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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Γενναία ρύθμιση για όσους Γενναία ρύθμιση για όσους 
χρωστούν στους ΟΤΑ  χρωστούν στους ΟΤΑ  
Διαγραφή προστίμων 
και περιθώριο έως 100
δόσεις προβλέπει η 

διευκόλυνση του ΥΠΕΣ 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Η επένδυση ύψους 40.000.000 € θα 
δημιουργήσει 200 βασικές θέσεις εργασίας

ΒΙΩΣΙΜΗ Η ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Σελ: 3

Ρύπανση, άναρχη
βιομηχανική 
ανάπτυξη και 
αποχετευτικό

είναι ζητήματα που χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης 

στη Δυτική Αττική

Σελ: 2-11

Σελ: 3 Σελ:  2-4

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού 
«Ασπρόπυργος – Ώρα Ευθύνης», προσκαλούν όλους τους Ασπροπύργιους, στα εγκαίνια του εκλογικού τους

κέντρου, στην πλατεία του Ρολογιού, την Παρασκευή 25 Απριλίου, στις 8.00 το βράδυ.

Ξεκινά την Παρασκευή 
ο σχεδιασμός 

στον Αχαρναϊκό 

Το πρόγραμμα της 24ης
αγωνιστικής για τους
Νέους της Β’ Εθνικής

Σελ: 10Σελ: 6

«Κλείνουν μία μία οι 
ανεξέλεγκτες χωματερές»
Δήλωσε από το  ΧΑΔΑ Μεγάρων 

ο Γιάννης Σγουρός
Σελ: 3

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Σελ:  5

Δήλωσε κατά
την περιοδεία

του σε Ελευσίνα
και Μέγαρα 

ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος
Κουμουτσάκος 

Σελ:  6
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Αλέξιος Καπελιώτης

Ντίνος Ρούσσης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740

Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου: 

θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,

19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 

Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις

απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
Ν. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ -

Σ. ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105547602

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χ.

Περικλέους 1
Τηλέφωνο: 

210 5575600
Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ζαλαβρά - Χατζηνι-
κολή Μαρία - Κορίνα
Λεωφ Φυλής 240, ,

Τηλέφωνο:
2102471445

Αχαρνές 
Στράγκα Μαρία Χ.
Φιλαδελφείας 47,
Εφημερία:  08:00 -

14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102440400

Γουρνά - Πατσιάνη
Γεωργία Ν.

Δέδε Δημητρίου 18,
Εφημερία:  08:00 -

23:00
Τηλέφωνο:
2102467040

Μάνδρα  
Λουκόπουλος Σ. 

Νικ. Ρόκκα 84
Τηλέφωνο   

210 55563752

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ
26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αχιλλέας, Δούκας, Βαλεντίνη,

Ελισάβετ, Θαυμαστός

«Κλείνουν μια μια οι 
ανεξέλεγκτες χωματερές»
Δήλωσε από το  ΧΑΔΑ Μεγάρων
ο Γιάννης Σγουρός

Την ανάγκη να γυρίσει σελίδα η Διαχείριση των
Στερεών Αποβλή-
των στην Αττική και

να αποκατασταθεί η περι-
βαλλοντική ισορροπία στη
Δυτική Αττική επεσήμανε
από τον Χώρο Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ) Μεγάρων που βρέ-
θηκε ο υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιάννης
Σγουρός.

Ο κ. Σγουρός αναφέρθηκε
στους διαγωνισμούς απο-
κατάστασης 11 ΧΑΔΑ στην Αττική και στα νησιά που

υλοποιεί ο ΕΔΣΝΑ με χρηματοδότηση από κοινοτικά
κονδύλια, προϋπολογισμού 21,8 εκ. ευρώ, κλείνοντας
με αυτόν τον τρόπο μια ανοικτή πληγή για το περιβάλ-
λον της Αττικής. Με τους διαγωνισμούς αποφεύχθηκε ο
κίνδυνος επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση μετά την εκ νέου παραπομπή της χώρας μας
στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.«Ό,τι δεν έγινε 25 χρόνια με
ευθύνη του κεντρικού κράτους η Περιφέρεια το προχώ-

ρησε άμεσα και αποτελεσματι-
κά μέσα σε λίγους μήνες από
τότε που μας δόθηκε η αρμο-
διότητα. Δίνουμε επιτέλους
τέλος στο φαύλο καθεστώς
που υποβάθμιζε το περιβάλ-
λον. Δίνουμε τέλος με λύσεις
ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και
χωρίς καμία οικονομική επιβά-
ρυνση των πολιτών. 

Η Αττική δεν αντέχει άλλες
ολιγωρίες ούτε πειραματι-
σμούς», επεσήμανε σε δηλώ-
σεις του ο κ. Σγουρός.

Συνεχίζεται στη σελ. 4Συνεχίζεται στη σελ. 4

Η επένδυση ύψους 40.000.000 €,
θα δημιουργήσει 200 βασικές

θέσεις εργασίας

Το πολυπόθητο, «πράσινο φως», που ανέμενε  η
Δημοτική Αρχή του Ασπροπύργου, για το σημα-
ντικό έργο υποδομής, την Τηλεθέρμανση της

περιοχής, δόθηκε ομόφωνα και μετά πολλών επαίνων,
από τους πλέον ειδικούς στην κατασκευή, στη λειτουρ-
γία, στην ανάπτυξη των δικτύων, και στη χρηματοδότη-
ση τέτοιων μονάδων. 

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι διεξοδικές
συζητήσεις και οι επιτόπια εξέταση όλων των παραμέ-
τρων του έργου, όχι μόνο δικαίωσε τις προσδοκίες και τη
μακρά προετοιμασία του έργου, αλλά σήμανε και την
άμεση εκδήλωση των επόμενων πρωτοβουλιών, από
την πλευρά του Δήμου Ασπροπύργου. 

Αυτά αφορούν στη σύνταξη της τελικής προμελέτης,
και στον εντοπισμό όλων εκείνων των παραμέτρων που
θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες του έργου, οδηγώντας
στην ταχύτερη υλοποίησή του. 

Στήριξη από ειδικούς Γερμανούς επίστημονες

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
μάλιστα, απέσπασε τη δέσμευση να συνεχιστεί -χωρίς
το παραμικρό κόστος για το Δήμο- η στήριξή του από
τους ειδικούς Γερμανούς επιστήμονες, που σχεδιάζουν
και λειτουργούν μονάδες Τηλεθέρμανσης σε σειρά γερ-
μανικών πόλεων, όπως είναι η Καρλσρούη, η Στουτγάρ-
δη κ.ά. 

Πρόκειται για τους κ.κ., Dr. Manuel Rink, Μηχανικό, της
¨Stadtwerke Karlsruhe¨, Bernd Abröll, Μηχανικό, της
Εταιρεία Παραγωγής Ενέργειας ¨EnBW¨, της Περιφέρει-
ας Βάδης-Βυτεμβέργης, Stefan Nufer, Μηχανικό της
Εταιρείας Μελετών ¨Triplan AG¨, Norbert Heller, Οικονο-
μολόγο, Ειδικό σε θέματα χρηματοδότησης από την
Ε.Ε., και τους δύο Δημάρχους κ.κ. Manfred Behring και
Michael Sailer, που συμμετείχαν στις συνομιλίες – ημε-
ρίδες, για το έργο της Τηλεθέρμανσης του Ασπρόπυρ-
γου, που διεξήχθησαν στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου
των ΕΛΠΕ, και ολοκληρώθηκαν στην Αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου της πόλης. 

ΒΙΩΣΙΜΗ Η ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
Εφικτή η ανάπτυξη του δικτύου 
αποφάνθηκαν οι ειδικοί επιστήμονες 



ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
Σχεδόν 5.000 προσλήψεις 
στο Δημόσιο

Σύντομα το Δημόσιο θα προσλάβει πάνω 5.000,
από τους οποίους οι 3912 θα είναι εποχικοί και

1.320 μόνιμοι υπάλληλοι.
Ειδικότερα οι προσλήψεις θα γίνουν στη ΔΕΗ, στο

υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στη ΔΕΗ ήδη βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης η
πρόσληψη 600 ατόμων ως μόνιμου προσωπικού, ενώ
τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να προκηρυχθούν
άλλες 3.012 θέσεις εποχικού προσωπικού. Εξ αυτών,
2.315 αφορούν συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, ενώ
697 θέσεις θα καλυφθούν με συμβάσεις 60 ημερομι-
σθίων για ανειδίκευτους εργάτες.

Στην πρόσληψη 900 εποχικών υπαλλήλων προχω-
ρεί και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαί-
σιο της εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας
2014.

Από το υπουργείο Μεταφορών αναμένεται να διεξα-
χθούν τρεις διαγωνισμοί για την κάλυψη 720 μόνιμων
θέσεων σε ΟΣΥ, μετρό και ΥΠΑ. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την
πρόσληψη 450 οδηγών λεωφορείων και τεχνιτών στις
οδικές συγκοινωνίες, 200 ηλεκτροδηγών και υπαλλή-
λων εισιτηρίων στο μετρό και 70 ελεγκτών εναέριας
κυκλοφορίας στην ΥΠΑ.

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Ως  γνωστόν, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώ-
θηκε πυρκαγιά σε δεξαμενή στα διυλιστήρια των

ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα. Με ανακοίνωσή του ο επικεφαλής
της παράταξης ‘’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ’’ Αθανάσιος Πανωλιάσκος, αναφέρεται όχι
μόνο στο συγκεκριμένο συμβάν αλλά και στους φόβους
που γεννιούνται στην περιοχή από τη λειτουργία των διυ-
λιστηρίων. 

Παρακάτω παραθέτουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε
η παράταξη του κ. Πανωλιάσκου  

‘’Οι φόβοι μας για την ολοένα και πιο επικίνδυνη λει-
τουργία για τους κατοίκους του Θριάσιου Πεδίου, τους
εργαζόμενους και του περιβάλλοντος , της μονάδας των
ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα δυστυχώς επιβεβαιώνονται. 

Η πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων τη Μεγάλη Παρα-
σκευή λόγω πτώσης τάσης, ήταν το αποκορύφωμα μετά
τα συνεχή σοβαρά περιστατικά ρύπανσης ως συνέπεια
των σοβαρών δυσλειτουργιών της μονάδας

Ως Δημοτική Συνεργασία, εκφράζουμε την αγανάκτησή
και την έντονη διαμαρτυρία μας προς τη Διοίκηση των
ΕΛΠΕ. Δεν εμπιστευόμαστε την πληροφόρηση που μας
παρέχει η ίδια η εταιρεία και για αυτό εμμένουμε στη θέση
μας για σύσταση ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής συνε-
χούς ελέγχου των εγκαταστάσεων. Απαιτούμε να γνωρί-

ζουμε όλα όσα αφορούν
την υγεία των κατοίκων
και των εργαζόμενων.

Καλούμε ακόμη, τις
αρμόδιες Διευθύνσεις του
ΥΠΕΚΑ και του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης ως αρμόδιες αρχές αδειοδότησης να
προβούν άμεσα σε έλεγχο των όρων άδειας λειτουργίας
και  των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών όρων της Επιχεί-
ρησης.  

