρεια Δυτικής Αττι-
κής, οι δήμοι Ασπρο-
πύργου και Ελευσί-
νας, έβαλαν όλοι ένα
λιθαράκι στο να δια-
δοθεί η αξιέπαινη
αυτή προσπάθεια
που πρέπει όχι μόνο
να συνεχισθεί αλλά
και να επεκταθεί. 

Ακόμα μία εξαιρετική πρωτοβουλία από την ‘’Αλληλεγγύη για όλους’’ 
σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 

Ανεκτίμητης αξίας η προσφορά 
στον συνάνθρωπό μας



Δύο παραχωρήσεις οδικών έργων
από τα... παλιά και πέντε καινού-
ριες πακετάρει η κυβέρνηση με

σκοπό να αναθεωρήσει τους όρους των
συμβάσεων, προς όφελος των πολιτών,
δίνοντας υποσχέσεις για μειώσεις διοδίων
αλλά και μεγαλύτερη εξασφάλιση του ελλη-
νικού Δημοσίου. 

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή υπουργό
Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων θα καθίσουν σε
ένα μήνα οι επικεφαλής της Ολυμπίας
Οδού, της Νέας Οδού, του Άξονα Κεντρικής
Ελλάδας, του Μαλιακός – Κλειδί και του
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα ενώ ακο-
λουθούν η Αττική Οδός που θεωρείται πιο
σύνθετη περίπτωση και η ζεύξη Ρίο –
Αντίρριο.

Το υπουργείο επιμένει στην λογική της
αναθεώρησης των συμβάσεων, υποστηρίζοντας όμως
ότι στόχος δεν είναι να σταματήσουν τα έργα αλλά να
καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία που δεν θα επηρεά-
σει τις υφιστάμενες παραχωρήσεις και θα γίνεται
παράλληλα. Ο κ. Σπίρτζης σε άτυπη συνάντηση που
είχε χθες με τους δημοσιογράφους, επανέλαβε ότι οι
συμβάσεις θα τηρηθούν στο έπακρο –όχι γιατί όπως
είπε δεν έχουν προβλήματα-αλλά γιατί πρέπει να απο-
φευχθεί ένας νέος κύκλος αποζημιώσεων και πρόσθε-
των διεκδικήσεων. Δεν έκρυψε άλλωστε ότι με το υφι-
στάμενο καθεστώς επικρατεί ένας φαύλος κύκλος.

«Όσο ανεβαίνουν τα διόδια μειώνεται ο κυκλοφοριακός
φόρτος και όσο μειώνεται ο φόρτος αυξάνονται τα διό-
δια» σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι εται-
ρείες που έχουν αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλ-
λευση των παραχωρήσεων θα προσέλθουν οικειοθε-
λώς στη διαπραγμάτευση γιατί ούτε αυτές τις συμφέρει
αυτή η λογική.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα έργα δεν θα ολοκληρω-
θούν στα τέλη του 2015 και «δεν βγαίνουν», καθώς
στηρίχθηκαν σε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης και με
στόχους ανέφικτους. Ως παράδειγμα έδωσε τις απαλ-
λοτριώσεις, τις αρχαιολογικές ανασκαφές αλλά και τις

άλλες υποχρεώσεις
του Δημοσίου προς
τους παραχωρησιού-
χους. «Για 14 χρόνια
δεν έχει καθοριστεί τι
θα συμβεί στα τμήματα
των οδικών αξόνων
που διασταυρώνονται
με το σιδηροδρομικό
δίκτυο. Στο έργο της
Κορίνθου –Πατρών
παραμένει άλυτο το
θέμα με τις γραμμές
του ΟΣΕ καθώς ακόμη
δεν έχει συμφωνηθεί
εάν θα γίνει από τους
ιδιώτες ή την ΕΡΓΟΣΕ.

Το υπουργείο θεωρεί
πολύ λογικό, να υπάρ-
χουν κινητοποιήσεις
κατά των διοδίων και οι
κάτοικοι να είναι εξα-
γριωμένοι, όταν λει-
τουργούν οκτώ σταθμοί
σε ένα δήμο (σ.σ Ωρω-
πού) . 

