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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΝΠΑΛΑΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 
""ΜΜηηνν  ττοο  ππεεττάάςς,,  εείίννααιι

αακκόόμμηη  χχρρήήσσιιμμοο!!  
ΠΠρρόόσσφφεερρέέ  ττοο!!""

Διακοπές 
κυκλοφορίας 
σήμερα στη 
Λεωφόρο Αθηνών

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
Τιμή : 0,01€ 

Στην τελική ευθεία 
για τη λειτουργία του

το 10ο Δημοτικό 
σχολείο Άνω Λιοσίων
Έφτασαν τα πρώτα είδη 
εξοπλισμού από τον ΟΣΚ 

ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ ΟΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟΣΑ

Μέχρι και 70 ώρες πρέπει 
να δουλεύουν οι Ελληνες 
για να μην βρεθούν στο 
κατώφλι της φτώχειας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Ζωηρό το ενδιαφέρον του υπουργού Εργασίας 
Π. Σκουρλέτη για τις αδυναμίες και ελλείψεις 

σε κοινωνικές δομές του Δήμου 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
20.385 θέσεις 
σε υπουργεία 
- περιφέρειες

Σελ: 5

Σελ: 3Σελ: 3-4

Σελ: 7

Πυρκαγιά τα
ξημερώματα της
Τετάρτης έξω από 

εργοστάσιο στο Μενίδι

- ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αδιαπραγμάτευτη για
τον Δήμο Φυλής 

η παραμονή των
αστυνομικών 

τμημάτων 
σε Άνω Λιόσια

και Ζεφύρι

Σελ: 6

Σελ: 4

Σελ: 5

Ν. Βούτσης: 
«Στους Δήμους

μέρος του ΕΣΠΑ» 

Στις 23 Μαΐου η εκδήλωση
ανταλλαγής βιβλίων στο  

Δημαρχείο Αχαρνών 

Η Περιφέρεια Αττικής στην 
Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

«Παιδί και Οδική Ασφάλεια»

Σελ: 2-10

Στο ρεύμα κυκλοφορίας 
της Αττικής Οδού 
προς Ελευσίνα

ΙΧ ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ ΕΝ 
ΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΩ 2 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ 

Σελ: 2

Σελ: 3

Σελ: 6Σελ: 8

Σελ: 10



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος

Γαβαθά Αργυρώ
Αχαρνών 7, 
τηλέφωνο:
2105576029

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη

Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, 

τηλέφωνο
2105541216

Φυλή -Άνω Λιόσια 
Πρινιανάκης 
Γεώργιος Ι. 
Παναγίας 

Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 

2102385080
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γενικός δείκτης έκλεισε στις  841,54

μονάδες  με άνοδο 3,01% και αξία 
συναλλαγών στα 127,95 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Λιακάδα 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 17 
έως 29 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και

Ερυθράς Ημισελήνου
Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσο-

γειακής Αναιμίας) Αποστόλου Ιωάννου
του Θεολόγου, Οσίου Μήλιου του υμνωδού
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματίες δύο
αστυνομικούς σημειώθηκε στις 10.10 χθες το
πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα,

της Αττικής Οδού.
Σύμφωνα με την Τροχαία, ένα ΙΧ αυτοκίνητο πήρε

φωτιά εν κινήσει, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και
να πέσουν πάνω του άλλα τρία οχήματα, εκ των οποί-
ων το ένα ήταν περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Απο τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο
επιβαίνοντες στο περιπολικό.

Αμέσως μετά το ατύχημα ξεκίνησαν οι προσπάθειες
να απομακρυνθούν τα οχήματα, καθώς και να αποκα-
τασταθεί το μποτιλιάρισμα που έφτανε τα 2 χιλιόμετρα.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα

ΙΧ ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΩ 
2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ 

- ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αδιαπραγμάτευτη για τον Δήμο Φυλής 
η παραμονή των Αστυνομικών Τμημάτων

Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου  

Ψήφισμα κατά
την κατάργη-
σης των Αστυ-

νομικών Τμημάτων του
Δήμου Φυλής εξέδωσε το
Δημοτικό Συμβούλιο σε
έκτακτη συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε το
μεσημέρι της Τρίτης 4
Μαΐου. 

Εισηγούμενος το θέμα
ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς ανέφερε στο
Σώμα τα εξής:  Από
δημοσιεύματα του έντυ-
που και ηλεκτρονικού Τύπου κι από Ερωτήσεις Βου-
λευτών πληροφορούμαστε ότι, στο πλαίσιο της ανα-
διοργάνωσης και αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται ζήτημα κατάργησης
ενός εκ των δύο Αστυνομικών Τμημάτων που λειτουρ-
γούν στο Δήμο Φυλής, δηλαδή των Άνω Λιοσίων και
του Ζεφυρίου και του αντιστοίχου Τμήματος Ασφαλείας. 

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο
την έκδοση του παρακάτω Ψηφίσματος: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

-Η παραμονή των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω Λιο-
σίων και Ζεφυρίου και των αντίστοιχων Τμημάτων
Ασφαλείας είναι αδιαπραγμάτευτη για το Δήμο Φυλής. 

-Κάθε μια από τις περιοχές Άνω Λιοσίων και Ζεφυρί-
ου έχει αυξημένη ανάγκη αστυνόμευσης, λόγω των ιδι-
αίτερων κοινωνικών και άλλων συνθηκών που επικρα-
τούν στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και λόγω της
υψηλής παραβατικότητας που εκδηλώνεται με μαζικές
αγοραπωλησίες ναρκωτικών και όπλων, διακεκριμένες
κλοπές, διαρρήξεις, οπλοχρησία, οπλοφορία, οπλοκα-
τοχή και άσκηση σωματικής βίας. 

-Ο Δήμος Φυλής έχει συνεισφέρει στην υπόθεση της
διατήρησης των Αστυνομικών Τμημάτων προσφέρο-
ντας δωρεάν το μίσθωμα του κτιρίου που στεγάζει το
Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου και διαθέτοντας δύο περι-

πολικά τύπου τζιπ στα
εν λόγω Αστυνομικά
Τμήματα. 

Επίσης στηρίζει,
καθημερινά, τη λει-
τουργία των δύο Τμη-
μάτων με αναλώσιμα,
γραφική ύλη, συντήρη-
ση και οτιδήποτε του
ζητηθεί από τους Διοι-
κητές, στο πλαίσιο της
καλής συνεργασίας και
της αμοιβαίας προ-
σπάθειας για την
εμπέδωση του αισθή-

ματος ασφαλείας στους κατοίκους της περιοχής. 

- Η τυχόν κατάργηση του ενός από τα δύο Αστυνομι-
κά Τμήματα θα οδηγήσει, αυτόματα, στη γκετοποίηση
της συνοικίας από την οποία θα απομακρυνθεί, με
πολύ σοβαρές συνέπειες για την κοινωνική και οικονο-
μική ζωή του τόπου. 

Σημειωτέον ότι η χωροθέτηση των Αστυνομικών Τμη-
μάτων έγινε, στο παρελθόν, με στόχο να αποφευχθεί η
γκετοποίηση των συγκεκριμένων περιοχών και κατ'
επέκταση του Δήμου Φυλής. 

-Η παραμονή και λειτουργία των δύο Αστυνομικών
Τμημάτων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της δημόσιας Τάξης και της κοινωνι-
κής ειρήνης, που αποτελούν προϋποθέσεις για την
εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών από την Αυτοδικοίκη-
ση και την Κεντρική Διοίκηση. 

Τι ζητά επιτακτικά ο Δήμος  

-Τη στελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω
Λιοσίων και Ζεφυρίου και των αντίστοιχων Τμημάτων
Ασφαλείας σύμφωνα με τα οργανογράμματά τους. Να
σταματήσει η αποδυνάμωσή τους με διάθεση του προ-
σωπικού τους για τη φύλαξη του ΧΥΤΑ και του Κέντρου
Κράτησης Αλλοδαπών της Αμυγδαλέζας και τη λήψη
μέτρων Τάξης εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Φυλής. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
9, 13, 17, 21, 25, 29.
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Με γοργούς
ρ υ θ μ ο ύ ς
ετοιμάζεται

για το πρώτο κουδού-
νι του Σεπτεμβρίου,
το 10ο  Δημοτικό σχο-
λείο Άνω Λιοσίων.  Το
πρωί της Τετάρτης 6
Μαΐου, έφτασαν από
τον ΟΣΚ τα πρώτα
έπιπλα.  Ολοκαίνουρ-
γιες καρέκλες, πίνα-
κες απλοί και μαγνητι-
κοί, γραφεία και συρ-
ταριέρες δασκάλων
και διάφορα άλλα είδη
εξοπλισμού είναι ήδη
έτοιμα και περιμένουν
την τοποθέτησή τους.
Τις επόμενες ημέρες
αναμένονται από τον
ΟΣΚ τα θρανία και ο
υπόλοιπος εξοπλι-
σμός.

«Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά από το
Σεπτέμβριο, έχουμε πάρει όλες τις σχετικές εγκρί-
σεις. Παρά τις Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι
το σχολείο δεν θα λειτουργήσει εντός του χρονο-
διαγράμματος που είχε ανακοινωθεί, σήμερα μας
ήρθε μεγάλο μέρος του εξοπλισμού και είναι θέμα
ημερών να έρθουν και τα υπόλοιπα πράγματα»
σημείωσε ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολι-
κής Επιτροπής.

Ο  Γιάννης Κρεμύδας διαβεβαίωσε και σήμερα
πως έχουν γίνει όλες οι  απαιτούμενες ενέργειες
και για το διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
20.385 θέσεις σε υπουργεία - περιφέρειες

Μια σειρά προκηρύξεων για 20.385 θέσεις σε
υπουργεία, περιφέρειες και εποπτευόμενους φορείς
θα βγουν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του προ-
γράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Μια από τις ομάδες που δίνεται προτεραιότητα
είναι και οι μακροχρόνια άνεργοι

Η πρώτη προκήρυξη θα αφορά θέσεις στο υπουρ

γείο Πολιτι-
σμού και θα
ακολουθή-
σουν και οι
υπ όλοιπ ες,
με τις αιτήσεις
να υποβάλ-
λονται στον
ΟΑΕΔ.

Με βάση
τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας το επόμενο
διάστημα, θα «τρέξουν» 16.145 θέσεις σε υπουργεία,
3.500 στην περιφέρεια και 470 σε εποπτευόμενους
φορείς.

Πρόκειται ουσιαστικά για το δεύτερο «τμήμα» του
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, καθώς έχουν
ήδη υποβληθεί οι αιτήσεις για 32.433 ανέργους που
θα απασχοληθούν σε δήμους.

Τις αλλαγές
στον «Καλ-
λ ι κ ρ ά τ η »

προσδιόρισε ο
Υπουργός Εσωτε-
ρικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
Νίκος Βούτσης,
ενημερώνοντας ,
σήμερα, την Διαρκή
Επιτροπή Δημό-
σιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης της
Βουλής, ανακοινώ-
νοντας, ταυτόχρο-
να, την επαναλει-
τουργία της Υποε-
πιτροπής της Βου-
λής, σχετικής με
την αναδιαμόρφω-
ση του καταστατι-
κού χάρτη («Καλλι-

κράτη») λειτουργίας των Ο.Τ.Α. της Χώρας.
Ειδικότερα, ο κ. Βούτσης τόνισε ότι, οι αλλαγές θα γίνουν

μέσα στον επόμενο χρόνο και ότι το χωροταξικό δεν θα ανοί-
ξει συνολικά. «Οι αλλαγές θα αφορούν συγκεκριμένες περι-
πτώσεις σε νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους και στο πλαί-
σιο αυτό οι Δήμοι μπορεί να γίνουν 380 από 325, που είναι
σήμερα» είπε, για να συμπληρώσει:

«Ούτως ή άλλως η χωροταξία δεν είναι η πρώτη προτε-
ραιότητα. Είναι επιβεβλημένη μία γενικευμένη συζήτηση
γύρω από την "αρχιτεκτονική" των Δήμων και των Περιφε-
ρειών, αλλά και του αποσυγκεντρωμένου Κράτους, με τις
αποκεντρωμένες γραμματείες διοίκησης», επισημαίνοντας,
ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα στους νομικούς έλεγχους
και τη γενικότερη εποπτεία, που γίνεται μέσω των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων στους Ο.Τ.Α., «οι οποίοι θεωρούν
ότι τους γίνεται πολιτικός έλεγχος με το πρόσχημα του νομι-
κού ελέγχου των αποφάσεών τους» όπως, χαρακτηριστικά,
τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του για τις Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις, ο Υπουργός είπε, ότι θα υπάρξει ρύθμιση
των αρμοδιοτήτων τους μέχρι το καλοκαίρι, ενώ δεν απέ-
κλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν ξανά 13, από 7 που είναι
σήμερα.

Ο κ. Βούτσης ανακοίνωσε, επίσης, ότι οι Δήμοι θα πάρουν
μέρος του ΕΣΠΑ - θέμα που αποτελεί αίτημα της ΚΕΔΕ -
ενώ εντός της επομένης εβδομάδας θα κατατεθεί ο εθνικός
σχεδιασμός για τα απορρίμματα, «ο οποίος δεν θα είναι
φαραωνικού τύπου όπως τώρα, αλλά θα είναι σε απόλυτο
βαθμό συμβατός με τους κανόνες της Ε.Ε.» όπως χαρακτη-
ριστικά τόνισε και επανερχόμενος στο θέμα της διαχείρισης
μέρους του ΕΣΠΑ από τους Δήμους, πρόσθεσε, πως θα
ενημερώσει σχετικά τους Δημάρχους, στο ετήσιο τακτικό
συνέδριο της ΚΕΔΕ, που ξεκινά αύριο στην Χαλκιδική. 

«Οι Δήμοι θα μπορούν να υλοποιούν μέρος των έργων
τοπικής κλίμακας, μέσω του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του περιφε-
ρειακού σχεδιασμού» είπε και συνέχισε, λέγοντας:

«Θέλουν οι Δήμοι ένα κομμάτι αυτόνομο και αυτό μπορεί
να γίνει και θα το εξαγγείλω, εφόσον αφορά σε έργα τοπικής
κλίμακας, που εντάσσονται σε περιφερειακό σχεδιασμό».

Για τους υπερχρεωμένους Δήμους 

Για τους υπερχρεωμένους Δήμους, ο Υπουργός Εσωτερι-
κών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης είπε ότι, «σε συνεννόη-
ση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσπαθήσα-
με να βρούμε ευνοϊκότερους όρους όπου θα γίνονται προ-
γραμματικές εξυγιαντικές συμφωνίες, με βοήθεια, τεχνογνω-
σία και προτάσεις».

Ο κ. Βούτσης μιλώντας για την "ενδοαυτοδιοικητική κινητι-
κότητα" τη χαρακτήρισε «θετικό» μέτρο και τάχθηκε υπέρ
της ανακατανομής του προσωπικού με συναινετικό και «μη
αναγκαστικό» τρόπο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε απολύτως δικαιολογημένη την
επαναφορά της αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων
για έξοδα μετακίνησης και παράστασης, σημειώνοντας,
παράλληλα, πως χωρίς την παρουσία της Δημοτικής Αστυ-
νομίας τα έσοδα των Δήμων έχουν καταπέσει.

Ν. Βούτσης: 
«Στους Δήμους

μέρος 
του ΕΣΠΑ» 

Στην τελική ευθεία 
για τη λειτουργία του το 10ο Δημοτικό

σχολείο Άνω Λιοσίων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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την πρωτοβάθμια Διεύθυνση της Ελευσίνας  ενώ υπογράμμισε πως «η λει-
τουργία του 10ου Δημοτικού θα ανακουφίσει και θα αποσυμφορήσει σημα-
ντικά τα όμορα σχολεία  προς όφελος των μαθητών και των γονέων».

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη  οι διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες
των οικοπέδων που έχει δεσμεύσει ο Δήμος για την ανέγερση του 8ου Δημο-
τικού Σχολείου Ζωφριάς. Το θέμα παρακολουθεί προσωπικά ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς  ο οποίος  έχει δεσμευτεί πως μόλις υπάρξει συμ-
φωνία ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην αγορά των συγκεκριμένων οικο-
πέδων.  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

περιοχή του Θριασίου Πεδίου. περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου ΛυκείουΑπαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου

και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com mail@harris-security.com ή στο ή στο fax 210-5542151.fax 210-5542151.

Αποθήκη με
μεγάλο αριθμό
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν

απομίμησης-παρεμπο-
ρίου, εντόπισαν στο
Περιστέρι, αστυνομικοί
του Τ.Α. Κορυδαλλού.

Συνελήφθησαν δύο
Κινέζοι, ηλικίας 26 και
44 ετών, υπεύθυνοι της
αποθήκης για παράβα-
ση του Νόμου περί
σημάτων.