Καλούμε δε, τη Δημοτική Αρχή  να ζητήσει πλήρη ενη-
μέρωση για τα νέα σοβαρά περιστατικά και να υλοποιήσει
το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας που ελήφθη ομόφωνα στις 10 Φεβρουαρίου 2014,
μετά από πρωτοβουλία της παράταξής μας και:  

Α) να απευθυνθεί ο Δήμος σε ειδικούς επιστήμονες
προκειμένου να μας γνωρίσουν κατά πόσο η λειτουργία
της μονάδος, επιβαρύνει το περιβάλλον και θέτει σε κίν-
δυνο τους κατοίκους της περιοχής 

Β) το κόστος της εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέ-
της και της έκδοσης του πορίσματος να επιβαρύνει τα
ΕΛΠΕ’’

Ηατμοσφαιρική ρύπανση, η άναρχη βιομηχανική
ανάπτυξη και το αποχετευτικό πρόβλημα, ζητή-
ματα που χρήζουν εγρήγορσης και –επιτέλους- 

άμεσης αντιμετώπισης από την Περιφέρεια Αττικής
βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε ο υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Κουμουτσά-
κος με πλήθος κατοίκων της Ελευσίνας. 

Ο κ.Γ.Κουμουτσάκος επισκέφθηκε προχθες την περιο-
χή με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου και παρα-
βρέθηκε στον πανηγυρικό εσπερινό και την περιφορά
της εικόνας του Αγίου Γεωργίου. 

Νωρίτερα, παρακολούθησε το παραδοσιακό έθιμο του
«Χορού της Τράτας» στην πλατεία του Αγ. Ιωάννη

Γαλιλαίου στα Μέγαρα, το οποίο πραγματοποιείται κάθε
χρόνο την Τρίτη του Πάσχα. 

Εκεί ενημερώθηκε σχετικά με την ανάγκη επενδύσεων
σε έργα που προάγουν την ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής, με προτεραιότητα στο παραλιακό μέτωπο και
στο εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης απορ-
ριμμάτων.  

Επίσκεψη στην Αίγινα πραγματοποιεί 
σήμερα ο κ Κουμουτσάκος 

Στην Αίγινα θα βρεθεί σήμερα 24 Απριλίου , ο υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Κουμουτσά-
κος,  στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά της
Περιφέρειας Αττικής.

Ο επικεφαλής του Συνδυασμού «180 μοίρες – Η
Αττική αλλάζει πρόσωπο» θα συναντηθεί με τη δημο-
τική αρχή, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με τοπικούς φορείς, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμεί-
ου και εκπροσώπους του εμπορικού συλλόγου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγινα, ο κ.
Κουμουτσάκος θα πραγματοποιήσει προσκύνημα
στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου.

Δήλωσε κατά την περιοδεία του σε Ελευσίνα και Μέγαρα ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Κουμουτσάκος 

Ρύπανση, άναρχη βιομηχανική ανάπτυξη και αποχετευτικό είναι
ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης στη Δυτική Αττική

Γενναία ρύθμιση για όσους Γενναία ρύθμιση για όσους 
χρωστούν στους ΟΤΑ  χρωστούν στους ΟΤΑ  

Διαγραφή προστίμων και περιθώριο έως 100Διαγραφή προστίμων και περιθώριο έως 100
δόσεις προβλέπει η διευκόλυνση του ΥΠΕΣ δόσεις προβλέπει η διευκόλυνση του ΥΠΕΣ 

Ηπρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας τα τελευταία
χρόνια, εκτός των άλλων, προκάλεσαν τη συσσώρευση σημαντικών
οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς τους Οργανι-

σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας τόσο τη δυσχερή θέση των

οφειλετών όσο και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αυτοί αντιμετωπίζουν,
προχώρησε σε μια γενναία ρύθμιση των οφειλών τους, η οποία φθάνει μέχρι

και τις 100 δόσεις, ανάλογα με το
ύψος της οφειλής, ενώ παράλληλα
περιλαμβάνει διαγραφή προστίμων
και προσαυξήσεων.     

‘’Σε μία εποχή συνεχών μεταβο-
λών των συνθηκών και άσκησης
δημόσιας πολιτικής, χωρίς επαρκή
μέσα, η πολιτεία οφείλει να σταθεί
αρωγός στην αυτοδιοίκηση, έτσι
ώστε η παροχή υπηρεσιών από

αυτή προς τους πολίτες να είναι χωρίς δυσλειτουργίες  και νομοθετικά ή γρα-
φειοκρατικά προσκόμματα.

Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο διευκολύνουμε τους πολίτες που δοκιμάζονται
από την κρίση, αλλά δίνουμε και μία πραγματική ανάσα στους Δήμους, αφού
σε μία τόσο δύσκολη γι’ αυτούς οικονομική συγκυρία  θα αρχίσουν να εμφα-
νίζουν εισροές από «παγωμένες» μέχρι σήμερα οφειλές΄΄, υπογράμμισε ο
Γιάννης Μιχελάκης.  Συνεχίζεται στη σελ. 11Συνεχίζεται στη σελ. 11

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΥ 
Μετά την πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων 
των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα
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Την πλευρά των ΕΛΠΕ εκπροσώπη-
σαν οι κ.κ. Διονύσης Ρούτσης, Γενικός
Διευθυντής Διυλιστηρίων Νότου των
Ελληνικών Πετρελαίων(ΕΛΠΕ), Αθανά-
σιος Στεφανάκης, Διευθυντής Νέων
Τεχνολογιών και Προϊόντων Διυλιστη-
ρίων Νότου, Σπυρίδων Κιαρτζής, Διευθυ-
ντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας και
Νέων Τεχνολογιών Διυλιστηρίων Νότου,
και Παύλος Ιωακειμίδης, Διευθυντής
Περιβάλλοντος Διυλιστηρίων Νότου. 

Οι τελευταίοι τρεις, ειδικοί επιστήμονες
των ΕΛΠΕ, συγκροτούν και την Ομάδα
Έργου που όρισε η Εταιρεία, προκειμέ-
νου να συμβάλλει στην υλοποίηση της
Τηλεθέρμανσης, από τις πηγές ενέργει-
ας του Βιομηχανικού Συγκροτήματος
Ασπροπύργου, που παραχωρούνται
δωρεάν, για την υλοποίηση του έργου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, το εν λόγω
έργο Τηλεθέρμανσης, όπως τονίστηκε απ΄ όλους τους
συμμετέχοντες στις Ημερίδες, αφορά -για πρώτη φορά
στην Ελλάδα- στην αξιοποίηση των πηγών ενέργειας
μιας βιομηχανικής μονάδας (Διυλιστηρίου). 

Αφού οι υπάρχουσες μονάδες Τηλεθέρμανσης στη
χώρα, αξιοποιούν την ενέργεια κυρίως από υφιστάμενα
Θερμοηλεκτρικά Εργοστάσια της ΔΕΗ. 

Στο γεγονός αυτό και στη μεγάλη πρωτοβουλία του
Δημάρχου Ασπροπύργου, Νικόλαου Μελετίου, και της
Δημοτικής Αρχής, αναφέρθηκε κι ο Πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ,  Κώστας Ασκού-
νης, λέγοντας τα εξής: «Στηρίζουμε την πρωτοποριακή
προσπάθεια, του φίλου και συναδέλφου Δημάρχου
Ασπροπύργου, Νίκου Μελετίου. 

Στο βαθμό που μας αναλογεί, είμαστε έτοιμοι να συν-
δράμουμε σε καθετί που θα οδηγήσει στην ταχύτερη
υλοποίηση του μεγαλόπνοου έργου της Τηλεθέρμανσης
στον Ασπρόπυργο», τόνισε μεταξύ άλλων στο χαιρετι-
σμό του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.     

Νικόλαος Μελετίου: 
‘’Η Τηλεθέρμανση  θα ανακουφίσει τους 

οικογενειακούς προϋπολογισμούς, 
θα συμπιέσει το κόστος λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και θα οδηγήσει στην αύξησης της
απασχόλησης στον τόπο μας’’

Με την ολοκλήρωση των συνομιλιών, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου, ο
Δήμαρχος , Νικόλαος Μελετίου, αφού ευχαρίστησε την
πολυμελή γερμανική αντιπροσωπεία, για την ως τώρα
βοήθεια, αλλά και για τη δέσμευση συνέχισης της διμε-
ρούς συνεργασίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχα δεσμευτεί δημόσια, να προωθήσω το συγκεκρι-
μένο έργο, που είναι ικανό να μεταβάλλει όλα τα δεδο-
μένα στον Ασπρόπυργο και το Θριάσιο πεδίο. Για το
Περιβάλλον, για τους Δημότες της πόλης μας, για τις
επιχειρηματικές δράσεις στην περιοχή μας, για τις ευκαι-
ρίες απασχόλησης στον τόπο μας. 

Εργαστήκαμε μεθοδικά, αναζητήσαμε
τους ειδικούς, σε πόλεις με χαρακτηριστι-
κά που διαθέτει ο τόπος μας, και πλέον,
μετά από λεπτομερή εξέταση όλων των
παραμέτρων που αφορούν στον Ασπρό-
πυργο, είμαι σε θέση να πω στους
Συμπολίτες μου, στις επιχειρήσεις, τους
εργαζόμενους, και τους εν δυνάμει επεν-
δυτές στην περιοχή μας: Η Τηλεθέρμαν-
ση στον Ασπρόπυργο, ξεκινά! Με από-
λυτη επίγνωση των ευκαιριών, των
δυσκολιών και των ζητημάτων που πρέ-
πει να αντιμετωπίσουμε.

Η Τηλεθέρμανση είναι ένα έργο με
προοπτική, που θα ανακουφίσει τους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς και θα
συμπιέσει το κόστος λειτουργίας όλων
των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων,
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης
ανάπτυξης και άμεσης αύξησης των
θέσεων απασχόλησης στον τόπο μας.

Επισημαίνω ακόμη, τις πολύ σημαντικές, θετικές επι-
πτώσεις για το Περιβάλλον του Ασπρόπυργου και του
Θριάσιου πεδίου, καθώς το έργο θα επηρεάσει καταλυ-
τικά το θερμικό ισοζύγιο της περιοχής, ενώ θα περιορί-
σει δραστικά και την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Δεν εξαντλούμε τις προσπάθειές μας στην Κοινωνική
Αλληλεγγύη και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
που προκαλεί η παρατεταμένη κρίση που βιώνει η
Πατρίδα μας. 

Διαμορφώνουμε τις συνθήκες, για να βγει οριστικά ο
τόπος μας απ΄ την ύφεση και τη μέγγενη της ανεργίας.
Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, «κανένας, Ασπρο-
πύργιος, μόνος του στην κρίση», με δράσεις αλληλεγ-
γύης, αλλά και με στοχευμένα έργα. 

Ο Ασπρόπυργος άλλαξε επίπεδο και σ΄ αυτό το δρόμο
θα συνεχίσει να πορεύεται, διαμορφώνοντας με σκληρή
δουλειά, τις συνθήκες για την πόλη που οραματιζόμαστε
και μας αξίζει».  

Η Τηλεθέρμανση στον Ασπρόπυργο, ξεκινά! 

Αυτοκτονία σοκ 
στο Περιστέρι 
34χρονη πήδηξε 
στο κενό   
από τον 6ο όροφο 
δημοσίου κτιρίου

Πέφτοντας από τον έκτο
όροφο του κτιρίου όπου στεγά-
ζονται οι υπηρεσίες της Δυτι-
κής Περιφέρειας Αττικής,
έδωσε τέλος στη ζωή της μια
νεαρή γυναίκα. Σύμφωνα με
τις πρώτες πληροφορίες, η
34χρονη γυναίκα που αυτοκτό-
νησε, ήταν υπάλληλος του
δήμου Περιστερίου.