Η αναθεώρηση γίνε-
ται για να προβλε-
φθούν και ειδικές τιμές
για ομάδες του πληθυ-
σμού όπως άνεργους,
κατοίκους περιοχών
γύρω από σταθμούς
κ.α. Ο κ. Σπίρτζης ανα-
φέρθηκε εκτενώς και
στη νέα γενιά των συμ-
βάσεων παραχώρη-
σης, προβλέποντας
την ακύρωση του Ελευ-
σίνα-Θήβα –Υλίκη εξαι

τίας του ότι είναι ανταγωνιστικός δρόμος σε δύο
άλλες παραχωρήσεις: της Αττικής Οδού και της
Νέας Οδού.

«Αν κατασκευαστεί τότε θα υποχωρήσει περαι-
τέρω η κυκλοφορία στα υφιστάμενα τμήματα, οι
εταιρείες θα ζητήσουν πρόσθετα λεφτά με αποτέ-
λεσμα όποιος το κάνει να βλάπτει το δημόσιο
συμφέρον».

Οσο για την υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας –
Περάματος και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι
Ηρακλείου Κρήτης ο κ. Σπίρτζης είπε πως θα εξε-
ταστούν κατά περίπτωση, αλλά σίγουρα δεν θα
προχωρήσουν με το σημερινό μοντέλο που θεω-
ρείται αποτυχημένο. Ειδικά για το νέο αεροδρόμιο
στο Καστέλι είπε πως μελετώνται οι όροι ώστε να
δημοπρατηθεί με βάση το μοντέλο παραχώρησης
που επιθυμεί η κυβέρνηση και πως σε λίγες εβδο-
μάδες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν καταλήξει.

«Τα εργοταξιακά μέτωπα εξαντλούνται. 
Σύντομα  θα διαλυθούν και θα γίνουν χιλιάδες

απολύσεις» τονίζουν στελέχη της αγοράς. 

Στο μεταξύ  στελέχη της αγοράς τονίζουν: «Τα εργο-
ταξιακά μέτωπα εξαντλούνται. Σύντομα δεν θα μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Τα εργοτάξια
θα διαλυθούν και θα γίνουν χιλιάδες απολύσεις» . 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα έχει τεθεί πολ-
λές φορές στο υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Τουρισμού και Ναυτιλίας, χωρίς όμως να δοθεί λύση
στο ζήτημα.

Πηγές του κλάδου μιλούν για «μια κατάσταση χειρό-
τερη του 2010». Και αυτό διότι, εφόσον συνεχιστεί η
οικονομική αβεβαιότητα και επιταχυνθεί η επιστροφή
της χώρας σε καθεστώς ύφεσης, τότε θεωρείται βέβαι-
ον ότι οι ξένοι δανειστές των έργων θα προχωρήσουν
σε αναστολή χρηματοδότησης, καταγγελία των δανεια-
κών συμβάσεων και αποχώρηση από το χρηματοδοτι-
κό σχήμα.

Σημειωτέον ότι τα δάνεια των παραχωρήσεων είναι
τα πλέον ελκυστικά στη χώρα, με επιτόκια πολύ χαμη-
λότερα από αυτά που πληρώνουν άλλοι μεγάλοι
οργανισμοί και έχουν αποτελέσει «σημαία» προς τις
διεθνείς αγορές για επιστροφή της εμπιστοσύνης στην
ελληνική οικονομία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
ξένοι μέτοχοι των κοινοπραξιών είναι ιδιαίτερα θορυ-
βημένοι από τις εξελίξεις καθώς βρέθηκαν εκ νέου
ενώπιον της μετατροπής του «project risk» σε «coun-
try risk».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ξένες τράπεζες έχουν
στείλει προειδοποίηση ότι τυχόν ανατροπή του οικονο-
μικού περιβάλλοντος και της ισορροπίας των συμβά-
σεων θα οδηγήσει στην οριστική αποχώρησή τους
από τα έργα.

Μάλιστα, καθ” ότι το Δημόσιο έχει αναγνωρίσει στην
τροποποίηση των συμβάσεων παραχώρησης την
ευθύνη του για την κατάρρευση των έργων το 2010,
θεωρείται βέβαιον ότι οι οικονομικές αξιώσεις θα δικαι-
ωθούν.

Η δέσμευση των χρημάτων του ΕΣΠΑ στην ΤτΕ, η
οποία έχει λάβει εντολή από το Γενικό Λογιστήριο να
μην πληρώνει, οδηγεί σε κατάρρευση πλήθος τεχνικών
έργων.