Ειδικότερα, στις 02.05,
αστυνομικοί του Τ.Α.
Κορυδαλλού εντόπισαν
τους δύο προαναφερό-
μενους αλλοδαπούς να
επιβαίνουν σε αυτοκίνη-
το και να μεταβαίνουν
σε αποθήκη, από την
οποία μεταφόρτωσαν 

στο όχημα διάφορα
κιβώτια.

Από την έρευνα στο
αυτοκίνητο και στην
αποθήκη, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν συνολικά
86.731 προϊόντα - "μαϊ-
μού γνωστών εμπορι-
κών οίκων του εξωτερι-
κού, κυρίως  γυαλιά
ηλίου, αλλά και πορτο-
φόλια και παπούτσια.

Κατασχέθηκαν επίσης
το όχημα που χρησιμο-
ποιούσαν για τη μετα-
φορά, καθώς και το χρη-
ματικό ποσό των 670
ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδη-
γήθηκαν στον Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.

Πάνω από 85.000 
προϊόντα - "μαϊμού"
εντοπίσθηκαν σε 

αποθήκη στο Περιστέρι

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4

Διακοπές κυκλοφορίας σήμερα στη 
Λεωφόρο Αθηνών
Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή

και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λ.
Αθηνών, στο τμήμα της από την οδό Θηβών έως την οδό Συνταγματάρχου Φαβιέρου, σε μέγιστο
μήκος 80 μ. ανά θέση, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους Δήμους Αιγάλεω και Χαϊδα-
ρίου, σήμερα 8 Μαΐου 2015, κατά τις ώρες 09.00' έως 14.00'. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από
τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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Το πρωϊ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η
εφ’ όλης της ύλης συνάντηση Δημάρχου
Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη και Αντι-

δημάρχων Ιερ. Πολυχρόνη και Κώστα Καράμπελα
με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη. 

Στη συνάντηση που έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα,
συμμετείχαν και οι Αντιδήμαρχοι Μεγάρων κ.κ.
Ιερόθεος Πολυχρόνης και Κωνσταντίνος Καρά-
μπελας. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε διεξοδικά τον
Υπουργό για όλα τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει σήμερα ο Δήμος Μεγαρέων, ανεργία, ελλεί-

ψεις σε σχολικές υποδομές και μονάδες υγείας,
αστυνόμευση υποχρηματοδότηση κοινωνικών
δομών και άλλα.   Ο κ. Σκουρλέτης επέδειξε
ζωηρό ενδιαφέρον στην όλη συζήτηση και δήλωσε
ότι θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε όλες
τις προσπάθειες της νέας Διοίκησης του Δήμου.

Πυρκαγιά τα ξημερώματα της Τετάρτης 
έξω από εργοστάσιο στο Μενίδι
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της

Τετάρτης (06/05) λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Μενίδι.
Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε εξωτερικό χώρο εργοστασί-

ου που βρίσκεται στην περιοχή του Μενιδίου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με οκτώ οχήματα και 20

πυροσβέστες αλλά και υδροφόρα ΟΤΑ, αστυνομική δύναμη από το Τμήμα
Ολυμπιακού Χωριού και ομάδα της ΟΠΚΕ, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτά.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η φωτιά έκαψε παλέτες στην αυλή του εργοστα-
σίου και δεν επεκτάθηκε προς τις εγκαταστάσεις του ενώ άγνωστο παραμένει
το τι την προκάλεσε.

ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΛΥΒΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM

ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ: ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 26 
& ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 6 - Τ.Κ. 10672
ΤΗΛ: 210 7258813 FAX: 210 3635952
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ/FAX: 210 5580729
Email: kalivalaw@hol.gr

Eνόψει της πρόσφατης ανάρτησης
των Κτηματολογικών Στοιχείων Ακινήτων και
υποβολής τυχόν ενστάσεων έως 26.6.2015, 

το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές
διαδικασίες διεκπεραίωσης

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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Ζωηρό το ενδιαφέρον του υπουργού Εργασίας Π. Σκουρλέτη για τις 
αδυναμίες και ελλείψεις σε κοινωνικές δομές του Δήμου 



6 - ΘΡΙΑΣΙΟ Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

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

Κινητά: 6979221888, 6979221885.

ΗΠεριφέρεια Αττικής, από 4 έως και 10 Μαΐου
2015, εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από
τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής

Ασφάλειας για τα Παιδιά, μετά από πρόταση του Συλ-
λόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων και τη Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων
Εκπαιδευτών Οδηγών Αττικής, διοργανώνει σειρά από
δράσεις/ εκδηλώσεις, κεντρικό μήνυμα των οποίων
είναι «Να σώσουμε τις Ζωές των Παιδιών».

Αναλυτικά, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:
Δωρεάν τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων που θα

προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (4-
10 Μαΐου), στο ΚΤΕΟ Χολαργού. Επιπλέον, θα γίνεται

επίδειξη ασφαλούς τοποθέτησης παιδικού καθίσματος
από τους αντίστοιχους φορείς. Το ΚΤΕΟ θα λειτουργή-
σει, για το σκοπό αυτό, συνεχόμενα μέχρι στις 19:00
καθημερινά.

Παρεμβάσεις καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας
από εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής,
στα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής με μαθήματα ανά
ηλικιακή ομάδα, σε συνεργασία με τους Δήμους Ηλιού-
πολης, Φιλαδέλφειας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ελευσίνας.

Το Σάββατο 9/5/2015, σε συνεργασία με το Σύλλογο
SOS Τροχαία Εγκλήματα και τη Συντονιστική Επιτροπή
Σωματείων Εκπαιδευτών Οδηγών Αττικής (ΣΕΣΕΟΑ)
εκδήλωση  αφιερωμένη στην παιδική οδική ασφάλεια
στο Πεδίον του Άρεως. Θα δοθούν μαθήματα ασφαλούς

οδήγησης ποδηλάτου για παιδιά, θα γίνει επίδειξη -
έλεγχος παιδικών καθισμάτων σε αυτοκίνητα. Τέλος, θα
πραγματοποιηθεί συναυλία.

Στόχος είναι, μέσω των δράσεων αυτών, να ενημερω-
θούν και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, αλλά και να
εκπαιδευτούν όλες οι ηλικιακές ομάδες, ώστε σταδιακά
να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που, δυστυχώς, λαμ-
βάνει εκρηκτικές διαστάσεις στη χώρα μας. Η εκπαίδευ-
ση στην οδική ασφάλεια είναι ζήτημα ζωής.

Eπίσκεψη μαθητών της Β΄ τάξης 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου

στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας μας

Η Περιφέρεια Αττικής στην Παγκόσμια Εβδομάδα 
Οδικής Ασφάλειας «Παιδί και Οδική Ασφάλεια»

Εορτασμός του
Ιερού Ναού Αγ.

Εφραίμ στις Ερυθρές

Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγ. Εφραίμ Ερυ-
θρών παραβρέθηκε η Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας κα Κριεκούκη Ιωάννα, η οποία συνο-
μίλησε με τους κατοίκους της περιοχής και επι-
σκέφθηκε το κέντρο της πόλης.

Στην ακολουθία του εσπερινού, την οποία
τελέσαν οι ιερείς της περιοχής, παρέστησαν η
Αντιδήμαρχος κα Παπακωνσταντίνου Αγγελική
και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κος
Κομίνης Αθανάσιος.

Την τιμητική της είχε εχθές το πρωί η εφημερί-
δα καθώς την επισκέφθηκαν μαθητές από τη

Β΄Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Οι μικροί μαθη-
τές ξεναγήθηκαν στα γραφεία και στο τυπογραφείο
της εφημερίδας, όπου ο εκδότης και οι συντάκτες
τους πληροφορήσαν σχετικά με την διαδικασία
έκδοσης μιας εφημερίδας αλλά και γενικότερα για
τον τρόπο λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης. 

Στην επίσκεψη αυτή συνόδευε τα παιδιά η δασκά
λα της τάξης. 

Η παραπάνω ενέργεια εντάσσεται στην προσπά-
θεια της εφημερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ να έρθει σε άμεση
επαφή με τα σχολεία της περιοχής, ώστε να έχουν τη
δυνατότητα τα παιδιά να μαθαίνουν τον ρόλο που
διαδραματίζει ένα τοπικό μέσο στην κοινωνία αλλά
και για την αναγκαιότητα υπάρξης του ως πηγή ενη-
μέρωσης των δημοτών. 

Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους
καθηγητές και τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ασπροπύργου για την επίσκεψή τους στις
εγκαταστάσεις της εφημερίδας μας.  

Ε. Λιάκος 
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Συγκροτήθηκε σε σώμα
το νέο Δ. Σ. 

της Ένωσης  Συλλόγων
Γονέων Άνω Λιοσίων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΝΠΑΛΑΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 

""ΜΜηηνν  ττοο  ππεεττάάςς,,  εείίννααιι  
αακκόόμμηη  χχρρήήσσιιμμοο!!  
ΠΠρρόόσσφφεερρέέ  ττοο!!""

Ο Δήμος Ελευσίνας και η Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση "Έλευσις" σε καλούν, την Κυριακή 10
Μαΐου 2015 στον χώρο των παλιών αποθηκών της
Ελαιουργικής (Αδελφών Μουρίκη & Ιερά Οδός) από
τις 10:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι,  να συμμε-
τάσχεις ενεργά στην εκδήλωση για την επαναχρησι-
μοποίηση. Πρόσφερε αντικείμενα που δεν χρειάζεσαι
και είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Άνω Λιοσίων.

Είχαν προηγηθεί  στις 30/3/2015 η εκλογαπολογιστιική γενι-
κή συνέλευση των αντιπροσώπων της Ένωσης Γονέων   και
στη συνέχεια οι εκλογές στις 24/4/2015 για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ. και των εκπροσώπων της στα όργανα Παιδείας του
Δήμου και την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής,  απ’   όπου προ-
έκυψαν τα εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Μπλέτσα                Αντωνία             Πρόεδρος
Μιχαηλίδης            Μιχάλης              Αντιπρόεδρος
Παπανδρέου          Γεωργία             Γενική Γραμματέας 
Κρυστάλλης           Ιωσήφ                Ταμίας
Λουμάκης              Παναγιώτης        Μέλος
Κωστόπουλος        Χάρης                 Μέλος
Μπαριτάκη             Μαρία                 Μέλος

Για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  (ΔΕΠ)
Παπανδρέου Γεωργία

Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κρυστάλλης Ιωσήφ

Για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   
Μπλέτσα  Αντωνία

Για Αντιπροσώπους Ομοσπονδίας Αττικής  
Μπλέτσα                Αντωνία           
Μιχαηλίδης            Μιχάλης             
Παπανδρέου          Γεωργία            
Κρυστάλλης           Ιωσήφ               
Κωστόπουλος        Χάρης
Θεοδωροπούλου   Σταυρούλα

Με τιμή για το Διοικητικό  Συμβούλιο,
Μπλέτσα Αντωνία             Παπανδρέου    Γεωργία
Πρόεδρος                          Γενική  Γραμματέας

(5.1.15)

Τμήμα Δικαιωμάτων Σύριζα: 
«Όχι στη μετεγκατάσταση των 
Ρομά στο όρος Πατέρα»

Με αφορμή τη δίκη στο Δ΄ Τμήμα
του Συμβουλίου Επικράτειας στις
21/4/2015 για τη μετεγκατάσταση

των Ρομά Χαλανδρίου στο όρος Πατέρα,
στα Μέγαρα, το Τμήμα Δικαιωμάτων του
ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει την πάγια θέση
του ότι η σχετική απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής πρέπει να ανακληθεί, καθώς ο
χώρος μετεγκατάστασης που προτείνει η
Διοίκηση είναι εντελώς ακατάλληλος και
βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα διεθνή
πρότυπα.

Πρόκειται για έναν χώρο που όχι μόνο
είναι εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης
αλλά και βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση

από κάθε οικιστικό ιστό, γεγονός που δυσχεραίνει εξαιρετικά την πρόσβαση των Ρομά σε κρίσιμα δημόσια
αγαθά και υπηρεσίες, παραπέμποντας σε γκετοποίηση τους.

Επιπλέον δεν έχει τη συναίνεση των ίδιων των Ρομά Χαλανδρίου, όπως επιτάσσει η διεθνής νομιμότητα.
Για όλους αυτούς τους λόγους απαιτείται η αναζήτηση άλλου, κατάλληλου χώρου για την μετεγκατάσταση των

Ρομά Χαλανδρίου, σε συναίνεση με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, και σε κάθε περίπτωση επείγει το
"πάγωμα" και η αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης μετεγκατάστασης στο Όρος Πατέρα.

Χρέος του κράτους και της κοινωνίας είναι η διαρκής προσπάθεια για την ισότιμη ένταξή των Ρομά στον κοι-
νωνικό ιστό, στόχος που δεν μπορεί επ’ ουδενί να επιτευχθεί με διοικητικά μέτρα που αναπαράγουν όρους κοι-
νωνικού αποκλεισμού.

Ο απομακρυσμένος και ακατάλληλος χώρος 
στην κορυφή "Κανδύλι" του όρους Πατέρα



Μέχρι και 70 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο
όρο θα πρέπει να εργάζονται οι Ελληνες
προκειμένου να μην βρεθούν κάτω από το

όριο της φτώχειας, λαμβάνοντας τον κατώτατο μισθό
ο οποίος είναι σε πραγματικούς όρους από τους
χαμηλότερους στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ. Το στοι-
χείο αυτό περιλαμβάνεται σε έρευνα του Οργανισμού
η οποία δείχνει την οικονομική κατάσταση των εργα-
ζόμενων και των οικογενειών, ειδικά στα χρόνια της
κρίσης.

Ετσι, λοιπόν, μια οικογένεια με δύο παιδιά πρέπει
να εργάζεται 60-70 ώρες την εβδομάδα για να μην...
πεινάσει. Όπως φαίνεται και από το σχετικό διά-
γραμμα, η χώρα μας βρίσκεται στις 5 πρώτες θέσεις
με τις περισσότερες εργατοώρες ανά εβδομάδα, με
την Τσεχία πρώτη (80-90 ώρες) και στις επόμενες
θέσεις Εσθονία, Ισπανία, Σλοβακία, Λετονία.

Αποκαλυπτική έρευνα 

Η μελέτη του ΟΟΣΑ περιέχει συγκρίσεις για το ελά-
χιστο επίπεδο των μισθών μεταξύ των χωρών,
καθώς και του διαφορετικού φόρου και των εισφορών
που καταβάλλονται από τους εργοδότες και τους
εργαζομένους.

Επισημαίνει δε την ανάγκη για τις κυβερνήσεις να
συντονίσουν τους κατώτατους μισθούς με άλλες
πολιτικές, ιδιαίτερα αυτές των φόρων και των παρο-
χών, αλλά και την αναγκαιότητα τακτικής αναπρο-
σαρμογής τους, υπό το βάρος των οικονομικών εξε-
λίξεων και των αλλαγών στην αγορά εργασίας.

Από τη σύγκριση στα επίπεδα των κατώτατων
μισθών, σε σχέση με τον μέσο μισθό, διαπιστώνει
κανείς ότι η Ελλάδα -με το 45%- βρίσκεται πιο κοντά

στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά (που κυμαί-
νονται μεταξύ 35% και 40%) όπως είναι οι Τσεχία,
Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Εσθονία και Ιαπωνία.
Ανω του 60% του μέσου μισθού ανέρχεται ο κατώτα-
τος μισθός μετά την κρίση (2013) στη Σλοβενία, τη
Γαλλία, τη Χιλή και την Τουρκία. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αυτό μεταφράζεται σε
καθαρές αποδοχές κάτω των τριών δολαρίων ανά
ώρα στο Μεξικό, τη Λεττονία, τη Χιλή και την Εσθο-
νία, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία, σε
πάνω από εννέα δολάρια στο Λουξεμβούργο και την
Αυστραλία.

Η μελέτη εξετάζει επίσης τα εισοδήμα-
τα που μια δουλειά με τον κατώτατο
μισθό προσφέρει σε μια οικογένεια μετά
τον συνυπολογισμό των φορολογικών
επιβαρύνσεων, αλλά και των κοινωνι-
κών μεταβιβάσεων. 

Σύμφωνα με τον οργανισμό, υπάρ-
χουν χώρες στις οποίες οι μισθωτοί με
πλήρη απασχόληση που αμείβονται με
τον κατώτατο μισθό, ακόμη κι αν εργά-
ζονται πολλές ώρες, δεν μπορούν να
ξεφύγουν από τη φτώχεια.