Η γυναίκα πήγε χθες κανονικά
στη δουλειά της, εργάστηκε
μαζί άλλους υπαλλήλους της
καθαριότητας του Δήμου στην
πλατεία και στη συνέχεια,
χωρίς να δείξει κάτι που να
κάνει τους συναδέλφους της
να ανησυχήσουν ανέβηκε στην
ταράτσα και έπεσε στο κενό,
στον ακάλυπτο του κτηρίου,
από ύψος περίπου 15 μέτρων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έγκαιρη παράδοση 
των σχολικών αιθουσών  
που θα μετατραπούν σε 
εκλογικά τμήματα 

ΤΤην έγκαιρη παράδοση των αιθουσών διδακτηρίων για
τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας
ενόψει των προσεχών Δημοτικών και Περιφερειακών

εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών
της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014
ζητεί ο υπουργός Εσωτερικών.

Η επιστολή απευθύνεται στον υπουργό Παιδείας από τον
οποίο και ζητεί να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου
να παραδοθούν οι αίθουσες διδασκαλίας στις αρμόδιες τοπικές
αρχές οι οποίες και θα μεριμνήσουν για την εγκατάσταση του
εκλογικού υλικού. Όπως προκύπτει από τη σχετική επιστολή οι
αίθουσες που θα αξιοποιηθούν ως εκλογικά τμήματα δεν θα
λειτουργήσουν ως αίθουσες διδασκαλίας την Παρασκευή και τη
Δευτέρα που μεσολαβούν τις Κυριακές 18 και 25 Μαΐου.

Ο ορισμός των αιθουσών γίνεται με τις αποφάσεις των Αντι-
περιφερειαρχών, με τις οποίες καθορίζονται τα εκλογικά τμήμα-
τα και τα καταστήματα ψηφοφορίας.  Στην επιστολή επισημαί-
νεται ότι «προκειμένου να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των
αιθουσών και γενικά των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για
τον παραπάνω σκοπό, παρακαλούμε να δώσετε σχετικές οδη-
γίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας για την
παράδοση των αιθουσών το πρωί της Παρασκευής  16 Μαΐου
2014, στις δημοτικές αρχές, που θα μεριμνήσουν σύμφωνα με
την εκλογική νομοθεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Επίσης, να φροντίσετε, με σχετικές οδηγίες σας, ώστε, κατά
την ημέρα της ψηφοφορίας, να βρίσκεται στη διάθεση των ατό-
μων με αναπηρίες, κάθε τεχνικό μέσο διευκόλυνσής τους
(ράμπες κ.λπ.), το οποίο τυχόν διαθέτουν τα σχολεία που
έχουν ορισθεί ως καταστήματα ψηφοφορίας και μπορεί να εξα-
σφαλίσει την ασφαλή πρόσβασή τους στην αίθουσα ψηφοφο-
ρίας.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα στους ανωτέρω
εκλογείς να ασκήσουν απρόσκοπα το συνταγματικό κατοχυρω-
μένο για όλους δικαίωμα.

Οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, στους οποίους κοινοποιείται το
έγγραφό μας αυτό, παρακαλούνται να δώσουν εντολή στις
δημοτικές αρχές του οικείου νομού να παραδώσουν τις αίθου-
σες των διδακτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν ως καταστήμα-
τα ψηφοφορίας, την επόμενη ημέρα των εκλογών, δηλαδή
μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 19 Μαΐου 2014, αφού προηγου-
μένως αποσύρουν όλα τα υλικά της ψηφοφορίας ( κάλπες,
παραβάν κ.λπ.) και επαναφέρουν τις αίθουσες στην κατάσταση
που ήταν πριν από την ψηφοφορία.

Το ίδιο μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί και για την επόμενη
Κυριακή 25 Μαΐου 2014 για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, ίδια μέρα που θα διεξαχθεί η επαναληπτική ψηφο-
φορία (β΄ γύρος) στους δήμους ή στις περιφέρειες στους οποί-
ους τυχόν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός την προηγού-
μενη Κυριακή 18 Μαΐου 2014».
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Το οριστικό οκ έλαβε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέ-
ρειας Αττικής και του δήμου Φυλής, η οποία αφορά τη βελτίωση και
συντήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Ζεφυρίου.

Το Γυμναστήριο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Πέτρουλα και Δημο-
κρατίας και το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για την αναδιαμόρφωσή
του ανέρχεται σε 185 χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο η αποκατάσταση
ζημιών στην οδοποιία του δήμου Φυλής, προϋπολογισμού 500.000€ ενώ
θα χρηματοδοτηθούν και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του Ιερού
Ναού Αγ. Νεκταρίου στη δημοτική κοινότητα Φυλής, προυπολογισμού
19.000 ευρώ.  

Μια εναλλακτική
διέξοδος ανα-
ψυχής παρέχε-

ται στους δημότες της
Ελευσίνας, μέσα από την
κατασκευή πλατειών και
νέων παιδικών χαρών. 

Η νέα πλατεία στη δια-
σταύρωση της οδού Νικο-
λαΐδου και Χαριλάου, η
πλατεία της οδού Τραπε-
ζούντας (απέναντι από τον ιερό ναό
της Αγίας Μαρκέλλας), η πλατεία
στο Ο.Τ. 335Α στον Παράδεισο,
καθώς και η πλατεία που ολοκληρώ-
νεται στην οδό Δήμητρος κατασκευ-
άστηκαν από τη δημοτική αρχή, για
να αποτελέσουν χώρους συγκέ-
ντρωσης και αναψυχής μικρών και
μεγάλων, να βελτιώσουν την αισθη-
τική του αστικού τοπίου και να ενδυ-
ναμώσουν τον κοινωνικό ιστό της
πόλης .

Σύμφωνα με ανακοίνωση της
δημοτικής αρχής, στα ίδια πλαίσια
κινήθηκε και η ανάπλαση της πλα-
τείας – παιδικής χαράς Μπουγιακιώ-
του στην οδό Νικολαΐδου, η ανακα-
τασκευή της παιδικής χαράς στη
συνοικία «Νέος Πόντος» στη
Μαγούλα και η συντήρηση των παι-
δικών χαρών της πόλης μας με την
αντικατάσταση των οργάνων και την
επισκευή των φθορών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   
ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
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ΗΜΕΡΙΔΑ
Για τις παθήσεις 
του μαστού 
στον Δήμο 
Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας  και
καθηγητές χειρουργικών κλινικών,
ειδικών για τις παθήσεις του

μαστού, προσκαλούν όλες τις Γυναίκες της
περιοχής, στην ομιλία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Απριλίου
2014, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου
«Μελίνα Μερκούρη» στις 19:00 μ.μ. στην καρδιά
της Μάνδρας.

Σκοπός της ημερίδας, είναι η οργανωμένη αλλη-
λοβοήθεια, η ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκα-
τάσταση των γυναικών που πάσχουν όπως επί-
σης και των μελών των οικογενειών τους, η συμ-
βολή στην απομυθοποίηση του καρκίνου και η

ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για την
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας.

Το παρόν στην εκδήλωση-ενημέρωση θα
δώσουν γυναικολόγοι και ογκολόγοι, οι οποίοι θα
μιλήσουν για την πρόληψη καθώς και τους τρό-
πους αντιμετώπισης της νόσου. 

Η παρουσία όλων των γυναικών κρίνεται απα-
ραίτητη.

5/4 - 5/5 - 2014: 
Ελευσίνα,  τέσσερις 
μνήμες κι ένα όνειρο 
- Βαγγέλης Γκίνης- Βαγγέλης Γκίνης

Στο Πολ. ΚέντροΣτο Πολ. Κέντρο
Δήμου ΕλευσίναςΔήμου Ελευσίνας

"Λ. Κανελλόπουλος" "Λ. Κανελλόπουλος" 

Συνεχίζεται η Έκθεση-
Ελευσίνα - τέσσερις
μνήμες κι ένα όνειρο
του  Β. Γκίνη στο Πολι-
τιστικό Κέντρο Λ.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

(Δραγούμη 37 στην
Παραλία Ελευσίνας,
Τηλ. 2105565613)

Επιμέλεια έκθεσης:
Λουίζα Καραπιδάκη

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά 10.00 -
13.00 και 17.00 - 21.00
εκτός Δευτέρας

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 

Από το 
΄Έπισκήνιον’’ 
και το Υπουργείο   
Πολιτισμού 

Στο πλαίσιο των δράσεων
για την προβολή και ανά-
δειξη του Αρχαίου Θεά-

τρου Αχαρνών, η Κίνηση Πολιτών
το Επισκήνιον σε συνεργασία με
το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού και τη Β΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασι-
κών Αρχαιοτήτων , θα προβάλλει την εξαιρετική θεατρική
παράσταση του Θεατρου Τέχνης του έργου του Αριστο-
φάνη <<ΑΧΑΡΝΕΙΣ>> σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν.,

Η ίδια παράσταση που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι
του 1976 στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, θα προ-
βληθεί στις 11 Μαΐου 2014 ,στις 12 το μεσημέρι εντός της

Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών , με την ευκαιρία του
εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, (που είναι
στις 18 Μαΐου αλλά λόγω των εκλογών η Αρχαιολογική
Συλλογή θα είναι κλειστή). 

Πρόκειται για μια μοναδική  ευκαιρία να θαυμάσει το
κοινό τα εξαιρετικά εκθέματα της Αρχαιολογικής Συλλο-
γής Αχαρνών .

Η ποιήτρια  Κατερίνα Αγγελάκη - Ρούκ, 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου

Οκαιρός πλησίασε για τη συνάντησή μας με την Ποιήτρια κυρία Κατερίνα Αγγελά-
κη - Ρούκ, περιμένουμε όλους, όσους έχουν διαβάσει ποιήματά της, την
Πέμπτη, 24 Απριλίου, στις 17:30, στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης του Πνευμα-

τικού Κέντρου. 
Η συνάντησή μας θα είναι, από 17:30 έως 19:30!!!!!!!!! Από τις σημαντικότερες Ελληνί-

δες Ποιήτριες η κα Κατερίνα Αγγελάκη-Ρούκ η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939.
Σπούδασε στην Αθήνα, στη Νότια Γαλλία και Ελβετία (Πανεπιστήμιο Γενεύης). Είναι

διπλωματούχος της Σχολής Μεταφραστών και Διερμηνέων (αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά). Πρωτοδημοσίευσε στην
"Καινούργια Εποχή" το 1956. Άρθρα και δοκίμια για την ελληνική ποίηση και τη μετάφραση της ποίησης έχει δημο-
σιεύσει σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Έχει εκδώσει περίπου 20 ποιητικές συλλογές. Το 1962 τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο Ποίησης της πόλης της Γενεύ-
ης (Prix Hensch). Το 1985 τιμήθηκε με το Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Έχει δώσει διαλέξεις και διάβασε ποιήμα-
τά της σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και Καναδά (Harvard, Cornell, Daztmouth, N.Y. State, Princeton, Columbia κ.α.)
Το 2000 τιμήθηκε με το βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη (Ακαδημία Αθηνών). Έργα της έχουν μεταφραστεί σε
περισσότερες από δέκα γλώσσες και ποιήματά της βρίσκονται σε πολλές ανθολογίες σε όλο τον κόσμο.