Το φαινόμενο κατήγγειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Τεχνικών Εταιρειών, ο οποίος αναφέρει ότι δεν έγιναν
πληρωμές ύψους 262 εκατ. ευρώ για 59 έργα υποδο-
μών. Μάλιστα, η κεντρική τράπεζα επιβεβαίωσε ότι εκτε-
λεί εντολές πληρωμών αποκλειστικά σύμφωνα με τη
ροή που καθορίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τρίτη 14 Απριλίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

Στο κατάστημά μας
θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι
διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος
όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε
φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας
όπως ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με
βιολογικά υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα
αλλά και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα
από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΕΙ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 

Ξαναγράφονται οι συμβάσεις για τα μεγάλα 
έργα. Ανάστατοι οι εργολάβοι.
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Σε κατ' οίκον περιορισμό αντί για φυλακή σύζυγοι και συγγενείς κατηγορουμένων

Τροπολογία με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα του κατ' οίκον περιορισμού, για συγκατηγορούμενους
συζύγους και συγγενείς εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού, και για πράξεις τους που τελέστηκαν «στην εκπλή-
ρωση ενός ηθικοκοινωνικού συγγενικού καθήκοντος», κατατέθηκε πριν το Πάσχα στη Βουλή.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, αναγνωρίζεται πως ακόμα και κατά την προδικασία, «οι ψυχικές πιέσεις
και τα συνειδησιακά διλήμματα που γεννώνται εξαιτίας των παραπάνω συγγενειών, αποτελούν παράγονες που οδη-
γούν στην αδυναμία συμμόρφωσης με τις επιταγές του δικαίου»- και ως εκ τούτου προβλέπεται η δυνατότητα κατ'
οίκον περιορισμού τους, αντί της προφυλάκισής τους.

«Ας σημειωθεί ότι λόγω των συγγενικών σχέσεων, η ψυχική πίεση αναγνωρίζεται ήδη με ευνοϊκές συνέπειες από
το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο» σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Η σύντροφος και η μητέρα Τσάκαλου που φαίνονται να εμπίπτουν στη ρύθμιση
"Εδώ και 33 μέρες βρίσκομαι στην φυλακή χωρίς να μπορώ να καταλάβω το «γιατί». Το μοναδικό στοιχείο «ενοχής»

μου είναι η προσωπική μου σχέση με τον Γεράσιμο Τσάκαλο. Κι όμως αυτό αρκούσε για να βρεθώ στην φυλακή, ως
μέλος μάλιστα «τρομοκρατικής οργάνωσης», μαζί με την μητέρα του Γεράσιμου και να μοιραζόμαστε το ίδιο κελί"
δήλωνε η σύντροφος Τσάκαλου.

Άλλωστε οι δύο κρατούμενες έχουν καταθέσει κατ' εξακολούθηση αίτηση άρσης της προσωρινής της κράτησης κατέ-
θεσε μέσω του συνηγόρου, ισχυριζόμενες πως το μόνο επιβαρυντικό στοιχείο εναντίον τους είναι το γεγονός πως
έχουν συγγενικές σχέσεις με το μέλος των Πυρήνων της Φωτιάς. Οι υπερασπιστές της κατέθεσαν το επίμαχο αίτημα
ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή Ευτ. Νικολόπουλου σήμερα, μετά την απόρριψη της αντικατάστασης της προ-
φυλάκισής της με περιοριστικούς όρους από το Συμβούλιο Εφετών.

Α. Τσίπρας: Η Ρωσία δεν 
αποτελεί λύση για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η Ρωσία δεν αποτελεί «λύση» στις
διαπραγματεύσεις που διεξάγει στο πλαίσιο της Ευρω-
ζώνης υπογράμμισε ο έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, μιλώντας στο πανεπιστήμιο διεθνών σχέσεων
της Μόσχας.

«Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα,
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος κρίσης
στην Ευρωζώνη που είναι ευρωπαϊκό και μόνο στο
πλαίσιο αυτό - μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι
αναπτυξιακή και κοινωνική - μπορεί να λυθεί, πρόσθε-
σε ο κ. Τσιπρας.

«Για την Ελλάδα, η Ρωσία αποτελεί συστατικό μέρος
της ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής
της, που στόχο έχει να αξιοποιήσει την ελληνική γεω-
πολιτική θέση προκειμένου η χώρα να αποκτήσει ξανά
μια αναπτυξιακή προοπτική και να ενισχύσει τον διεθνή
της ρόλο».