Αναλυτικά, στην Ελλάδα, ένας μισθω-
τός σε μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
παιδιά ή ένας εργαζόμενος σε οικογέ

νεια με δύο παιδιά, που αμείβεται με τον κατώτατο
μισθό, πρέπει να δουλεύει από 60 έως και 70 ώρες
την εβδομάδα προκειμένου η οικογένειά του να μη
βρίσκεται στο κατώφλι της φτώχειας. 

Πρόκειται για μη ρεαλιστικά ωράρια, σημειώνει η
μελέτη, για να καταλήξει ότι αυτό συμβαίνει στην
πλειονότητα των χωρών, στην περίπτωση που εργά-
ζεται μόνο το ένα μέλος της οικογένειας. 

Υπάρχουν βέβαια και χώρες, όπως η Ιαπωνία, η
Αυστραλία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που
οι απαιτούμενες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα είναι
οι μισές από αυτές που χρειάζονται στην Ελλάδα.

Από τη συγκριτική μελέτη του ΟΟΣΑ διαπιστώνεται
επίσης ότι στη χώρα μας η διάκριση μεταξύ νέων και
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, αναφορικά με
τον κατώτατο μισθό, δεν είναι τυχαία, καθώς εφαρμό-
ζεται στις περισσότερες χώρες που έχουν θεσμοθε-
τήσει τον κατώτατο μισθό. 

Βέβαια, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που η διά-
κριση αφορά νέους ηλικίας έως 25 ετών.

Στις υπόλοιπες χώρες, χαμηλότερους κατώτατους
μισθούς λαμβάνουν οι νέοι ηλικίας έως 23 ετών στην
Ολλανδία, έως 22 ετών στη Σλοβακία και έως 18
ετών σε άλλες, όπως η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο ή
η Πορτογαλία. Μάλιστα, στη Λετονία ο κατώτατος
μισθός, που δεν ξεπερνά τα 200 δολάρια, είναι μεγα-
λύτερος στους νέους έως 18 ετών.

ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ ΟΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟΣΑ

Μέχρι και 70ώρες πρέπει να δουλεύουν οι Ελληνες 
για να μην βρεθούν στο κατώφλι της φτώχειας
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)

δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι,
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι
διαφόρων τύπων και προελεύσεων.

ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της 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

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  γεωθερ-

μίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών

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

81 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 

ΤΟ 2014
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΥΡΙΩΣ 

ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

«Καμπανάκι» για τη ρατσιστική βία
Καμπανάκι κινδύνου για την

εξοικείωση της ελληνικής κοι-
νωνίας με τη ρατσιστική βία

χτυπούν δεκάδες οργανώσεις -μεταξύ
των οποίων η Υπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου- που απαρτίζουν το Δίκτυο
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστι-
κής Βίας.

Η έκθεση του Δικτύου για το 2014 που
παρουσιάστηκε προχθες καταγράφει 81
περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισ-
σότερα από 100 θύματα. Οι επιθέσεις
κατά προσφύγων και μεταναστών (κατά
κύριο λόγο αιτούντες άσυλο ή με νόμιμη
άδεια διαμονής) εξακολουθούν να αποτε-
λούν την πλειονότητα.

Αν και η ένταση παρουσιάζει μείωση,
δεν έχει εκλείψει το μοτίβο της οργανω-
μένης ρατσιστικής επίθεσης από ομάδες

ατόμων και η άσκηση σωματικής βίας.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιθέσεις

παραπέμπουν στη δράση εξτρεμιστικών
ομάδων προηγουμένων ετών, παρά την
εισαγγελική διερεύνηση της δράσης της
Χρυσής Αυγής και την ποινική αντιμετώ-
πιση εγκληματικών ενεργειών με ρατσι-
στικό κίνητρο μετά την άγρια δολοφονία
του Παύλου Φύσσα.

Θεαματικά αυξήθηκαν οι καταγραφές
ομοφοβικών επιθέσεων, που στρέφονται
κατά ομοφυλόφιλων, ενώ για πρώτη
φορά καταγράφηκαν τρία αντισημιτικά
περιστατικά με βεβήλωση ιερών χώρων
και συμβόλων.

Τα μισά περιστατικά έλαβαν χώρα στην
Αθήνα κυρίως σε περιοχές του κέντρου,
αλλά και σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηλεία,
Κρήτη κ.α.

Στην πλειονότητα προκλήθηκαν σωμα-
τικές βλάβες στα θύματα, ενίοτε σε συν-

δυασμό με απειλές, εξύβριση κ.ά. σε
δημόσιους χώρους, μέσα μαζικής μετα-
φοράς, χώρους κράτησης αλλά και -για
πρώτη φορά- σε χώρους θρησκευτικής
αξίας.

Η εμπλοκή ενστόλων σε περιστατικά
ρατσιστικής βίας παραμένει, κατά το
Δίκτυο, ιδιαίτερα ανησυχητική, ενώ δια-
φαίνεται μια μικρή αύξηση των καταγγε-
λιών από θύματα πρόσφυγες και μετα-
νάστες.Οι δράστες είναι κατά κύριο λόγο
άνδρες (χωρίς να λείπουν οι γυναίκες και
οι μεικτές ομάδες ανδρών-γυναικών),
Ελληνες, γύρω στα 27. Οι 59 επιθέσεις
έγιναν από ομάδες 2-10 ατόμων.

Νομοσχέδιο
Στο μεταξύ, η αν. υπουργός Μετανα-

στευτικής Πολιτικής, Τασία Χριστοδουλο-
πούλου, προανήγγειλε μετά τη συνάντη-
σή της με τον Ειδικό Εισηγητή του Συμ-

βουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
ΟΗΕ, Mutuma Ruteere, πως στο νομο-
σχέδιο για την ιθαγένεια των παιδιών
μεταναστών που αναμένεται, έχει
συμπεριληφθεί και διάταξη για την προ-
στασία θυμάτων ρατσιστικής βίας.

Πρόκειται για την επαναφορά του...
περίφημου άρθρου 19 του Μεταναστευ-
τικού Κώδικα, που προέβλεπε, μεταξύ
άλλων, άδειες διαμονής για ανθρωπιστι-
κούς λόγους σε θύματα και μάρτυρες
ρατσιστικών εγκλημάτων και είχε προκα-
λέσει «σύρραξη» πέρυσι στη συγκυβέρ-
νηση και ειδικότερα ανάμεσα στον τότε
αν. υπουργό Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκο
και τον τότε γ.γ. της κυβέρνησης Τ.
Μπαλτάκο, με αποτέλεσμα να αποσυρ-
θεί τελικά εντελώς από το σχέδιο νόμου
(διατάξεις περί προστασίας αλλοδαπών
θυμάτων και μαρτύρων προβλέφθηκαν
αργότερα με ΚΥΑ).
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-Την ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου με τα μέσα
που απαιτούνται για την επιτέλεση της αποστολής τους. Να ενισχυθεί το προσωπι-
κό της Ομάδας ΔΙΑΣ που αστυνομεύει την περιοχή και να σταθμεύει μόνιμα στην
περιοχή διμοιρία των ΜΑΤ και άλλες εξειδικευμένες στην πάταξη της σκληρής παρα-
βατικότητας αστυνομικές δυνάμεις (ΟΠΚΕ-ΕΚΑΜ κλπ.) 

-Την δημιουργία Αστυνομικού Τμήματος στη Φυλή, όπου παρατηρείται αύξηση της
παραβατικότητας. 

-Την ενίσχυση των Τμημάτων Ασφαλείας με εξειδικευμένο προσωπικό της Δίωξης
Ναρκωτικών για την εξάρθρωση του χονδρεμπορίου ναρκωτικών που ανθεί στην
περιοχή. 

-Τη μόνιμη εγκατάσταση εισαγγελικού λειτουργού στην περιοχή, αν κριθεί αναγκαία
η επιτόπια παρουσία του για περιπτώσεις κατ’ οίκον ερευνών κλπ 

-Τη συγκρότηση μόνιμης ομάδας εργασίας που θα εκτιμά σε τακτά χρονικά δια-
στήματα την κατάσταση, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργού, του Διοικητή
Διεύθυνσης Δυτ. Αττικής, των Διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων, του Δημάρχου
Φυλής, της Προέδρου του Συμβουλίου κατά της παραβατικότητας και των Αντιδη-
μάρχων Ζεφυρίου και Περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. 

Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στον ταλαιπωρημένο Λαό
μιας περιοχής που προσφέρει, διαχρονικά, κρίσιμες εξυπηρετήσεις στο Λεκανοπέδιο
της Αττικής και βλέπει καθημερινά να υποβαθμίζεται, εξαιτίας της παραβατικότητας,
το επίπεδο της ζωής του και να απαξιώνεται η περιουσία που με μόχθο έχει απο-
κτήσει. 