Φωτογραφία του χρήστη Φίλοι Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλιοθήκης Ασπροπύργου.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και  ο Πρόεδρος
Δ.Σ.  του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Ασπροπύργου,  σας προσκαλούν στη διάλεξη
που θα δώσει ο Ιατρός  Παθολόγος – Διαβητο-
λόγος κος   Βασίλειος  Πασσιάς,με θέμα :  «Σακ-
χαρώδης Διαβήτης (ορισμός, διάγνωση, επιπλο-
κές, θεραπεία)»

Η ενημερωτική ομιλία θα γίνει τη Δευτέρα,  28
Απριλίου 2014, ώρα 20:00,  στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου(«Δημήτριος Καλλιέρης»),  Αλέκου Πανα-
γούλη 13, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ
Συνάντηση με τον δήμαρχο Φυλής 
είχε η Ρένα Δούρου

Η Περιφέρεια Αττικής
τιμά την Ημέρα Μνήμης της  
Γενοκτονίας των Αρμενίων 

ΗΠεριφέρεια Αττικής τιμά την Ημέρα Μνή-
μης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από
την Τουρκία το 1915, διοργανώνοντας

πολιτική εκδήλωση την Κυριακή 27 Απριλίου
2014 και ώρα 11.15 στην αίθουσα του Πολεμικού
Μουσείου (Ριζάρη 2, Αθήνα). Θα ακολουθήσει
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη.

Στο πλαίσιο της αποτίμησης φόρου τιμής στα
θύματα της Γενοκτονίας θα τελεστεί επίσης επι-
μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο
Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων, στην πλα-
τεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, στη Νέα Σμύρνη,
την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός
δήλωσε: «Η γενοκτονία των Αρμενίων δεν είναι
απλά μια επέτειος, αλλά μια πραγματικότητα.
Μια πραγματικότητα που δεν λησμονείται, αντι-
θέτως καταγράφεται στη μνήμη, αναγνωρίζεται
και τιμάται. Και φέτος, όπως κάθε χρόνο τιμούμε
την μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας, με την
ίδια συγκίνηση, δέος και σεβασμό για έναν λαό
που υπέφερε πολύ».  

ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Υποψήφιος Υποψήφιος 
Δημοτικός ΣύμβουλοςΔημοτικός Σύμβουλος

"ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ "ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
- Ώρα Ευθύνης"- Ώρα Ευθύνης"

Με τον Νίκο ΜελετίουΜε τον Νίκο Μελετίου

Τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής επισκέ-
φθηκε την Τρίτη η υποψήφια Περιφερειάρ-
χης Αττικής, επικεφαλής του συνδυασμού

«Δύναμη Ζωής», Ρένα Δούρου, η οποία επισήμα-
νε την «άμεση ανάγκη διενέργειας τοξικολογικής,
επιδημιολογικής μελέτης από ανεξάρτητους διε-
θνείς φορείς στον πληθυσμό του δήμου Φυλής». 

Η ίδια τόνισε ότι ο πιο αντικειμενικός κριτής της
σημερινής κατάστασης είναι η Έκθεση της Επιτρο-
πής Αναφορών της Ευρωβουλής σχετικά με τον
ΧΥΤΑ Φυλής: «η κατάσταση του περιβάλλοντος
στη Φυλή είναι ένα μνημείο περιβαλλοντικού
χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου, τουλά-
χιστον για επόμενες τρεις γενιές», προσθέτοντας
ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον εφιάλτη της
Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής».

Κατόπιν η Ρένα Δούρου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Φυλής, Δημήτρη Μπουραίμη και με εργαζόμενους του Δήμου.
Τέλος, η υποψήφιας Περιφερειάρχης επισκέφθηκε την κοινωνική υπηρεσία του δήμου.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
για το πανηγύρι της 
Ζωοδόχου Πηγής στο Μενίδι 

Συναυλίες, βραβεύσεις και
πλήθος εκδηλώσεων 

περιλαμβάνει ο εορτασμός
της Ζωοδόχου Πηγής στις 
Αχαρνές, που θα διαρκέσει

έως το Σάββατο 25 Απριλίου.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ωρ́α 7:00 μ.μ.
Μεγ́ας Αρχιερατικος́ Πανηγυρικος́ Εσπερινος́

μετ’ Αρτοκλασιάς και Θειόυ Κηρυγ́ματος. Χορο-
στατουν́τος του Σεβασμιωτ́ατου Μητροπολιτ́ου
Ηλιουπολ́εως (Αιγυπ́του) κ.κ. Θεοδωρ́ου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ωρ́α 7:30 π.μ
Εορ́τιος ‘Ορθρος κ ́
Αρχιερατικη ́ Θειά Λειτουργιά Ιερουργουν́τος

του Σεβασμιωτ́ατου Μητροπολιτ́ου Αχαρνων́,
Ιλιόυ και Πετρουπολ́εως κ.κ. Αθηναγορ́α

Ωρ́α 10:15 π.μ. Προσελ́ευση Επισημ́ων
Ωρ́α 10:30 π.μ.
Η Λιταν́ευση Ιερων́ Λειψαν́ων
και της Σεπτης́ Εικον́ος της Ζωοδοχ́ου Πηγης́
Ωρ́α 7:00 μ.μ. Μεθεόρτος Εσπερινος́

Πέντε νέες υποψηφιότητες 
ανακοίνωσε ο υποψήφιος   
δήμαρχος Φυλής 
Σάββας Σάββας

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» και ο επικε-
φαλής και υποψήφιος Δήμαρχος Φυλής
κ. Σάββας Σάββας, ανακοινώνουν τα
ονόματα ακόμη πέντε υποψηφίων εν
όψει της επερχόμενης εκλογικής διαδικασίας.  

Οι υποψήφιοι είναι οι: 
Γιάννης Ζαρογιαννόπουλος, Συνταξιούχος
Ευγενία Κανδιανοπούλου,  Συνταξιούχος

Στέλιος Μουστακάκης,  Ελεύθερος Επαγελματίας
Αρτέμης Σιγάλας, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Ελεύθερος Επαγγελμα-

τίας

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Καταλήψεις δημαρχείων για να αποτραπεί η αξιολόγηση

Σε κινητοποιήσεις ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ αντιδρώντας στον τρόπο εφαρμογής του νέου
θεσμικού πλαισίου το οποίο προβλέπει ποσόστωση στην αξιολόγηση των δημοτικών υπαλλήλων.

Την ερχόμενη Δευτέρα καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν σε καταλήψεις δημαρχείων ενώ την Παρασκευή 24
Απριλίου θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους Συλλόγους-Μέλη της καθώς και όλους τους εργαζόμενους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «σε θέση… μάχης» προκειμένου να  αποτρέψουν κάθε τρόπο την εφαρμογή των δια-
τάξεων του Ν.4250/2014. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποφάσισε τις πιο κάτω
αγωνιστικές δράσεις:

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 παράσταση διαμαρτυρίας των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των
Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια Αττικής, στις 11.00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών (Σταδίου 27-Αθήνα) και αμέσως μετά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Βασ. Σοφίας 15-Αθήνα).

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 προχωράμε με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της
Ομοσπονδίας σε ΚΑΤΑΛΗΨΗ όλων των ΔΗΜΑΡΧΕΙΩΝ της χώρας ώστε να μην εκδοθεί καμία απόφαση για τον
επιμερισμό των ποσοστών.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΌμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, για έκτη
συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύει έμπρακτα
πως βρίσκεται κοντά στη νέα γενιά, επιβρα-
βεύοντας τους άξιους νέους για την εισαγω-

γή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βραβεία συνο-
δευόμενα από χρηματικό έπαθλο.

Όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση της εταιρείας,
η πρωτοβουλία αυτή των ΕΛ.ΠΕ. έχει εξελιχθεί σε θεσμό
για τη νέα γενιά και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις
προσπάθειες των νέων του Θριασίου και της Δυτικής
Θεσσαλονίκης (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα,

Μαγούλα, Ν. Πέραμος,
Μέγαρα, Διαβατά,
Μαγνησία, Καλοχώρι,
Κορδελιό, Εύοσμος). Για
τη φετινή ακαδημαϊκή
χρονιά (2013-2014),
βραβεύθηκαν 300 νεοει-
σαχθέντες φοιτητές σε
όλα τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της
Ελλάδας.

Η τελετή βράβευσης για τους φοιτητές του Θριασίου πραγματοποιήθηκε την Μ. Τρίτη 15 Απριλίου 2014 στο
κατάμεστο αμφιθέατρο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσε-
ων Ασπροπύργου.

Φέτος, η εκδήλωση είχε ειδικό ενδιαφέρον καθώς μια
ομάδα καλλιτεχνών σχεδίαζε στο αμφιθέατρο graffiti
κατά την έναρξη της τελετής και παρότρυνε τους νέους
να συμμετάσχουν δίνοντας τη δικιά τους «πινελιά» στο
έργο. Για τους φοιτητές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Μ. Δευτέρα 14 Απριλί-
ου 2014 σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Και στις δύο
εκδηλώσεις απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος Δ.Σ. των
ΕΛ.ΠΕ., κ. Γ. Παπαθανασίου, ενώ με την παρουσία τους
τίμησαν τις τελετές βράβευσης οι Δήμαρχοι των Όμορων
Δήμων, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας, στελέχη του Ομίλου, καθώς και οι
γονείς και συγγενείς των βραβευθέντων.

Οι δράσεις των ΕΛ.ΠΕ. για τους άξιους νέους εντάσσο-
νται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Ομίλου, στο πλαίσιο του οποίου περιλαμ-
βάνονται επίσης υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπου-
δές στο εξωτερικό, απασχόληση διακεκριμένων φοιτη-
τών και σειρές σεμιναρίων για απόκτηση δεξιοτήτων σε
συνεργασία με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς
φορείς.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πιστεύουν ότι η επένδυση
στη νέα γενιά αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας.

Τα ΕΛΠΕ στηρίζουν τη νέα γενιά
Βράβευση των φοιτητών του Θριασίου Βράβευση των φοιτητών του Θριασίου 

Ποιες κατηγορίες εκλογέων δικαιολογούνται 
αν δεν ψηφίσουν
Οι εκλογείς ηλικίας άνω των 70 ετών, όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό καθώς και εκεί-

νοι που διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από το τόπο άσκη-
σης του εκλογικούς τους δικαιώματος μπορούν δικαιολογημένα να μην ψηφίσουν στις
επικείμενες εκλογές.

Σε σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει αναλυτικά όλες εκείνες τις
περιπτώσεις για τις οποίες οι πολίτες μπορούν σύμφωνα με το νόμο να μην ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η αδικαιολόγητη
αποχή των πολιτών μπορεί να επιφέρει κυρώσεις. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι
μέχρι σήμερα, ιστορικά, ουδέποτε έγινε χρήση της σχετικής πρόβλεψης του νόμου.
Βασικός στόχος της αναφοράς είναι η παρακίνηση των πολιτών να ψηφίσουν.

Αναλυτικότερα, δεν υποχρεούνται
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και εξαιρούνται:
όσοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό,

όσοι έχουν υπερβεί το 70 ο   έτος της ηλικίας τους και
όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε

απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων
από το εκλογικό τμήμα στο οποίο υποχρεούνται να ψηφί-
σουν.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα οι εκλογείς που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφο-
φορίας στο εξωτερικό,  οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια
κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο
εξωτερικό. 

Οι εκλογείς άνω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία
ενέργεια.  

Οι εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο της βασικής τους εγγρα-
φής προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οφείλουν, εφόσον ο τόπος
αυτός απέχει πάνω από 200 χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, να παρουσια-
στούν την ημέρα των εκλογών στο δήμο του τόπου διαμονής τους και να εφοδιαστούν
με σχετική βεβαίωση.



ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΥΥΑΑΣΣΜΜΩΩΝΝ  

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
‘’ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑλλαΖΟΥΜΕ’’

Ο δημοτικός συνδυασμός ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑλλαΖΟΥΜΕ
και ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Ηλίας , 

σας προσκαλούν στα εγκαίνια λειτουργίας του εκλογικού
τους κέντρου ( Πλάτωνος 13 – έναντι Πλατεία Ηρώων ),

που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 
30 Απριλίου στις 20.00 μ.μ.