Στόχος της Ελλάδας η παραμονή στο ευρώ

Στόχος είναι να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ,
δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας  ότι «επιδιώκου-
με μία επωφελή συμφωνία με τους εταίρους, αλλά αν
αυτό δεν γίνει την ζημιά δεν θα την έχει η Ελλάδα αλλά
στο σύνολό της η Ευρωζώνη, γιατί το πρόβλημα είναι
ευρωπαϊκό».

«Θέλουμε έναν έντιμο συμβιβασμό, με ρεαλισμό για
να μπορέσουμε να λύσουμε και το τραπεζικό ζήτημα
ώστε οι τράπεζες να λειτουργούν προς όφελος της κοι-
νωνίας και όχι προς όφελος συγκεκριμένων συμφερό-
ντων», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα
από την Ευρώπη

H επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα, δεν βοή-
θησε τις διαπραγματεύσεις της Αθήνας με τους δανει-
στές, εκτιμά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος Μάνφρεντ Βέμπερ, προσθέτοντας ότι αυτήν τη
στιγμή η Ρωσία «δεν μπορεί να είναι σοβαρός εταίρος
για την Ελλάδα».

Ο κ. Τσίπρας πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει την
πραγματικότητα και να παρουσιάσει αποτελέσματα με
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, δηλώνει ο
κ. Βέμπερ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa)
και τονίζει ότι «το προτεταμένο χέρι της ΕΕ είναι εδώ. (Ο
Αλέξης Τσίπρας) πρέπει τώρα να το πιάσει».

Ο Χριστιανοκοινωνιστής (CSU) πρόεδρος της Επι-
τροπής Οικονομίας του γερμανικού Κοινοβουλίου Πέτερ
Ραμζάουερ, σε συνέντευξή του στην «Passauer Neue
Presse» δηλώνει ότι «μετά τις οικονομικές περιπλανή-
σεις, έρχεται τώρα και ο εκβιασμός της εξωτερικής πολι-
τικής» και προσθέτει ότι σύμφωνα με την αρχή της
CSU, που είναι η «αλληλεγγύη μόνο έναντι σταθερότη-
τας», ξεπεράστηκε με την επίσκεψη στη Μόσχα η τελευ-
ταία «κόκκινη» γραμμή.

49χρονος έκλεβε καύσιμα από 
αγωγό της Πολεμικής Αεροπορίας!
Εξιχνιάσθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, υπόθεση

κλοπής καυσίμων από αγωγό Μονάδας Καυσίμων της Πολε-
μικής Αεροπορίας, που εδρεύει στην Αλίαρτο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας και μετά
από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ένας
49χρονος συνταξιούχος, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του
2014, είχε παρέμβει στον αγωγό καυσίμου που διέρχεται
υπόγεια από την αυλή της οικίας του, στην ευρύτερη περιοχή
της Θήβας, με σκοπό την άντληση καυσίμων. 

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι
είχε σκάψει το έδαφος, είχε τρυπήσει και δημιουργήσει σπεί-
ρωμα στον αγωγό και τοποθετώντας κατάλληλη κατασκευή,
αντλούσε και μετάγγιζε καύσιμα, τα οποία με πρόσμιξη κοι-
νού πετρελαίου, ήταν κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε
λέβητες και κινητήρες πετρελαίου κίνησης (diesel). 

Οι έρευνες και το προανακριτικό έργο του Τμήματος Ασφα-
λείας Θηβών, συνεχίζονται προκειμένου να πιστοποιηθεί η
ποσότητα των αφαιρεθέντων καυσίμων και να διαπιστωθεί η
ανάλογη οικονομική ζημιά, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του
49χρονου και στη διάπραξη άλλων παρόμοιων αδικημάτων. 

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στο Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Θηβών.

Euroworking Group: Αισιοδοξία για την
τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων

Αισιόδοξες ως προς την τελική έκβαση των διαπραγματεύ-
σεων της Ελληνικής πλευράς με τους θεσμικούς εκπροσώ-
πους των δανειστών, δήλωναν διπλωματικές πηγές στις
Βρυξέλλες, λίγο μετά το πέρας της συνεδρίασης του
Euroworking Group, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Νίκος
Θεοχαράκης.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, στη συνεδρίαση της Μ.
Τετάρτης έγινε μία πρώτη εκτίμηση της προόδου η οποία έχει
επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των ιδεών
και των προτάσεων που έχει υποβάλει η Ελλάδα στο
Eurogoup, μέσω της επιστολής του Υπουργού Οικονομικών,
Γιάνη Βαρουφάκη.