ΑΔΑΜ:  15PROC002752973
ΑΔΑ:  6Ο1ΧΩ62-4Μ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΕΡΓΟ:  Συντήρηση και επι-
σκευή σχολικών κτιρίων Δημο-
τικής Κοινότητας Αγίων Αναρ-
γύρων
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  24/2015
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 11847/06-05-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναρ-
γύρων-Καματερού, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου: «Συντήρηση και
επισκευή σχολικών κτιρίων Δημο-
τικής Κοινότητας Αγίων Αναργύ-
ρων», με προϋπολογισμό
80.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το
έργο συντίθεται από τις ακόλου-
θες κατηγορίες εργασιών: α)κατη-
γορία Οικοδομικών Εργασιών, με
προϋπολογισμό 40.095,90€

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) και β)κατηγορία
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργα-
σιών, με προϋπολογισμό
24.426,00€ (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το αριθμημένο και
σφραγισμένο Εντυπο Οικονομι-
κής Προσφοράς από την έδρα
της Τεχνικής Υπηρεσίας Λ. Δημο-
κρατίας 61, καθημερινά κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από
την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015
μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαΐου
2015. Τα λοιπά τεύχη δημοπρά-
τησης είναι αναρτημένα στην

ιστοσελίδα του Δήμου
www.agan.gov.gr. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132023618/613/614/617, FAX
επικοινωνίας 2102618738, στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 26 Μαΐου 2015 (26-05-2015),
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με το
σύστημα προσφοράς με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ), σε σφραγισμένο
και αριθμημένο έντυπο της Υπη-
ρεσίας.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,

μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι
που αποδεικνύουν ότι κατά την
τελευταία πενταετία, έχουν εκτε-
λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά
και ποσοτικά) με το δημοπρατού-
μενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 1.300,00
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι
26 Δεκεμβρίου 2015. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι έξι
(6) μήνες, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού.
6. Χρηματοδότηση του έργου
γίνεται από πόρους του Δήμου
και έχει γραφεί στον προϋπολογι-
σμό ο.ε.2015, με κ.α.
00.7331.0003. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού.

Αγιοι Ανάργυροι, 06-05-2015
ο Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Στις 23 Μαΐου 
η εκδήλωση 

ανταλλαγής βιβλίων
στο Δημαρχείο 

Αχαρνών 

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη
εκδήλωση ανταλλαγής βιβλίων στις 30 Μαΐου
2015, θα μεταφερθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2015
από 16.00 έως 20.00  στην ίδια αίθουσα εκθέσε-
ων του Δημαρχείου.

Συναυλία πιάνου
Το τμήμα Πολιτισμού του ΠΑΚΠΠΑ διοργανώνει 
συναυλία πιάνου της Λυδίας Λινάρδου και της 
Κωνσταντίνας Βρεττού, το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 
στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα "Στέκι"
(ισόγειο κτιρίου) Παγκάλου & Κίμωνος στην Ελευσίνα.  



Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 11



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Παρασκευή 8 Μαΐου 2015ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ   --    ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Εντολή Υπουργού Υγείας για διενέργεια 
διαχειριστικών ελέγχων σε φορείς 

του Υπουργείου Υγείας

Με εντολή του Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή
διετάχθη: 

α) διοικητικός  και διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος στο
Γ.Ν. Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία- Φλέμινγκ» 

β)  διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος στο Ελληνικό Ινστι-
τούτο ΠΑΣΤΕΡ από το έτος 2012 έως σήμερα

γ) διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος στον Εθνικό Οργανι-
σμό Φαρμάκων

δ) έλεγχος για τα έργα 1. Υγειονομικός Χάρτης: Διοικητικής
και Συντονιστικής Υποστήριξης και 2. Σύστημα παραγωγής
Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη 

ε) διαχειριστικός έλεγχος όλων των έργων για την Ψυχική
Υγεία που πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας από το έτος 2005 έως σήμερα. 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ύστερα από απόφαση του
Υπουργού η διενέργεια διαχειριστικού-οικονομικού ελέγχου
στους εξής εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου
Υγείας:  ΕΟΜ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ, ΕΚΕΠΥ, ΕΠΥ και ΙΦΕΤ.

ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
«Εγδυναν» μηχανές και πουλούσαν «Εγδυναν» μηχανές και πουλούσαν 
τα εξαρτήματα ως ανταλλακτικάτα εξαρτήματα ως ανταλλακτικά

Αδυναμία σε δίκυκλες μηχανές είχαν δύο νεαροί, εκ των
οποίων ένα ανήλικος, που κατηγορούνται ότι τον περασμένο
Οκτώβριο έκλεψαν επτά χαμηλού κυβισμού δίκυκλα από τις
Σέρρες.

«Εγδυναν» μηχανές και πουλούσαν τα εξαρτήματα ως
ανταλλακτικά 

Πρόκειται για έναν 16χρονο κι έναν 21 ετών άνδρα, σε
βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμέ-
νες κλοπές.

Οι φερόμενοι ως δράστες "έγδυναν" τα δίκυκλα, με σκοπό
να πουλήσουν τα εξαρτήματα τους ως ανταλλακτικά.

Τα κλεμμένα δίκυκλα βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε υπαί-
θριους χώρους κοντά στα σπίτια των δύο νεαρών και απο-
δόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΛ
Με διαδικασία κατεπείγοντος το τζαμί

στο Βοτανικό

Κατατέθηκε χθες η τροπολογία για την ανέγερση του ισλα-
μικού τεμένους στον Βοτανικό, στο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Παιδείας «επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευ-
τεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», το οποίο εισάγεται
αύριο στην Ολομέλεια προς ψήφιση με την διαδικασία του
κατεπείγοντος.

Το ακίνητο που φιλοξενούσε την βάση του Πολεμικού Ναυ-
τικού, στο οποίο σχεδιάζεται να ανεγερθεί το τέμενος της
πρωτεύουσας.

Το ακίνητο που φιλοξενούσε την βάση του Πολεμικού Ναυ-
τικού, στο οποίο σχεδιάζεται να ανεγερθεί το τέμενος της
πρωτεύουσας.

Η τροπολογία φέρει τις υπογραφές του υπουργού Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά, του
υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη και του αν. υπουργού
Γιάννη Τσιρώνη.

Σύμφωνα με την τροπολογία, επανακαθορίζονται τα στοι-
χεία του διαγράμματος, που αφορά σε τμήμα ιδίας συνολικής
επιφάνειας του ίδιου δημοσίου ακινήτου στην περιοχή του
Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, όπου επιτρέπεται, σύμφω-
να με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 3, ν.
3512/2006, όπως ισχύει) η εγκατάσταση και κατασκευή του
Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.

ΑΝΕΛ: Ακαιρη σε άσχετο νομοσχέδιο
Την απόσυρση της τροπολογίας ζητά το κόμμα των Ανε-

ξάρτητων Ελλήνων, το οποίο, με δήλωση του βουλευτή Νικό-
λαου Μαυραγάνη, τονίζει ότι πολιτικό υπόβαθρο της συγκε-
κριμένης τροπολογίας είναι η οικοδόμηση μέτρων εμπιστο-
σύνης με την Τουρκία, ενώ η τήρησή της -και από τις δύο
πλευρές με βάση την αρχή του διεθνούς δικαίου και την αρχή
της αμοιβαιότητας- αποτελεί προϋπόθεση.

«Δεδομένου ότι η Τουρκία, δεν έχει πραγματοποιήσει βήμα-
τα προόδου τόσο σε σχέση με τους χώρους θρησκευτικής
λατρείας, όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της από το
Διεθνές Δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές Συμβάσεις για την επανα-
προώθηση των προσφύγων-μεταναστών στις χώρες από τις
οποίες εισήχθησαν στην ΕΕ, εμείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
έχουμε την άποψη ότι είναι τουλάχιστον άκαιρη μίας τέτοια
τροπολογίας σε ένα άσχετης θεματολογίας νομοσχέδιο»,
τονίζει συγκεκριμένα ο κ. Μαυραγάνης.