Με μεγάλη χαρά περιμένουμε όλες και όλους σας .
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γιάννης Ηλίας

Συγκέντρωση-εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Μεγάρων
Tην Πέμπτη 24 Απριλίου και ώρα  19:00 στο πρώην ‘’Irich

café’’στην Κεντρική πλατεία Μεγάρων, θα πραγματοποιηθούν τα
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου  του ΣΥΡΙΖΑ,της  Δημοτικής κίνησης
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Μεγάρων & Νέας Περάμου» και της  περιφε-
ρειακής παράταξης  του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ‘’ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ’’.Την εκδήλωση
θα χαιρετίσει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Νίκος Χουντής. Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβούλων και το πρόγραμμα θέσεων του συνδυασμού των ‘’ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ’’
από τον επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο κ. Γιάννη Μιχάλαρο.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ
ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Εγκαινιάζονται οι «Γέφυρες»Εγκαινιάζονται οι «Γέφυρες»

Οι πρόεδροι της "Δημιουργίας, ξανά!" 
Θάνος Τζήμερος και της "Δράσης" Θεόδωρος

Σκυλακάκης σας προσκαλούν στην  παρουσίαση
του πλαισίου της συνεργασίας των δύο 

φιλοευρωπαϊκών κομμάτων για τις Ευρωεκλογές
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το λογότυπο του 

συνασπισμού και τον βασικό κορμό του 
Ευρωψηφοδελτίου σε Συνέντευξη Τύπου την

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 και ώρα 12:00, στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 
(Ακαδημίας 50, Αίθουσα «Κ. Π. Καβάφης», 

στάση Μετρό  «Πανεπιστήμιο»).

??? ??????? ???? „????????? 
??? ?„??????? ??? 

?????? ???????‰??? ???????????
??? ????????? 25 ?„???? ??? 

?????????? ?????? ??„??„?????, 7 ?.?.
????????? 

????? ???????‰?? ???? ?????????-
????????????? ???????
??? ???? ???‰???????

?????‰????? ?? ???? ??? ?‰??,??
???? ??? ??????

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τα μέλη του “Ενωτικού Συνδυασμού” και ο υποψήφιος Δήμαρχος 

Ελευσίνας – Μαγούλας, Γιώργος Τσουκαλάς σας προσκαλούμε την Κυριακή 
27 Απριλίου 2014 (του Θωμά) στις 8:00 μ.μ., στα εγκαίνια του Εκλογικού 

μας Κέντρου στην Ελευσίνα, στη γωνία των οδών Νικολαΐδου & Αισχύλου.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ ‘’ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ’’

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Σας περιμένουμε
τη Δευτέρα 28

Απριλίου και ωρα
20:30 στα εγκαίνια
του εκλογικού μας

κέντρου, στην
Φιλαδερφείας

&Κων/πόλεως.
Εκεί, θα έχουμε

την ευκαιρία να
συζητήσουμε και
να μας πείτε ό,τι
σας απασχολεί
σχετικά με το

Δήμο μας.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Ανοιχτή συνέλευση σήμερα

στις 20:30 στο Στρατουδάκειο

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα στα
Μέγαρα στις 20:30 στο Στρατουδάκειο
εν αναμονή της ανοιχτής συνέλευσης
που πραγματοποιεί ο ερασιτέχνης Βύζα-
ντας και άτομα που σκοπεύουν να
μπούν στο Δ.Σ.
Θα ακουστούν απόψεις, οι ενδιαφερό-

μενοι θα μιλήσουν για τα σχέδιά τους,
ενώ εκεί θα βρίσκεται και ο απλός
κόσμος που θέλει να βρίσκεται κοντά
στην ομάδα.

Ο ΝΗΡΕΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 
ΣΤΟ 5ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός είναι το 5ο
κύπελλο ενόργανης γυμναστικής, που διοργανώ-
νει ο Γ.Ο   Θερμαϊκού «Αίας», από Παρασκευή
μέχρι Κυριακή 25-27 Απριλίου στο κλειστό γυμνα-
στήριο του 2ου Γυμνασίου Περαίας.

Στο κύπελλο, συμμετέχουν αθλητικοί σύλλογοι με
150 αθλήτριες από όλη την Ελλάδα και είναι υπό
την αιγίδα του ΔΥΠΠΑΚΗΘ και της ΑΕΣΓΒΕ.

***Το αγωνιστικό τμήμα του Νηρέα Νέας Περά-
μου πρόκειται να συμμετάσχει και θα πάρουν
μέρος οι:

Κατηγορία Κορασίδων:
Ευαγγελία Σάντη, Μαρία Τσιώρη
Κατηγορία Παγκορασίδων:
Μαγδαληνή Τσιώρη, Σοφία Κωνσταντινίδη,

Μαριάννα Κωτσοπούλου, Μαρία Μώλου, Χριστίνα
Ζερβάκου

Προαγωνιστικό 
Μαρία Πάνου
Πιστεύουμε ότι θα είναι πολλοί αυτοί που θα

πάνε να παρακολουθήσουν τους αγώνες, ώστε να
χειροκροτήσουν όλοι μαζί τις νεαρές αθλήτριες
που θα αγωνιστούν!

Η στήλη θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα
σας μεταφέρει όλα τα παραλειπόμενα απο το
κύπελλο.

Το πρόγραμμα
της 24ης 

αγωνιστικής για
τους Νέους της

Β’ Εθνικής

Με την 24η αγωνιστική
συνεχίζεται το Σαββατοκύ-
ριακο το πρωτάθλημα Νέων
της Β’ Εθνικής. Αναλυτικά:

Σάββατο (23/4)
13.00: Ολυμπιακός Βόλου-
Επισκοπή
13.00: Αχαρναϊκός-Παναχαϊ-
κή
14.00: Βύζας-Φωκικός
15.00: Παναιγιάλειος-Ηρα-
κλής Ψαχνών
15.00: Πανηλειακός-Φωστή-
ρας

Κυριακή (24/4)
12.00: Γλυφάδα-Χανιά
16.00: Αστέρας Μαγούλας-
Καλλιθέα

Ξεκινά την 
Παρασκευή 
ο σχεδιασμός 
στον Αχαρναϊκό

Συγκέντρωση στο γήπεδο του
Μενιδίου έχουν προγραμματίσει για
την Παρασκευή στον Αχαρναϊκό. 

Το ποδοσφαιρικό και τεχνικό τιμ
θα έχει μία συνάντηση και έπειτα θα
πέσει η αυλαία για τη φετινή χρονιά. 

Ωστόσο, στο οργανωτικό κομμάτι,
θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός εν
όψει της νέας σεζόν. 

Οι συζητήσεις θα αρχίσουν με τον
Γιώργο Βαζάκα και με παίκτες, με
τους οποίους η διοίκηση επιθυμεί
να πορευτεί μαζί τους και τη νέα
σεζόν.

ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΦΙΝΝ ΚΑΙ 470
ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΙΕΡ 

Εντυπωσιακά ξεκίνησε ο Γιάν-
νης Μιτάκης στους  μεγάλους
διεθνείς αγώνες του Ιέρ που
συμπεριλαμβάνονται στο
παγκόσμιο κύπελλο της ISAF .
Μετά τις πρώτες  4 ιστιοδρομίες
ο Έλληνας πρωταθλητής φιγου-
ράρει στην πρώτη θέση σε σύνο-
λο 59 σκαφών . Τερμάτισε
2,1,17,4 και έχει  7 βαθμούς . Τον
ακολουθούν ο Ολλανδός
Π.Ζ.Πόστμα με 8 β και ο Αμερι-
κάνος Κ.Πέιν  με 13 β . 

Πολύ καλά πάνε στα 470
ανδρών οι Π.Μάντης Π Καγιαλής
, οι οποίοι μετά τις 5 πρώτες
κούρσες

( 6,4,2,6,2) είναι 3οι με 14 β σε
σύνολο 81 σκαφών  . Οι
Π.Καμπουρίδης –Ε.Παπαδό

πουλος είναι 9οι  με 22 β (
24,3,8,6,5) οι Β.Παπουτσόγλου
–Γ.Ορφανός 42οι  με 68 β  (
12,14,17,28,25 ) , 

οι Α.και Γ.Καββά 58οι  με 105 β
( 36,24,28,27,26 ) και οι Α.Τσι-
μπουκέλης –Β.Κοντάκης  72οι
με 129 β ( 30,34,36,36,29 ) . 

Στα 470 γυναικών οι Δ.Παγίδα –
Α.Στρατηγίου είναι 40ες  σε 51
σκάφη . Έχουν τερματίσει
41,37,30,47 και έχουν 108 β .

Στα λέιζερ στάνταρντ ο
Α.Μπουγιούρης είναι 63ος σε
123 σκάφη . Στις 5 κούρσες που
έχουν γίνει έχει τερματίσει
45,34,20,22,35 και έχει 111 β . 

Στα nacra 17 έχουν διεξαχθεί 6
ιστιοδρομίες και σε σύνολο 77
σκαφών οι Σ.Μπεκατώρου – 

Κ. Τριγκώνης είναι 31οι με 75 β
( 16,11,23,34,12,13 ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

????? 51

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνα-
νται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολού-
θως: Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί
έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών
διατάξεων του ν. 3801/2009.

Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί
από1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις
(24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 

εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό
την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των
100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00
ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και
των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00
ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και
των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό
(100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες
των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από 

σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι
μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί
είναι είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται
με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες
υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς

για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης
υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετη-
σίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό
καθ’όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Για πρώτη φορά οιΓια πρώτη φορά οι
αστρονόμοι φαίνεται πωςαστρονόμοι φαίνεται πως
ανακάλυψαν αυτό πουανακάλυψαν αυτό που
τόσο καιρό αναζητούσαν:τόσο καιρό αναζητούσαν:
μια δεύτερη Γη.μια δεύτερη Γη.

Όπως ανακοίνωσαν, βρήκαν έναν
εξωπλανήτη με μέγεθος παρόμοιο
με αυτό της Γης και ο οποίος, επι-
πλέον, βρίσκεται στη λεγόμενη
«κατοικήσιμη ζώνη», δηλαδή στην
κατάλληλη απόσταση από το μητρι-
κό άστρο του για να έχει νερό σε
υγρή μορφή και άρα δυνητικά μπο-
ρεί να φιλοξενήσει ζωή- κάτι πάντως
που δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαι-
ωθεί.

Ένας πλανήτης στην κατοικήσιμη
ζώνη δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι
όντως έχει υγρό νερό και φιλοξενεί
ζωή, όμως αυτό -κρίνοντας από τη
Γη- είναι πιθανό.

Ο πλανήτης, με την ονομασία
Κέπλερ-186f, έχει διάμετρο λίγο
μεγαλύτερη από της Γης (1,1 φορές
ή 10%) και βρίσκεται σχετικά κοντά,
σε απόσταση περίπου 490 ετών
φωτός, στην κατεύθυνση του αστερι-
σμού του Κύκνου. Κινείται γύρω από
το αχνό άστρο - ερυθρό νάνο
Κέπλερ-186, αποτελώντας το
πέμπτο και πιο εξωτερικό μέλος του
εν λόγω συστήματος (πράγμα που
σημαίνει ότι το τυχόν υγρό νερό στην
επιφάνειά του κινδυνεύει να παγώ-
σει).

Το έτος του πλανήτη (η διάρκεια
μιας πλήρους περιφοράς του γύρω
από το άστρο του) διαρκεί 130 γήι-
νες μέρες. 