Σε γενικές γραμμές, η πρόοδος θεωρήθηκε ικανοποιητική,
αν και όπως σημείωναν κύκλοι του Eurogroup, πολλά πρέπει
ακόμη να συμφωνηθούν.

Η γενική εκτίμηση ωστόσο είναι ότι, η τελική επίτευξη της
συμφωνίας θα αναζητηθεί στη σύνοδο του άτυπου Συμβουλί-
ου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, που θα
πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες, στη Ρίγα της Λετονίας.

Ως τότε, οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν στο επίπεδο των
εμπειρογνωμόνων της Ελλάδας και των θεσμικών εκπροσώ-
πων των πιστωτών, κυρίως στις Βρυξέλλες αλλά και στην
Αθήνα.

Ευνοϊκή ρύθμιση για 31.000 αγρότες 
με οφειλές προς την Αγροτική

Ρύθμιση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για 31.000
αγρότες που έχουν οφειλές προς την παλαιά Αγρο-
τική Τράπεζα ενέκρινε η επιτροπή πιστωτικών
θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε, μετά από διαβού-
λευση με τους εκκαθαριστές, η αύξηση της διάρκει-
ας για τις εκκαθαρίσεις από 5 σε 10 χρόνια για επι-
χειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν οφειλές
σε υπό εκκαθάριση τράπεζες.

Στο 2,1% επιβραδύνθηκε 
ο αποπληθωρισμός το Μάρτιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής

Σε καθεστώς αποπληθωρισμού βρέθηκε για 25ο συνε-
χή μήνα η ελληνική οικονομία, αν και τον Μάρτιο οι απο-
πληθωριστικές πιέσεις εμφανίζουν οριακή επιβράδυνση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

του μηνός
Μαρτίου 2015,
προς τον αντί-
στοιχο Δείκτη
του Μαρτίου
2014 προκύ-
πτει μείωση
2,1%.

Ωστόσο δεν λείπουν οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη. Σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε μηνιαία βάση, καταγράφηκαν
ανατιμήσεις σε τυριά (0,7%), νωπά λαχανικά (2,1%),
νωπά φρούτα (4,7%), κρέατα (0,3%), πατάτες (4,2%),
πετρέλαιο θέρμανσης (3%), τιμολόγια ΔΕΗ ΔΕΗ+1,12%
(0,7%), βενζίνη (4,1%) και μεταφορά επιβατών με αερο-
πλάνο (11,9%).

Παράλληλα, ο πληθωρισμός επιβαρύνθηκε από την
επαναφορά των τιμών λόγω εκπτώσεων. Βασικές μειώ-
σεις τιμών σημειώθηκαν μόνον σε νωπά ψάρια (3,2%) και
ασφάλιση μεταφορών 3,1%).

Σε ετήσια βάση ανατιμήσεις υπήρξαν σε νωπό αρνί
(12,6%), νωπά λαχανικά (20,3%), ελαιόλαδο (11,9%),
αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς (8,8%), τσιγά-
ρα (2,4%), τιμολόγια ΔΕΗ (5,6%) και συνδυασμένες μετα-
φορές επιβατών (10,6%).

Στην Αθήνα ο  Επίτροπος Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων

Συνάντηση με τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας
και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χρήστο Στυλιανίδη, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Αθη-
ναίων, Γιώργος Καμίνης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Στη συνάντηση των κ.κ. Στυλιανίδη και Καμίνη, που
έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα, διαπιστώθηκε συμφωνία στα
μεγάλα ανθρωπιστικά ζητήματα που επηρεάζουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήθηκαν τα περιθώρια
ακόμη πιο στενής συνεργασίας του δήμου Αθηναίων με
την Επιτροπή στα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και
μέσω του Συντονιστικού Κέντρου Άμεσων Αναγκών
(Emergency Response Coordination Center) της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.
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Στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης η Ρένα Δούρου
Τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης, επισκέφθηκε η περιφερειάρχης Αττι-

κής Ρένα Δούρου, συνοδευόμενη από την γενική γραμματέα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Υπαίθριων Αγορών Αικατερί-

νη Καντεράκη, η οποία προσέφερε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τις πασχαλινές
ανάγκες των παιδιών και των Μητέρων SOS, μετά από ενέργειες της Περιφέρειας.