«Λαβράκια» ΣΔΟΕ 
από τη σύγκριση φορολογικών

δηλώσεων - καταθέσεων

«Λαβράκια» έβγαλε η αντιπαραβολή των φορολογικών
δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις σύμφωνα με τα στοι-
χεία από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρί-
λιο. Δικηγόροι, γιατροί, εταιρίες, κα., πιάστηκαν στα δίχτυα των
ελέγχων αυτών καθώς τα εισοδήματα που εμφάνιζαν στις
φορολογικές τους δηλώσεις δεν δικαιολογούσαν την μεγάλη
αύξηση των τραπεζικών τους καταθέσεων. Για πολλούς η
απόκλιση εισοδημάτων και καταθέσεων ανέρχεται σε μερικά
εκατομμύρια ευρώ (υπέρ των καταθέσεων) και θα κληθούν
τώρα να πληρώσουν το φόρο τα πρόστιμα και τις προσαυξή-
σεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Ενδεικτικές περιπτώσεις επιχείρηση εμπορίας προϊόντων
και υπηρεσιών τεχνολογίας και ειδών Η/Υ, που εξέδωσε εικο-
νικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας
8.342.447,33 ευρώ, ενώ ζήτησε και έλαβε εικονικά φορολογι-
κά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 7.426.657,26 ευρώ, και
ένας μεσίτης ακινήτων ο οποίος για τις χρήσεις 2000 έως 2002
προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά
8.514.860,60 ευρώ. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονο-
μικών το ΣΔΟΕ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για
την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της
διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυ-
σης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών
που διαθέτει και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετι-
σθεί.

Ειδικότερα οι χαρακτηριστικότερες των περιπτώσεων για τις
οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το ΣΔΟΕ τον προηγού-
μενο μήνα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

- Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό
τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 802.810,76 ευρώ. Η διαπί-
στωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαρια-
σμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του
δηλώσεις.

- Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό
τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 277.515,60 ευρώ. Η διαπί-
στωση έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως και στον προηγούμενο
φορολογούμενο..

- Ξενοδοχειακή επιχείρηση, απέκρυψε εισοδήματα ύψους
590.387,36 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση επίσης έγινε από την επε-
ξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή
τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

- Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρι-
κού εμπορίου τροφίμων και οπωρολαχανικών, καταχώρησε σε
875 περιπτώσεις, αγορές χωρίς δικαιολογητικά στο Βιβλίο ισο-
ζυγίου, συνολικής αξίας 6.796.244,25 ευρώ.

- Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοι-
χεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μεί-
ωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρ-
κτων συναλλαγών ανέρχεται σε 1.002.448,20 ευρώ.

- Τρείς επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία πλαστών και εικονι-
κών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 1.847.175,50
ευρώ.

ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

- Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001
έως 2010 κατά 1.194.988,66 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία
ή η πηγή προέλευσης. Και στην περίπτωση αυτή η διαπίστω-
ση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών
και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, προσαύξη-
σε την περιουσία του κατά τα έτη 2008 και 2009 κατά
718.459,44 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέ-
λευσης.

- Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, δεν εξέδωσε για τις χρή-
σεις 2008 έως 2012, 1069 φορολογικά στοιχεία συνολικής
αξίας 617.978,59 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2008 και 2009 εξέ-
δωσε 8 αθεώρητα φορολογικά στοιχεία από είσπραξη ενοι-
κίων συνολικής αξίας 21.411,60 ευρώ.

- Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολο-
γίας και ειδών Η/Υ, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία
συνολικής καθαρής αξίας 8.342.447,33 ευρώ, ενώ ζήτησε και
έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας
7.426.657,26 ευρώ.

Σε οργανωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής η σύσταση
μιας επιχείρησης γίνεται με απώτερο σκοπό τη διακίνηση εικο-
νικών φορολογικών στοιχείων (μέσω της έκδοσης ή λήψης) σε
υπαρκτές επιχειρήσεις. Η χρήση εικονικών φορολογικών στοι-
χείων, αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας των εισροών και
κατά συνέπεια την μείωση του ΦΠΑ που αποδίδεται στο δημό-
σιο, καθώς και στη μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχεί-
ρησης ως προς τη φορολογία εισοδήματος.

- Επιχείρηση εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπι-
κοινωνιών και πληροφορικής, εξέδωσε εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 175.000,00 ευρώ.

- Ανώνυμη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των
τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, δεν απέδωσε ασφαλι-
στικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικής αξίας
4.621.396,27 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε τέλη υπέρ τρίτων και
λοιπών φορολογιών και ΦΜΥ συνολικής αξίας 497.560,11
ευρώ.

- Ανώνυμη εταιρεία κατασκευής αλουμινίων, δεν απέδωσε
ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ συνολικής αξίας 160.160,99
ευρώ. Επίσης δεν είχε υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ για
το Δεκέμβριο 2010 συνολικής αξίας 65.887,59 ευρώ, πράγμα
που έκανε μετά τον έλεγχο.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Καταδικάστηκε πατέρας που
ασελγούσε στον αυτιστικό γιο του
Ποινή κάθειρξης 15 ετών επέβαλε χθες το Μικτό

Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε έναν 47χρονο για κατάχρη-
ση σε ασέλγεια και απόπειρα κατ' εξακολούθηση κατά
του αυτιστικού γιου του.

Μάλιστα, το δικαστήριο δεν μείωσε ούτε κατ' ελάχιστον
την ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα, μη δεχό-
μενο κανένα ελαφρυντικό.

Ο πατέρας ασελγούσε στο αυτιστικό παιδί του από τον
Φεβρουάριο του 2008, το οποίο τότε ήταν 16 ετών,
μέχρι τον Ιανουάριο του 2010, οπότε και αποκαλύφθηκε
η υπόθεση, καθώς η μητέρα του παιδιού άκουσε τις
φωνές του και κατήγγειλε το γεγονός στην αστυνομία.

Στην αποκάλυψη των αποτρόπαιων πράξεων του
πατέρα συνέβαλαν και δύο καθηγήτριες του ιδρύματος
όπου φοιτούσε το παιδί, στις οποίες ανέφερε αυτό που
του συνέβαινε.

Μετά την εκ νέου καταδίκη του ο 47χρονος οδηγήθηκε
στις φυλακές Τρικάλων, όπου κρατείτο.

Στους δρόμους οι «Ενεργοί Άνεργοι» 

Πορεία διαμαρτυρίας από την Ομόνοια προς το
υπουργείο Εργασίας πρόκειται να πραγματοποιήσουν
οι «Ενεργοί Άνεργοι» την προσεχή Παρασκευή (8
Μαΐου), στις 18:00, στην οποία καλούν όλους τους πολί-
τες. Αιτήματά τους είναι:

επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
δωρεάν μετακίνηση για όλους τους ανέργους

Για τις 12 Μαΐου, στην ίδια αίθουσα, 
διακόπηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής

Με την απουσία της ηγεσίας και των βασικών κατηγο-
ρουμένων από την Κ.Ο. της Χρυσής Αυγής συνεχίστηκε
χθες το πρωί, για δεύτερη ημέρα, η πολύκροτη δίκη της
για την εγκληματική δράση του σκληρού πυρήνα του
κόμματος. 

Η δίκη διακόπηκε για την ερχόμενη Τρίτη ύστερα από
τον διορισμό δικηγόρων από την έδρα.
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ΟΟ υραγός είναι η χώρα μας σε
δότες αίματος, μυελού και ομφά-
λιου αίματος, ενώ είμαστε πρω-

ταθλητές στη φύλαξη ομφάλιου αίματος σε
ιδιωτικές τράπεζες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα
είναι εγγεγραμμένοι μόνο 22.000 εθελο-
ντές δότες μυελού σε αντίθεση με την
Κύπρο, που διαθέτει 110.000 δότες, τη
στιγμή που ο πληθυσμός της χώρας μας
είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος.
Δηλαδή, αν ακολουθούσαμε το παράδειγμα των αδελφών
Κυπρίων θα έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 1.000.000 δότες!

Την ίδια ώρα, στη χώρα μας λειτουργούν 20 ιδιωτικές τράπε-
ζες ομφάλιου αίματος, με άγνωστο αριθμό αποθηκευμένων
μονάδων, που είναι εξαιρετικά απίθανο να χρησιμεύσουν τόσο
για αυτόλογη όσο και για αλλογενή χρήση.

Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί
κυριολεκτικά να σώσει τη ζωή ασθενών, που πάσχουν από
σοβαρές ασθένειες, όπως λευχαιμία, απλαστική αναιμία και
μεσογειακή αναιμία. Γι' αυτό το λόγο, είναι επιτακτική η ανάγκη
για τη χώρα μας να αναπτυχθεί η δωρεά μυελού και ομφάλιου
αίματος σε Δημόσια Τράπεζα.