Η μάζα του και η πυκνότητά του,
προς το παρόν, παραμένουν άγνω-
στες, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις δεί-
χνουν ότι ο εξωπλανήτης είναι βρα-
χώδης. 

Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για
τη σύσταση της ατμόσφαιράς του,
κάτι που ίσως ανακαλύψουν μελλο-
ντικά τα υπό κατασκευή μεγαλύτερα
τηλεσκόπια, όπως το «Τζέημς Γουέ-
μπ» της NASA.

Η ανακάλυψη, που παρουσιάστηκε
στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδι-
κό «Science», έγινε από μεγάλη
ομάδα Αμερικανών αστρονόμων, με
επικεφαλής την Ελίζα Κουιντάνα,
του Κέντρου Ερευνών Ames της
NASΑ και του Ινστιτούτου SETI. 

H πρώτη παρατήρηση του εξω-
πλανήτη έγινε με το διαστημικό
τηλεσκόπιο «Κέπλερ» (που έχει
τεθεί πλέον εκτός λειτουργίας) και
ακολούθησε η επιβεβαίωση από
παρατηρήσεις με τα επίγεια τηλε-
σκόπια Κεκ και Τζέμινι στη Χαβάη.

«Πρόκειται για την πρώτη βέβαιη
ανακάλυψη πλανήτη με το μέγεθος
της Γης, στην κατοικήσιμη ζώνη
κάποιου άστρου», δήλωσε η Ελίζα
Κουιντάνα και επισήμανε ότι το
μητρικό άστρο της «δεύτερης Γης»
είναι ένα τυπικό άστρο που ανήκει
στην κατηγορία των ερυθρών Μ-
νάνων, οι οποίοι είναι μικρότεροι,
λιγότερο καυτοί και λιγότερο φωτει-
νοί από τον Ήλιο μας, αποτελώντας
πάνω από το 70% των εκατοντά-
δων δισεκατομμυρίων άστρων του 

γαλαξία μας.
Από τους σχεδόν 1.800 επιβεβαι-

ωμένους εξωπλανήτες που έχουν
ανακαλυφθεί κατά τις δύο τελευταί-
ες δεκαετίες, περίπου 20 έχουν
τροχιές που κινούνται εντός της
κατοικήσιμης ζώνης των άστρων
τους, δηλαδή ούτε πολύ μακριά
από αυτά (οπότε το νερό θα πάγω-
νε), ούτε υπερβολικά κοντά (οπότε
το νερό θα έβραζε και θα εξατμιζό-
ταν). 

Όμως όλοι αυτοί οι γνωστοί εξω-
πλανήτες είναι αρκετά μεγαλύτεροι
από τη Γη.

Από την άλλη, είχαν ως τώρα ανα-
καλυφθεί πλανήτες με μέγεθος σαν
τη Γη, όμως δεν βρίσκονται στην
κατοικήσιμη ζώνη. 

Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύ-
πτεται πλανήτης ο οποίος φαίνεται
να πληροί και τις δύο προϋποθέ-
σεις (ίδιο μέγεθος και κατάλληλη
απόσταση) για να δικαιολογεί τον
τίτλο της «δεύτερης Γης».

Οι αστρονόμοι ήδη αναζητούν -
μέσω της διάταξης ραδιοτηλεσκο-
πίων 'Αλεν του Ινστιτούτου SETI-
ενδείξεις νοήμονος ζωής στον πλα-
νήτη Κέπλερ-f, αλλά έως τώρα δεν
έχουν εντοπίσει κάποιο σήμα.

Δήλωσαν όμως πως θα συνεχί-
σουν τις προσπάθειές τους.

Εξωπλανήτη με μέγεθος Γης,
που βρίσκεται σε «κατοικήσιμη» 
απόσταση από το μητρικό του άστρο,  
ανακάλυψαν επιστήμονες

ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  --   ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα
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Σπείρα "πωλούσε" αυτοκίνητα
μέσω διαδικτύου

- 250.000 ευρώ το όφελος τους

Διακριβώθηκε, κατά την διάρκεια εμπεριστατωμένων
ερευνών, των αστυνομικών τής Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αλεξανδρούπολης, η δράση εγκληματικής οργάνωσης,
η οποία εξαπατούσε πολίτες μέσω διαδικτύου.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία επτά μελών της οργάνω-
σης. Πρόκειται για τέσσερις άντρες ηλικίας 38, 41, 45 και
54 ετών και τρεις (3) γυναίκες ηλικίας 30, 33 και 60 ετών.

Ειδικότερα, οι παραπάνω δράστες, από το 2010, είχαν
συστήσει εγκληματική οργάνωση, με δομημένη - διαρκή
δράση και συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σκοπό τη διά-
πραξη απατών μέσω διαδικτύου.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης, αναρτούσαν σε
διάφορες ιστοσελίδες, αγγελίες πώλησης οχημάτων, σε
ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, με στόχο να προσελκύσουν όσο
το δυνατόν περισσότερους υποψήφιους αγοραστές.

Ακολούθως, μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες που
είχαν με τους υποψήφιους αγοραστές, κατά τις οποίες
παρουσίαζαν σε αυτούς διάφορα ψευδή γεγονότα ως αλη-
θινά, τους έπειθαν να καταθέσουν σε τραπεζικούς λογα-
ριασμούς των μελών της οργάνωσης, διάφορα χρηματικά
ποσά, ως προκαταβολή για την αγορά του οχήματος και
σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρο το χρηματικό ποσό
που είχαν συμφωνήσει για την αγορά.

Μετά την κατάθεση των συμφωνηθέντων χρημάτων
στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τους πολίτες, οι
δράστες διέκοπταν κάθε επικοινωνία μαζί τους και η
παράδοση του οχήματος της αγγελίας δεν πραγματοποι-
ούνταν ποτέ.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της δράσης τους είναι ότι, χρη-
σιμοποιούσαν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών και αριθ-
μών κινητών τηλεφώνων εικονικών ατόμων, καθώς επί-
σης ότι, απέφευγαν την απευθείας επαφή με τους παθό-
ντες, προκειμένου να γίνεται δυσχερής ο εντοπισμός και η
σύλληψη τους.

Από τις μέχρις στιγμής έρευνες προέκυψε ότι, από το
2010 έως και σήμερα, τα μέλη της οργάνωσης, κατάφεραν
να εξαπατήσουν συνολικά 130 άτομα, σε διάφορες
περιοχές της χώρας και να αποσπάσουν από αυτούς,
πάνω από 250.000 ευρώ.

ΓΑΜΟΣ

Ο Σαββίδης Ηρακλής του Φίλιππου και της Δέσποινας, το γένος Ελευ-
θεριάδη, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Μάνδρα Αττικής,
και η Μιχαηλίδου Μαρία του Χαράλαμπου και της Βαλεντίνας, το γένος

Τοχταμπάεβα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρό-
πυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό

Αρχάγγελου Μιχαήλ στον Ασπρόπυργο.

‘’Παράθυρο’’ για δευρύνση των κριτηρίων απο ΥΠΟΙΚ

Στις 312.000 έως εχθές οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα
Το ενδεχόμενο βελτιωτικών κινήσεων για τη διάθεση του κοινωνικού μερί-

σματος θα εξετάσει το υπουργείο Οικονομικών, σε περίπτωση που μετά τις
30 Ιουνίου (λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) παραμείνει αδιάθε-
το ένα ποσό από τα συνολικά 525 εκατ. ευρώ. 

Το «παράθυρο» επανεξέτασης των κριτηρίων βάσει των οποίων κατα-
βάλλεται το κοινωνικό μέρισμα άνοιξε υψηλόβαθμος παράγοντας του
υπουρείου Οικονομικών, ο οποίος πάντως τόνισε: «Θέλουμε να εξαντλή-
σουμε πλήρως και το ταχύτερο δυνατόν το ποσό των 525 εκατ. ευρώ, που
είναι το κοινωνικό μέρισμα από το πρωτογενές πλεόνασμα». Σύμφωνα με
πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει δύο
ενδεχόμενα:

α) να αυξήσει κατά 500 ευρώ το εισοδηματικό όριο των 6.000 ευρώ (το επίδομα, πάντως, θα απομειώνεται στη
συνέχεια κατά το πρότυπο της διανομής στους ένστολους)

β) να λάβει υπ' όψιν τις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος από το σύνολο των πολιτών (λύση που φαντάζει
δυσκολότερη).

Διεύρυνση των κριτηρίων καταβολής του κοινωνικού μερίσματος είχε προβλέψει το πρωί και ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης, εκτιμώντας ότι ο αριθμός του 1.000.000 δικαιούχων δεν θα συμπληρωθεί με τα υπάρχοντα κρι-
τήρια. 

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τη Μεγάλη Πέμπτη και έως τις 12.30 χθες είχαν συμπλη-
ρωθεί ηλεκτρονικά 345.000 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 85.000 αιτήσεις που αναλογούν σε ποσό 65
εκατ. ευρώ. Περίπου 130.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν, ενώ άλλες 130.000 αιτήσεις βρίσκονται σε αναμονή για επι-
κύρωση. 

K.MK.Mίχαλος: ίχαλος: 
Αποτελεί προτεραιότητα ηΑποτελεί προτεραιότητα η
ελάφρυνση του ελληνικού χρέουςελάφρυνση του ελληνικού χρέους

Αλλαγή πολιτικής, με τερματισμό της λιτότητας και στροφή
στην ανάπτυξη προτείνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, με αφορ-
μή την ανακοίνωση της Eurostat για το ελληνικό έλλειμμα και
χρέος.

«Οι εταίροι μας θα πρέπει να πειστούν ότι αποτελεί προτε-
ραιότητα η άμεση εφαρμογή ενός νέου προγράμματος για την
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και όχι απλά να ανοίξει η
συζήτηση και το ζήτημα να μετατεθεί στις καλένδες. 

Και βέβαια η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αρχίσει άμεσα
να εφαρμόζει αναπτυξιακά μέτρα, ξεκινώντας από τη θέσπιση
κινήτρων για την επιβίωση αρχικά και την ανάπτυξη, στη συνέ-
χεια, της επιχειρηματικότητας» δήλωσε ο κ. Μίχαλος.

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ «η
Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή επιβεβαίωσε με την ανακοίνωση
της τα στοιχεία που της δόθηκαν από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή και από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη πρωτογενούς
πλεονάσματος της τάξης των 3,4 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα
των στοιχείων του πρωτογενούς ελλείμματος αφαιρουμένων
των ποσών που διοχετεύθηκαν στις τράπεζες.» Χρειάζεται ένα
νέο σταθερό φορολογικό καθεστώς, με λογικούς συντελεστές
για τις επιχειρήσεις, επίλυση του καυτού προβλήματος των
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων,
αλλαγή της στάσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την
παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, που τώρα ασφυκτιούν.
Χρειάζεται επίσης στόχευση σε συγκεκριμένους τομείς για την
ανάπτυξη τους, όπου η χώρα μας έχει συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα, όπως ο πρωτογενής τομέας, η ενέργεια, ο τουρισμός, η
ναυτιλία, η παιδεία, η υγεία και πάνω απ όλα η παραγωγική
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μόνο έτσι το πρωτογενές
πλεόνασμα που δημιουργήθηκε με το αίμα, στην κυριολεξία,
του ελληνικού λαού θα μπορέσει να καταστεί βιώσιμο και εν
τέλει να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη».