Η κ. Δούρου αντάλλαξε ευχές με τα παιδιά, στα οποία η περιφερειάρχης είχε υποσχεθεί
την επίσκεψη αυτή, την τελευταία φορά που βρέθηκε κοντά τους (31 Δεκεμβρίου), και
δέχθηκε μια μεγάλη πασχαλινή κάρτα από τα παιδιά.

Η περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε τη σημασία του έργου που επιτελούν τα Παιδι-
κά Χωριά SOS και ανανέωσε την επιθυμία της, σε συνεργασία πάντα με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Υπαίθριων Αγορών, να στηρίζουν την προσπά-
θειά τους.

Τις δύο κυρίες υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών
Χωριών SOS Αναστάσιος Βρεττός, ο γενικός διευθυντής Γιώργος Πρωτόπαπας, o διευθυ-
ντής του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης Πέτρος Παπαδάκης και το μέλος του Δ.Σ. Δημή-
τριος Βάττης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κυριακή 26 
Απρίλη
Let's Do It 
Acharnes ;)
Συμμετέχουμε για ακόμη μία χρονιά στον

καθαρισμό της Ελλάδας μέσα σε μία ώρα!

Καθαρίζουμε τις Αχαρνές όλοι μαζί σε
επιλεγμένα σημεία σε συνεργασία με πολί-
τες και ομάδες!

Οι δράσεις μας για το Let's Do It
Acharnes, όμως, εκτείνονται πέραν της
συγκεκριμένης μέρας και δράσης: δρώμε-
να, ενημερώσεις, θεματικές βραδιές θα
συμπληρώσουν το παζλ νέων ιδεών που
επιθυμούμε να εντάξουμε στον τρόπο λει-
τουργίας του Καλλιτεχνείου, της ομάδας
μας, των μελών της και σιγά σιγά αυτό να
επεκταθεί στην καθημερινότητά μας!

Σύντομα περισσότερα!!!
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Μεγάλη πτώση του ακαθάριστου ρυθ-
μού αποταμίευσης των ελληνικών νοι-
κοκυριών (2008-2014) διαπιστώνουν

οι αναλυτές της Eurobank στην εβδομαδιαία
ανάλυση «7 ημέρες οικονομία». Όπως επιση-
μαίνουν, ο συσσωρευμένος πλούτος χρηματο-
δοτεί ποσοστό της παρούσας κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι συγκρίνοντας
την Ελλάδα με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και
την Ισπανία, παρατηρείται σημαντική αρνητική
απόκλιση στον ακαθάριστο ρυθμό αποταμίευ-
σης των νοικοκυριών. Αντιθέτως, στον ακαθάριστο ρυθμό επένδυσης των
νοικοκυριών καταγράφεται σύγκλιση.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ανάλυση, στην ελληνική οικονομία, από
το 2006 μέχρι και το 2010 ο ακαθάριστος ρυθμός αποταμίευσης των νοικο-
κυριών κυμάνθηκε ανάμεσα στο 1% και 6%. Την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος
ακαθάριστος ρυθμός επένδυσης (π.χ. κατοικίες) ήταν μεγαλύτερος του 10%.

Στη συνέχεια, από τα τέλη του 2010 μέχρι και τις αρχές του 2013, ο ρυθμός
αποταμίευσης κυμάνθηκε ανάμεσα στο 0% και 1% ενώ ο ρυθμός επένδυσης
μειώθηκε σε επίπεδα κάτω του 10%.

Τέλος, από το 1ο τρίμηνο του 2013 μέχρι και το 3ο τρίμηνο του 2014 ο ακα-
θάριστος ρυθμός αποταμίευσης πέρασε σε αρνητικά επίπεδα που προσεγ-
γίζουν το -9%.

Την ίδια περίοδο, ο ρυθμός επένδυσης σταθερο-
ποιήθηκε σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα του 5%.

Σε ό,τι αφορά το επιτόκια, επισημαίνεται ότι το
μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφι-
στάμενων (και νέων) καταθέσεων διαμορφώθηκε
στο 1,17% (1,12%) για το μήνα Φεβρουάριο. Από
την πλευρά των δανείων το αντίστοιχο μέγεθος
ήταν της τάξης του 5,19% (4,91%).