Πολλά νοσήματα που μέχρι πρότινος ήταν μοιραία, όπως η
λευχαιμία, μπορούν σήμερα να αντιμετωπισθούν με την αντι-
κατάσταση του μυελού των οστών του πάσχοντα με αιμοποιη-
τικά κύτταρα, που λαμβάνονται από το μυελό, το αίμα ή το
ομφάλιο αίμα ενός άλλου ανθρώπου, συμβατού αδελφού ή
εθελοντή δότη. Η πιθανότητα εύρεσης συμβατού με τον ασθε-
νή αδελφού είναι μόνο 30%, γεγονός που κάνει φανερή την
ανάγκη ύπαρξης μιας μεγάλης Δεξαμενής Εθελοντών δοτών,
ώστε όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται αλλογενή μεταμόσχευ-
ση να μπορούν να έχουν αυτή την ευκαιρία.

Στην Ελλάδα πραγματοποιείται, σε ετήσια βάση, ανάλογος
αριθμός αλλογενών μεταμοσχεύσεων απο μη συγγενείς συμ-
βατούς δότες, με τις αναπτυγμένες χώρες. Δυστυχώς όμως, η
Ελληνική Δεξαμενή είναι πολύ ισχνή (μόλις 22.000 δότες) με
αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των μοσχευμάτων για
τους Έλληνες ασθενείς να προέρχεται από το εξωτερικό. Να
σημειώσουμε ότι η ανεύρεση ενός δότη συμβατού με τον

άρρωστο είναι πιθανότερη μέσα στην
εθνική δεξαμενή, η διαδικασία είναι
ταχύτερη και βεβαίως υπάρχει οικονο-
μικό όφελος για τη χώρα.

Πολύτιμη πηγή αιμοποιητικών κυττά-
ρων για αλλογενή μεταμόσχευση απο-
τελεί και το ομφάλιο αίμα. Από το 1992,
οπότε αποδείχθηκε επιστημονικά η
δυνατότητα χρήσης του ομφάλιου αίμα-
τος για μεταμόσχευση, μέχρι το 2009
ιδρύθηκαν πάνω από 44 δημόσιες τρά-

πεζες παγκοσμίως που διαθέτουν περισσότερες από 400.000
μονάδες ομφάλιου αίματος. Διεθνώς έχουν πραγματοποιηθεί
περίπου 20.000 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις με ομφάλια αίμα-
τα αποθηκευμένα σε δημόσιες τράπεζες.

Παράλληλα άνθισε και η εμπορική εκμετάλλευση του ομφά-
λιου αίματος με τη δημιουργία 150 περίπου ιδιωτικών τραπε-
ζών φύλαξης για προσωπική ή οικογενειακή χρήση. Μέχρι το
2009, πάνω από 1.000.000 ομφάλια αίματα είχαν αποθηκευ-
θεί σε ιδιωτικές τράπεζες ενώ όπως προκύπτει από ανεπίση-
μα στοιχεία που προέρχονται απο την Αμερική ελάχιστα από
αυτά (περίπου 12) έχουν χρησιμοποιηθεί.

Σήμερα, βασικό επιχείρημα υπέρ της φύλαξης των ομφάλιων
κυττάρων σε ιδιωτικές τράπεζες αποτελεί η ευρέως διαφημιζό-
μενη μελλοντική αυτόλογη χρήση τους στο πλαίσιο θεραπειών
της λεγόμενης αναγεννητικής ιατρικής. Έτσι, μεγάλος θόρυβος
γίνεται για τη χρήση των ομφάλιων κυττάρων για τη θεραπεία
ποικίλων νόσων όπως η άνοια, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι
καρδιοπάθειες κλπ.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη επιστημονικά από-
δειξη ότι τα αιμοποιητικά κύτταρα του ομφάλιου αίματος μπο-
ρούν να διαφοροποιηθούν σε άλλους ιστούς. Επίσης, τα νοσή-
ματα φθοράς όπως τα παραπάνω εμφανίζονται σε ηλικία 40,
50, 60 ετών και ουδείς εγγυάται ότι τα ομφάλια αίματα, αποθη-
κευμένα επί τόσα έτη, θα συνεχίζουν να είναι λειτουργικά.

Σήμερα η έρευνα έχει στραφεί στη γενετική τροποποίηση
σωματικών κυττάρων ενήλικα για την παραγωγή όλων των
ιστών, που αν έχει ευνοϊκά αποτελέσματα θα ακυρώσει το
λόγο φύλαξης ομφάλιων μονάδων για την αναγεννητική ιατρι-
κή. Η ιδιωτική φύλαξη του ομφάλιου αίματος δε συστήνεται
από καμιά επιστημονική εταιρεία και κανένα διεθνή οργανισμό,

απεναντίας οι αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες, όπως η Αμε-
ρικανική Εταιρεία Μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, η
Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, το Αμερικανικό Κολλέγιο

Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, η Ελληνική Αιματολογική
Εταιρεία και οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Ένωση Δοτών
Μυελού Οστών, η Επιτροπή Ηθικής για την Επιστήμη και τις
Νέες Τεχνολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουν τη
δωρεά του ομφάλιου αίματος σε Δημόσιες Τράπεζες για αλλο-
γενή χρήση.

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε και στη χώρα μας ότι
μπροστά στην αρρώστια,, εμείς και οι άλλοι είμαστε όλοι μέρος
μιας αλυσίδας. Προσφέροντας εθελοντικά για κάποιον άλλο
προσφέρεις τελικά στο δικό σου άνθρωπο ή στον εαυτό σου.
Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία αλλά μια έμπρακτη
έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης, μιας έννοιας που στους
σημερινούς χαλεπούς καιρούς που ο ατομισμός και η ιδιώτευ-
ση έχουν αναχθεί σε αξίες της εποχής, γίνεται ιδιαίτερα επίκαι-
ρη.

Στις 10 Μαΐου 2015 και σε συνεργασία με το Δήμο
Αθηναίων, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, 
θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση 
στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, που θα πραγματο-
ποιηθεί στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας της Μητέρας,
είναι η ενημέρωση των πολιτών για τον εθελοντισμό αλλά και
ειδικότερα η ενημέρωση των νέων καθώς και των υποψήφιων
γονιών για τη σπουδαιότητα της δωρεάς του Ομφάλιο Αίματος
του νεογέννητου παιδιού τους σε Δημόσια Τράπεζα.

Από τις 10 έως τις 15.00, θα υπάρχει κινητό συνεργείο Αιμο-
δοσίας, στο οποίο θα βρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εθε-
λοντισμού της Ε.Α.Ε και από το οποίο θα γίνεται διανομή έντυ-
που ενημερωτικού υλικού, συζήτηση με τον κόσμο και εγγρα-
φή νέων εθελοντών στην ελληνική δεξαμενή εθελοντών δοτών
αιμοποιητικών κυττάρων και εθελοντική αιμοδοσία για όσους
το επιθυμούν.

Επίσης είμαστε στη διαδικασία διοργάνωσης ενός μουσικού
δρώμενου με το μουσικό σύνολο Bellville,

Η πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση θα γίνει από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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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

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 Αντιστάσεως
(πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου). Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972
649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της Εθνικής Αντιστάσεως
πλησίον ΙΝ Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου (δε διό-
ροφη πολυκατοικία). 105 τμ. WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδω-
μάτια. Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκο-
βαμμένο. Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του

Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη 
πελατεία. Τηλέφωνο 6934840172.

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
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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 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15
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1ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

"ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ''

ΟΟργανισμός
άθλησης

φροντίδας
νεολαίας του δήμου

Ασπροπύργου
διοργανώνει στις

7 έως 10 Μαίου
στο γήπεδο 

παραλίας Ασπρο-
πύργου το 1ο 

τουρνουά ακαδη-
μιών  ''Αθληση 

και Περιβάλλον'' . 
Διοργανωτές είναι

οι: Αντώνης Κονα-
ξής(δημοτικός σύμ-

βουλος δήμου
Ασπροπύργου) και

Λεωνίδας Ηλίας
(αρμ.  υπάλληλος). 

Συμμετέχουν οι
ομάδες: 

της Ενωσης 
Πανασπροπυργια-

κού Δόξας, 
Αίαντα Παραλίας,

Ηρακλή Ελευσίνας,
Λαμπερής, Κριού,

Απόλλων Ποντίων,
Σκορπιός Φυλής,

Πυρρίχιος.