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ -   
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας:
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η

πρόωρη «πρεμιέρα» στα σχολεία

Το «παρών» έδωσαν χθες, στη συντριπτική πλειονότητά
τους, καθηγητές και μαθητές των 260 σχολείων τα οποία
άνοιξαν νωρίτερα, προκειμένου να αναπληρωθούν οι ώρες
που χάθηκαν από τις καταλήψεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το υπουργείο
Παιδείας, με καταλήψεις απάντησαν οι μαθητές μόνο σε
τρία σχολεία της Αττικής από τα περίπου 150 που λειτούρ-
γησαν σήμερα, ενώ 17 καταλήψεις καταγράφηκαν στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης.

Οι ίδιες πληροφορίες, ανέφεραν ότι η συμμετοχή των
καθηγητών στην τρίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η
ΟΛΜΕ για , κινήθηκε σε μονοψήφιους αριθμούς.

«Οι καθηγητές και οι μαθητές γύρισαν την πλάτη στην
καθοδηγούμενη ηγεσία της ΟΛΜΕ» σημείωναν κύκλοι του
υπουργείου, τονίζοντας ότι η εκπαιδευτική κοινότητα απέ-
δειξε με τη στάση της πώς θέλει ένα σχολείο υψηλών απαι-
τήσεων.

Αύριο θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα από τα 500 σχολεία,
όπως προβλέπεται από το υπουργείο.

Στο μεταξύ, η ΟΛΜΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία
εκφράζει για ακόμη μία φορά τη διαφωνία της με τον θεσμό
της τράπεζας θεμάτων και των προαγωγικών εξετάσεων για
την Α' Λυκείου που θα ισχύσει από φέτος, στο πλαίσιο του
νόμου για το Νέο Λύκειο, ενώ καλεί καθηγητές, γονείς και
μαθητές σε κινητοποιήσεις.

Έκρυβαν τους λαθρομετανάστες
στα ημιαξόνια των φορτηγών

Τρεις παράνο-
μοι μετανάστες
συνελήφθησαν,
στην πύλη ελέγ-
χου εισόδου
οχημάτων τού
νοτίου λιμένα
Πατρών, από
στελέχη του Κλι-
μακίου Ειδικών
Αποστολών της
οικείας Λιμενικής
Αρχής.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι, οι ανωτέρω εντοπί-
στηκαν πρόχειρα κρυμμένοι στα ημιαξόνια δύο φορτη-
γών, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό
την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα.

Οι ανωτέρω, κατόπιν εντολής τού Εισαγγελέα Υπηρε-
σίας, αφέθηκαν ελεύθεροι.
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Καθησυχαστικοί Γεωργιάδης
και ΚΕΕΛΠΝΟ για τον 
κοροναϊό mers

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυ-
χίας για τη διασπορά του κοροναϊού mers στη

χώρα μας, τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιά-
δης, συγχαίροντας το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), το οποίο, όπως είπε, από τι
στιγμή του εντοπισμού του κρούσματος «αντέδρασε σε
πρώτο χρόνο» για να αποκλειστεί πιθανή διαφυγή και
άλλου περιστατικού.

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται και οι ειδικοί του
ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
τόσο του οδηγού ταξί που μετέφερε τον ασθενή, όσο και
αυτών που ήρθαν σε επαφή με τον 69χρονο, είναι αρνη-
τικά. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα και οι λοιμω-
ξιολόγοι του Κέντρου καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
τη θεραπεία του 69χρονου ασθενούς που νοσηλεύεται
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για τον τρόπο χειρισμού του κρούσματος mers και την
άμεση κινητοποίηση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, το
ΚΕΕΛΠΝΟ πήρε τα εύσημα και από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Από την πρώτη στιγμή, το Κέντρο ήταν σε συνεχή
επαφή με τον Οργανισμό, ενώ πραγματοποιήθηκε και
τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους του ΠΟΥ, του Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου Πρόληψης & Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, το ΚΕΕΛΠΝΟ
προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ιχνη-
λάτηση και παρακολούθηση των επαφών του ασθενούς,
για την κινητοποίηση και τον συντονισμό της επιστημονι-
κής κοινότητας, αλλά και την ενημέρωση των διεθνών
επιστημονικών δικτύων επιτήρησης για το περιστατικό
και τα ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης αυτού, καθώς και
πρόληψης και ελέγχου διασποράς της νόσου για τη δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο κοροναϊός mers αποτε-
λεί, πλέον, όχι μόνο ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια
απειλή, ενώ η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου του ιού.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ προχωρά στη διάθεση ενημερωτικού
υλικού που απευθύνεται προς τους ταξιδιώτες από και
προς τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, στις πύλες
εισόδου. 

Σε όσους ταξιδεύουν προς χώρες της Μέσης Ανατολής
συστήνεται αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων υγιει-
νής, προκειμένου να προστατευθούν από αναπνευστική
λοίμωξη από τον νέο κοροναϊό mers. Ειδικότερα, συστή-
νονται, προσεκτικό πλύσιμο των χεριών με νερό και
σαπούνι, ή επάλειψη των χεριών με αλκοολούχο διάλυ-
μα, κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο
κατά τη διάρκεια του βήχα και του φταρνίσματος, αποφυ-
γή χειραψίας και επαφής των χεριών με το στόμα, τη
μύτη και τα μάτια και αποφυγή επαφής με ασθενείς που
έχουν συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης,
συστήνεται άμεση αναζήτηση ιατρικής εκτίμησης και ανα-
βολή της επιστροφής. Μετά την επιστροφή από χώρες
της Μέσης Ανατολής, εάν κάποιος εκδηλώσει πυρετό
από 38oC και πάνω και συμπτώματα του αναπνευστι-
κού (βήχα, δύσπνοια κ.λπ.) εντός 14 ημερών, θα πρέπει
να απευθυνθεί άμεσα στο γιατρό και να τον ενημερώσει
για το πρόσφατο ταξίδι ή να επικοινωνήσει με το
ΚΕΕΛΠΝΟ στα τηλέφωνα 210 5212000- 210 5212054.

Απειλές μετά το τέλος της εκεχειρίας
«Θα απαντήσουμε εάν απειληθούμε» 
διαμηνύει η Ρωσία στο Κίεβο

Με προειδοποιήσεις απαντά στην Ουκρανία η Ρωσία για την επανέναρξη της αντι-τρομοκρατικής επι-
χείρησης στα ανατολικά της χώρας. Εάν απειληθούν τα συμφέροντα των πολιτών μας θα απαντή-
σουμε, δήλωσε ο Λαβρόφ, κάνοντας παραλληλισμούς με την ρωσική εισβολή στη Γεωργία το 2008. 

Την ίδια ώρα, η Ρωσία πραγματοποιούσε στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.
«Εάν δεχθούμε επίθεση, είναι βέβαιο ότι θα απαντήσουμε. Εάν τα συμφέροντά μας, τα νόμιμα συμφέροντά

μας, δεχθούν απευθείας επίθεση, όπως έγινε για παράδειγμα στην Νότια Οσετία, δεν βλέπω άλλο τρόπο
παρά την απάντηση με βάση το διεθνές δίκαιο» είπε ο Λαβρόφ, αναφερόμενος στην εισβολή στη Γεωργία το
2008.

«Είχαν ανακοινώσει τη διακοπή αυτού που ονομάζουν "αντιτρομοκρατική επιχείρηση", αλλά τώρα που ο
(αμερικανός αντιπρόεδρος) Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε το Κίεβο, λένε ότι η επιχείρηση περνά και πάλι σε
ενεργό φάση» δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ στο τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya 24.

Μάλιστα, ο ρώσος υπουργός κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι είναι υπεύθυνες «για αυτό το σόου» στην Ουκρανία.
Λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του αμερικανού αντιπροέδρου από το Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας,

Ολεξάντρ Τουρτσίνοφ, ανακοίνωσε την επανέναρξη της «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης στην ανατολική
Ουκρανία, η οποία είχε διακοπεί πριν από το Πάσχα.

Ο Τουρτσίνοφ δήλωσε ότι οι φιλορώσοι αυτονομιστές ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή μετά την ανακάλυψη
δύο πτωμάτων που έφεραν σημάδια βασανισμού. Ένας από τους νεκρούς ήταν τοπικός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας επανέλαβε την Τετάρτη ότι η ουκρανική ηγεσία δεν εκπληρώνει τις
δεσμεύσεις που ανέλαβε στη Γενεύη για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

«Τίποτε από όσα συμφωνήθηκαν στη Γενεύη και φυσικά οι αρχές του Κιέβου θα έπρεπε να έχουν αρχίσει
να εφαρμόζουν, δεν έχει γίνει» είπε.

Λίγο αργότερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Κίεβο και τις ΗΠΑ ότι διαστρεβλώνουν τη
συμφωνία στην οποία κατέληξε η τετραμερής σύνοδος της Γενεύης και ότι αγνοεί τις προκλητικές ενέργειες
ουκρανών εθνικιστών.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Μόσχα πιστεύει ακόμα πως η Δύση ενδιαφέρεται σοβαρά για την
ειρήνη στην Ουκρανία, αν «και τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο».

Επανέλαβε τις εκκλήσεις της Μόσχας για άμεση απόσυρση των ουκρανικών στρατιωτικών μονάδων από την
νοτιοανατολική Ουκρανία και για την επανέναρξη εθνικού διαλόγου.

Λωρίδα της Γάζας
Συμφωνία συμφιλίωσης 
ανακοίνωσαν Φατάχ και Χαμάς

Συμφωνία συμφιλίωσης ανακοίνωσαν, το απόγευμα
της Τετάρτης, η Φατάχ και η Χαμάς, οι δύο αντίπαλες
παλαιστινιακές οργανώσεις, έπειτα από συνάντηση
που είχαν οι διαπραγματευτές τους στη Λωρίδα της
Γάζας, επτά χρόνια μετά τις βίαιες συγκρούσεις ανάμε-
σα στις δύο παρατάξεις.

Όπως μετέδωσε το BBC, οι δύο πλευρές συμφώνη-
σαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προκειμένου να
δημιουργήσουν κυβέρνηση συνεργασίας μέσα στις
επόμενες πέντε εβδομάδες.

Παράλληλα, υποσχέθηκαν τη διεξαγωγή βουλευτικών
και προεδρικών εκλογών στην Παλαιστίνη μέσα σε έξι
μήνες, αφού πρώτα η κυβέρνηση λάβει ψήφο εμπιστο-
σύνης από την παλαιστινιακή Βουλή.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στα Παλαιστινιακά
Εδάφη είχαν γίνει το 2006, με τη νίκη της Χαμάς, και οι
προεδρικές το 2005, με τη νίκη του Αμπάς.

Η Χαμάς και η Φατάχ, το κυριότερο κόμμα της Οργά-
νωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO),
έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες συμφιλίωσης στο
Κάιρο (Απρίλιος-Μάιος 2011), και στη Ντόχα (τον
Φεβρουάριο του 2012), ώστε να τερματιστεί η μεταξύ
τους διαμάχη. Όμως η πλειονότητα των όρων των συμ-
φωνιών αυτών παρέμεινε νεκρό γράμμα.

Η Χαμάς κυριαρχεί στη Γάζα από το 2007, ενώ η
Φατάχ στη Δυτική Όχθη.

Η ανακοίνωση έγινε σε μία στιγμή που οι συζητήσεις
μεταξύ των Παλαιστινίων (δηλαδή της Δυτικής Όχθης)
και του Ισραήλ βρίσκονται κοντά σε αδιέξοδο.

Ακυρώνει συνομιλίες το Ισραήλ
Το Ισραήλ ακύρωσε συνομιλίες με τους Παλαιστίνιους

λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. 