Ως γνωστό, το επιτόκιο των καταθέσεων αποτελεί
μια μεταβλητή η οποία επηρεάζει την απόφαση
των νοικοκυριών για το ποσό του διαθέσιμου εισό-

δημά τους που θα αποταμιεύσουν και ως εκ τούτου για το ποσό που θα
καταναλώσουν. Τα νοικοκυριά, αποταμιεύοντας στο παρόν ένα μέρος του
διαθέσιμου εισοδήματός τους, ανταλλάσουν παρούσα κατανάλωση με μελ-
λοντική κατανάλωση.

Συνεπώς, αύξηση (μείωση) του επιτοκίου ισοδυναμεί με αύξηση (μείωση)
του κόστους ευκαιρίας της παρούσας κατανάλωσης σε σχέση με τη μελλο-
ντική, δηλαδή για κάθε μονάδα απόκτησης παρούσας κατανάλωσης, τα νοι-
κοκυριά καλούνται να θυσιάσουν περισσότερες μονάδες μελλοντικής κατα-
νάλωσης. Μέσω αυτού του οικονομικού συλλογισμού, η αύξηση (μείωση) της
τιμής του επιτοκίου δημιουργεί κίνητρα στα νοικοκυριά για αύξηση (μείωση)
της αποταμίευσής τους ή διαφορετικά για αύξηση (μείωση) της μελλοντικής
σε σχέση με την παρούσα κατανάλωσή τους.

Eurobank-«7 Eurobank-«7 ημέρες οικονομίαημέρες οικονομία»:»: Μεγάλη πτώση του ρυθμού 
αποταμίευσης των νοικοκυριών από το 2008

Πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή
μέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν
το εν λόγω μέρος. (άρθρο 5 Ν. 4321/2015)

2. Οφειλές που υπάγονται μετά από επιλογή
του οφειλέτη

Δύνανται, να υπαχθούν, στη ρύθμιση του Ν.
4321/2015 μετά από επιλογή του οφειλέτη, και
βεβαιωμένες έως τις 26.5.2015 οφειλές προς
ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα
αυτών που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκη-
σης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγω-
γή σε ρύθμιση και οι οποίες κατά την ημερο-
μηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστι-
κή ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση
τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
(άρθρο 3 Ν. 4321/2015 σε συνδ. με άρθρο 1
παρ. 4 Ν. 4321/2015)

Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν.
4321/2015, οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά
από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώ-
ματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε
ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδί-
ου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικη-
τικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως
της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθί-
στανται ληξιπρόθεσμες.

Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέ-
σεις, που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων
δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση και τη δήλωση
παραίτησης προσκομίζεται και βεβαίωση από
το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει
ακόμα συζητηθεί, προκειμένου να βεβαιωθεί η
οφειλή. (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 4321/2015)

Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δύνανται, επί-
σης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφει-
λέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής
Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για
υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρε-
ώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υπο-
θέσεων μέχρι και 31.12.2014. (άρθρο 4 παρ. 2
Ν. 4321/2015)

ΙΙ. Δόσεις – προσαυξήσεις - εξόφληση
1. Αριθμός δόσεων - απαλλαγή από παλαιό-

τερες προσαυξήσεις και τόκους
Οι οφειλές ρυθμίζονται με απαλλαγή κατά

ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επι-
βαρύνουν ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ με απαλ-
λαγή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό
(100%).

β) Από δύο (2) έως και
πέντε (5) μηνιαίες
δόσεις με απαλλαγή
κατά ποσοστό ενενήντα
τοις εκατό (90%).

γ) Από έξι (6) έως και
δέκα (10) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%).

δ) Από ένδεκα (11)
έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλ-
λαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις
εκατό (75%).

ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα
(40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσο-
στό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα
(50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσο-
στό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα
(70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσο-
στό πενήντα τοις εκατό (50%).

ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα
(80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσο-
στό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα
(90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσο-
στό σαράντα τοις εκατό (40%).

ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%).

Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση
της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν
υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και
59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
(άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 4321/2015)

Οι απαλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 4321/2015 υπολογίζονται επί των προσαυ-
ξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαμορφωθεί
την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθμιση. (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4321/2015)

3. Ελάχιστο ποσό δόσης
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμι-

σης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι
(20) ευρώ. (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 4321/2015)

4. Προσαυξήσεις - τόκοι ρύθμισης
Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιά-

δες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμ-
μα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, από την
υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνο-
νται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρό-
θεσμης καταβολής.

Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρό-
γραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί
των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από
την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με
τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες
μονάδες (3%) ετησίως. (άρθρο 2 παρ. 2 Ν.
4321/2015)

5. Καθυστέρηση καταβολής δόσης
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγε-

ται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύ-
ξηση 0,25%. (άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4321/2015)

6. Προεξόφληση ρύθμισης
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιο-

δήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφά-
παξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων
οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνό-
λου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, τυγ-
χάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος
ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρό-
θεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων
δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξό

φληση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.
4321/2015. (άρθρο 9 Ν. 4321/2015)

7. Εφάπαξ εξόφληση μέρους οφειλής -
προκαταβολή

Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής
ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλά-
σιου της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του  Ν. 4321/2015, έως και τις 27
Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισό-
ποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυ-
ξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής
του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει.

Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προ-
καταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή
του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
υποβολή της αίτησης.

Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων
μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγω-
γής στη ρύθμιση. (άρθρο 15 Ν. 4321/2015)

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατα-
βολής των δέκα (10) πρώτων δόσεων της
ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισ-
σότερες από δέκα (10) ή όλων των υπο-
λειπόμενων δόσεων, εφόσον οι δόσεις
είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνε-
ται ως έσοδο σε βάρος του οφειλέτη
ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής κατά το
πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 Ν.
4321/2015. Επί της κύρωσης του προη-
γούμενου εδαφίου δεν υπολογίζονται επι-
βαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά
την κείμενη νομοθεσία. (άρθρο 15 Ν.
4321/2015).

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του
Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία. 

Τηλέφωνο 6934840172.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό

σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων
Πολυτεχνείου πλησίον πιάτσας Ταξι).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 65τμ. με πατάρι 25τμ.

Άνω Ελευσίνα, επι της Εθνικής Αντιστά-
σεως (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ

Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορό-
φου (δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ.
WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια.
Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινό-
χρηστα, φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο
επικοιωνίας 6972 649610.
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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
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556

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

Κανονικά τα δρομολόγια στο τμήμα 
Αεροδρόμιο - Κιάτο

Κανονικά εκτελούνται πλέον
τα δρομολόγια του προαστια-
κού σιδηρόδρομου στο τμήμα
Αεροδρόμιο-Κιάτο και αντί-
στροφα.
Όπως έγινε γνωστό, αποκα-

ταστάθηκε η ηλεκτροκίνηση,
μετά το πρόβλημα που είχε
σημειωθεί κοντά στον σταθμό
Σκα-Αχαρναί.

Πρόσκληση στο ''Χορό της 
Τράτας'' από το Δήμο Μεγαρέων

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ανα-
βίωση του πατροπαράδοτου εθίμου του ‘’Χορού της
Τράτας’’ την Τρίτη της Λαμπρής, 14 Απριλίου 2015,
ώρα 18:30 στον ιστορικό χώρο του Αγίου Ιωάννου

Γαλιλαίου (Χορευταρά) Μεγάρων.
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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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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια 
για τη χορήγηση επιδόματος σίτισης, ενοικίου και ηλεκτροδότησης

Αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια καθορίζει
η κοινή υπουργική απόφαση για τη
χορήγηση δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος,

επιδόματος σίτισης και επιδόματος στέγασης.
Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ και

ορίζει ότι το εισόδημα δικαιούχου των παροχών
των άρθρων 1 έως 3 του νόμου 4320/2015 δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγ-
ματικού εισοδήματος:

2.400 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και
3.600 ευρώ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξα-

νόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρ-
τώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετη-
σίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της
οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ
ετησίως

Με βάση αυτόν τον κανόνα, το εισοδηματικό
όριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεμονωμένο άτομο: 2400 ευρώ
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με

ένα εξαρτώμενο μέλος: 3600 ευρώ
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2

εξαρτώμενα μέλη: 4200 ευρώ
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3

εξαρτώμενα μέλη: 4800 ευρώ
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4

εξαρτώμενα μέλη: 5400 ευρώ
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή 

άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6000
ευρώ

Η απόφαση προβλέπει και περιουσιακά κριτή-
ρια.

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης
περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό)
να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατʼ άτομο,
προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επι-
πλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώ-
μενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για 

κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000
ευρώ. 

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατό-
μου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας
σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του
εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομο-
λόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομι-
κό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου
εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της
παρούσας απόφασης.

- 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

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