Η προσέγγιση Χαμάς - Φατάχ αναμένεται να προκα-
λέσει νέο αδιέξοδο στις ήδη εύθραυστες ειρηνευτικές
διαπραγματεύσεις.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνω-
σε ότι ακυρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις που επρόκειτο
να πραγματοποιηθούν .

Παράλληλα, εξαπέλυσε μια αεροπορική επιδρομή στη
βόρεια Λωρίδα της Γάζας, μετά την ανακοίνωση της
συμφωνίας συμφιλίωσης μεταξύ της Χαμάς και της
Φατάχ, ανακοίνωσαν οι αρχές της Χαμάς.

Τουλάχιστον 12 παλαιστίνιοι πολίτες τραυματίστηκαν
από την επιδρομή -ανάμεσά τους και παιδιά ηλικίας 5
έως 12 ετών.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει εκδώσει προς το
παρόν κάποια ανακοίνωση για την επίθεση, η οποία
πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την εκτόξευση
ρουκετών από Παλαιστινίους της Γάζας κατά του νότιου
Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν
Νετανιάχου είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο της Παλαι-
στινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ότι προτιμά «να τα
βρει» με τη Χαμάς παρά με το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας στους δημοσιογράφους για το
ενδεχόμενο μιας συμφωνίας συμφιλίωσης μεταξύ
Χαμάς και PLO, διερωτήθηκε: «Θέλει (ο Αμπάς) ειρήνη
με τη Χαμάς ή ειρήνη με το Ισραήλ;».

«Μπορεί να έχει το ένα, αλλά όχι και το άλλο. Ελπίζω
να επιλέξει την ειρήνη. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει»
πρόσθεσε.

Απηχώντας την προειδοποίηση του Νετανιάχου, ο
ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Άβιγκντορ Λίμπερ-
μαν δήλωσε ότι η υπογραφή από τον Αμπάς μια συμ-
φωνίας συμφιλίωσης με τη Χαμάς θα ισοδυναμεί «με
την υπογραφή του τέλους των διαπραγματεύσεων
μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής».

Το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ κατατάσ-
σουν τη Χαμάς στις τρομοκρατικές οργανώσεις.
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου
ορόφου κατάλληλο και για
επαγγελματική χρήση 58 τμ
καινούριο (αυτόνομη θέρμαν-
ση, ανελκυστήρας) στο κέντρο
του Ασπροπύργου ( οδος Αγ.
Δημητρίου) . Τηλ:
6978447807(23.1.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
Pitsos,ηλιακό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
parking.Χαμηλά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρι-
σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτό-
νομη θέρμανση,πόρτες ασφα-
λείας σε τιμή λογική.

Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ου ορόφου 37τμ κατάλληλο
για κατοικία ή γραφείο,χωρίς
κοινόχρηστα όπισθεν Δημαρ-
χείου Ασπροπύργου.Τηλέφω-
νο: 6973806273(17.11.13)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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 με

πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

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)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Με προϋπηρεσία και συστά-
σεις,για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .Τηλέφωνο-
Φαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)

Ζητείται κοπέλα ή κυρία για
ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή
Ασπροπύργου.Θα προτιμηθεί
άτομο απο τις γύρω συνοικίες

του Ασπροπύργου.Τηλέφωνα:
210-5573304,6932864021 κ.
Μανώλης.(17.12)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
42χρονος με εμπειρία και

δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

Κυρία ζητά εργασία στην περιοχή
του Θριασίου.Φύλαξη ηλικιωμένων
και οικιακές εργασιές.Τηλέφωνο
εποκοινωνίας:6989293334.(14.3)

Τελειόφοιτος Λυκείου οδη-
γός 5ης κατηγορίας(χειριστής
ανυψωτικού κλαρκ),αποθηκά-
ριος σε εταιρεία logistics ή
ανάλογη επιχείρηση ζητεί εργα-
σιά.Τηλέφωνο:
6975564113(28.1.14)

Κυρία ,ζητά εργασία για λίγες
ώρες,ως εξωτερική για την
φροντίδα ηλικιωμένων ή την
φύλαξη παιδίων στην περιοχή
Ελευσίνας.Τηλέφωνο:
6999551174(27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει
καθαρισμούς σπιτιών στην περιοχή
της Δυτικής(Ελευσίνα-Μάνδρα-
Ασπρόπυργος).Κυρία Αθηνά.Τηλέ-

φωνο επικοινωνίας:
6975776801.(15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη
ηλικιωμένων στις περιοχές του
Θριασίου.Τηλέφωνο:
6957376475(4.10.13)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πωλείται στον Ασπρόπυργο
κατάστημα απορρυπαντικών
και χαρτικών 15ετούς λειτουρ-
γίας με εξασφαλισμένη πελα-
τεία. Χαμηλό ενοίκιο. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 6972136862
(1.4.14)

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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
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
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
210 2411444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΟΤΙΚΗ 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

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 &

ΑΘΗΝΩΝ 210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00: Υγεία και νανοτε-
χνολογία

12.00: Democracy Now

13.05: Μαγειρεύοντας
ελληνικά, μοσχάρι γιουβέ-
τσι

13.20: Με γνώση και
μεράκι

14.00 Σαμοθράκη
εισαγωγή

15.00: Μέρα με την
μέρα

16.05: Υγεία και νανοτε-
χνολογία

17.05: Συντροφιά μας

17.45: Λέξεις κι έννοιες

18.00: Εν χορδαίς

18.30 Λόγια της πλώ-
ρης, Στους αγώνες

19.15: Η ώρα του Πόντου,
Παρουσίαση βιβλίου Θεο-
δώρας Ιωαννίδου, Β
μέρος

20.15:Ανοιχτό Πανεπι-
στημίο: Βάσιλας Βασίλει-
ος, 
Το δημογραφικό πρόβλη-
μα της Ελλάδος και η
πρόταση περί ιδρύσεως
Υφυπουργείου Δημογρα-
φίας

21.00: Τα μοναστήρια
του τόπου μας, Ιερά
Μονή αγίας μεγαλομάρτυ-
ρος Ειρήνης Ξάνθης &
Ιερά Μονή Ταξιαρχών
Ξάνθης

21.30: Αναδιφήσεις στην
Ιστορία και τον Πολιτισμό,
Η θεωρία της δύναμης
του 5ου π.Χ. Αιώνα

22.30: Φιλολογικός Σύλ-
λογος Παρνασσός, Από
το Μπαρόκ στον Ρομαντι-
σμό Α μέρος

23.30: Φιλολογικός Σύλ-
λογος Παρνασσός, Από
το Μπαρόκ στον Ρομαντι-
σμό Β μέρος

24.00:Democracy Now (E)
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Η Δημοτική Συνεργασία Μάνδρας-Ειδυλλίας, 
προσκαλεί όλους τους πολίτες της Μάνδρας, 
των Βιλίων, των Ερυθρών και της Οινόης  
στα εγκαίνια των εκλογικών κέντρων:

α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 Απριλίου, ώρα 8:00 μμ 
στη ΜΑΝΔΡΑ, στην οδό Στρατηγού Νικολάου 
Ρόκα 79

β. ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 Απριλίου, ώρα 8:00 μμ 
στα ΒΙΛΙΑ, στην οδό Ι. Σακελλαρίου 59

γ. ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 Απριλίου, ώρα 11:00 πμ στις 
ΕΡΥΘΡΕΣ στη συμβολή των οδών Εθνικής 
Αντιστάσεως και Κύπρου 

Κομισιόν: Το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο
Υπό την προϋπόθεση να συνεχιστούν οι προσπάθειες 
για την πλήρη εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών

Στο 1,5 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ) εκτιμά η τρόι-
κα το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας για
το 2013, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σάιμον Ο' Κόνορ, αναφερό-
μενος στην αξιοσημείωτη πρόοδο της Ελλάδας ως
προς την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της
από το 2010. 

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, η
τρόικα υπολόγισε το πρωτογενές πλεόνασμα της
Ελλάδος, βάσει των στοιχείων που εξέδωσε σήμερα η
Eurostat για το δημοσιονομικό έλλειμμα (-12,7% του
ΑΕΠ) και το δημόσιο χρέος (175,1% του ΑΕΠ) το 2013. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον υπολογισμό του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος της Ελλάδος εξαιρούνται οι
δαπάνες για την εξυπηρέτηση των τόκων που αντιστοιχούν στο 4% του ΑΕΠ. Επιπλέον έχουν εξαιρεθεί ορισμένες
προσαρμογές του 2013 που αντιστοιχούν στο 9,5% του ΑΕΠ, ώστε να αντανακλάται καλύτερα η πραγματική δημο-
σιονομική κατάσταση της Ελλάδος και ειδικότερα έχουν εξαιρεθεί τα εφάπαξ μέτρα στήριξης προς τις ελληνικές τρά-
πεζες, οι οποίες έφτασαν το 10,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί στο ελληνικό πρόγραμμα προ-
σαρμογής. Εξαιρούνται, επίσης, τα κέρδη επί των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών-
μελών, τα οποία αντιστοιχούν στο 1,5% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, ο Σάιμον Ο' Κόνορ παρέπεμψε στην πρόσφατη δήλωση του προέδρου του
Eurogroup στην Αθήνα, Γερούν Ντεϊσελμπλούμ, σύμφωνα με την οποία η συζήτηση για την περαιτέρω στήριξη της
Ελλάδος θα διεξαχθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την επίτευξη των οικονομικών στόχων του 2013 αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25
Απριλίου, όταν η Επιτροπή θα δώσει στη δημοσιότητα την έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, επί
της οποίας ελήφθη η καταρχήν απόφαση για τη χορήγηση δανείων ύψους 8,3 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. 

Εξάλλου, απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο το δημόσιο χρέος (175,1% του ΑΕΠ) είναι βιώ-
σιμο, ο Σ. Ο Κόνορ απάντησε ότι με βάση τους υπολογισμούς που έχουν γίνει για τα επόμενα πέντε έως δέκα χρό-
νια, αναμένεται αισθητή μείωσή του. Το γεγονός αυτό, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιεί ότι το ελληνικό χρέος
είναι βιώσιμο, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η πιστή εφαρμογή του προγράμματος και ότι θα συνεχιστούν
οι προσπάθειες για την πλήρη εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, δήλωσε ο Σ. Ο' Κόνορ λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: «Ναι, το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο». 

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το κοινωνικό μέρισμα ο Σ. Ο' Κόνορ είπε ότι η καταβολή του έχει συμφωνηθεί στο πλαί-
σιο του προγράμματος, σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές.

Η KFW ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Γερμανικά κονδύλια
100 εκατ. ευρώ στις ελληνικές   
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Έπεσαν οι υπογραφές για την χρηματοδότη-
ση από την γερμανική KfW του Ελληνικού
Επενδυτικού Ταμείου με 100 εκατ. ευρώ και

ανοίγει ο δρόμος για τη σύσταση του Ταμείου Χρη-
ματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ως νομι-
κού προσώπου, κάτι που θα έχει υλοποιηθεί το επό-
μενο 20ήμερο.

Το Ταμείο θα παρέχει κεφάλαια στις ελληνικές τρά-
πεζες για χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με ευνοϊκούς όρους. Επίσης,
θα παρέχει κεφαλαιακή στήριξη σε ΜΜΕ συμμετέχο-
ντας στο μετοχικό τους κεφάλαιο. 

Τρίτον, θα χρηματοδοτεί έργα υποδομής που δεν
καλύπτονται απευθείας από τα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

ΓΙΑ ΤΟ 2013
Πρωτογενές 
πλεόνασμα

3,4 δισ. 
επιβεβαίωσε
η Eurostat


