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«Ρημάζει»
μέρα με τη μέρα 
το εργοστάσιο
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Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Μετακομίζει στα γήπεδα της
Ελευσίνας ο Σπύρος Έβερετ

SOS... ΣΤΟΝ
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αποφάσεις

για το 
μέλλον της

ομάδας

Μεγάλη επιχείρηση της
αστυνομίας 

σε διάφορες περιοχές
της Αττικής

Bρήκε τη στέγη της
η ομάδα εθελοντών

''Προσφέρω''
στο Μενίδι

Η έγκριση 
υδροδότησης 
οικισμών στον
δήμο Μάνδρας

- Ειδυλλίας  
Μελετάται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο 

Σελ:  3

Σελ: 9

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής 
στην 6η Έκθεση ‘’Μεγάρων Γη’’

ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η παράσταση
«Ο μικρός εγώ» 

του Βασίλη Ανδρέου Σελ: 6

Σελ: 3

Σελ: 5

Σελ: 7

«Μηχανή» 
πλαστών
πτυχίων 

σε δήμους
Ανακάλυψαν οι «ράμπο» 
της Δημόσιας Διοίκησης 
Σε δήμο της Δυτικής Αττικής, το 10% 

των απολυτηρίων Λυκείων ήταν πλαστά 

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Ποδηλατόδρομοι οι
εγκαταλελειμμένες 

σιδηροδρομικές γραμμές 

Φιλόδοξο σχέδιο για έναν γιγάντιο άξονα
από τους Αγ. Αναργύρους έως το Σούνιο 

Σελ:  2-4

Σελ:  6

Σελ: 2-11 Σελ: 3-8

Σελ: 10



2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

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, 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 από-

ψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
ΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ 54

Τηλέφωνο: 
210 55 46 916

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν.

28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου,

Τηλέφωνο:
2105577744

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32,

Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102470189

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία-Ακριβή Κ.

Αριστοτέλους 260,
Εφημερία: 08:00 -

23:00
Τηλέφωνο:
2102448558

Παπανικολάου
Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων
117, Εφημερία: 

08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα
Λουκόπουλος 

Σωτήριος
Στρ. Ρόκκα 84   

Τηλέφωνο   
210 5556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 24 έως 34 
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Προφήτου Ιεζεκιήλ, 
επισκόπων Ραβέννης
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«Ρημάζει» μέρα με τη μέρα 
το εργοστάσιο κλασματοποίησης 

αίματος στο Μενίδι  
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών: 
‘’Κινδυνεύουν να λήξουν χιλιάδες μονάδες πλάσματος που είναι συγκεντρωμένες εκεί’’

Ανοιχτή ‘’πληγή’’, από το 2006 και
μετά, αποτελεί το εργοστάσιο
κλασματοποίησης στο Μενίδι

που ρημάζει μέρα με τη μέρα , ενώ
περισσότεροι από 40 τόνοι πλάσματος
αίματος που  είναι συγκεντρωμένοι εκεί
κινδυνεύουν να λήξουν .

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, που
εγκαινιάστηκε πριν από 8 χρόνια μαζί με
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και
ο εξοπλισμός του κόστισε περίπου 11
εκατ. ευρω, μετετράπη σιγα-σιγα σε απο-
θήκη κι ενδεικτικό της κατάστασης είναι
ότι οι χώροι του , με τα πάλαι ποτέ σύγ-
χρονα μηχανήματα , έχουν πια «φρακά-
ρει» από τις χιλιάδες μονάδες πλάσματος
που συγκεντρώνονταν έως πρόσφατα
από τα Τμήματα Αιμοδοσίας των νοσοκο-
μείων όλης της χώρας, με συνέπεια οι αρμόδιοι να ανα-
γκαστούν να αγοράσουν και δύο κοντέινερ-ψυγεία για να
φυλάσσουν το πολύτιμο πλάσμα που μένει αναξιοποίη-
το.

Την ίδια στιγμή  η Ελλάδα πληρώνει κάθε χρόνο μεγά-
λα ποσά για την εισαγωγή προϊόντων πλάσματος (π.χ. 

λευκοματίνη που είναι απαραίτητη στις χειρουργικές
επεμβάσεις, στα πολυμεταγγιζόμενα άτομα, στους τοκε-
τούς, στους εγκαυματίες κλπ), ενώ όλα αυτά τα προϊόντα
πλάσματος θα μπορούσαν να παράγονται στο συγκε-
κριμένο εργοστάσιο και μάλιστα, να είναι η χώρα μας
εκείνη που θα έκανε εξαγωγή στο εξωτερικό!

ΗΠεριφέρεια Αττικής
υλοποιεί σε συνερ-
γασία με το Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
συγκεκριμένα με τις Μονάδες
Βιώσιμης Κινητικότητας και
Geochoros της Σχολής Αγρο-
νόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών,  το ερευνητικό
πρόγραμμα «Ερευνητική
συνδρομή στην Περιφέρεια
Αττικής ως προς την προο-
πτική αξιοποίησης για περ-
πάτημα και ποδήλατο εγκα-
ταλελειμμένων σιδηροδρομι-
κών γραμμών. Το παράδειγ-
μα της γραμμής Αγ. Ανάργυ-
ροι – Λαύριο». Το πρόγραμ-
μα υλοποιείται σε τρεις
φάσεις και αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του
2015. Έχει προϋπολογισμό
246.000 ευρώ και η χρηματο-
δότηση είναι από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 

Η συγκεκριμένη έρευνα, θα εξετάσει το σύνολο των
εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών της Αττι-
κής, εστιάζοντας αρχικά στη γραμμή Αγ. Ανάργυροι –
Λαύριο (γραμμή Λαυρίου) και τη δυνατότητα επέκτασής
της έως το Σούνιο. Συνολικά πρόκειται για γραμμή
μήκους 71 χλμ., με αφετηρία το Μητροπολιτικό Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ‘Αντώνης Τρίτσης’

και τέρμα τον Αρχαίο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
Η γραμμή αυτή περιλαμβάνει αστικό (εντός του λεκα-

νοπεδίου) και υπεραστικό τμήμα. Συνδέεται με δίκτυα
μέσων σταθερής τροχιάς, ποδηλατοδρόμων, περνάει
από κέντρα Δήμων, κοντά από σημαντικούς πόλους
ενδιαφέροντος και βέβαια συνδέει την Αθήνα με τα
Μεσόγεια μια εξαιρετικά γρήγορα αναπτυσσόμενη
περιοχή.

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Ποδηλατόδρομοι οι εγκαταλελειμμένες 
σιδηροδρομικές γραμμές 

Φιλόδοξο σχέδιο για ένα γιγάντιο δίκτυο 
από το Πάρκο Α. Τρίτσης έως το Σούνιο 
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιχορήγη-
ση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη
δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς, το ύψος της επιχορήγη-
σης, καθώς και η διαδικασία καταβολής της,
καθορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Καρα-
σμάνη, η οποία προωθήθηκε για προσυπογραφή
από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και
Οικονομικών.

Δικαιούχοι της κρατικής επιχορήγησης, σύμφω-
να με την εν λόγω απόφαση, είναι οι Δήμοι και οι
Σύνδεσμοι Δήμων που έχουν ενταχθεί στο πρό-
γραμμα ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς, συνολικού προϋπο-
λογισμού 1.300.000 ευρώ, στο οποίο συμπερι-

λαμβάνονται και η περισυλλογή,
σήμανση, καταγραφή, εμβολια-
σμός, στείρωση, αποθεραπεία,
υιοθεσία ή επανένταξη των αδέ-
σποτων ζώων.

Τα κονδύλια που προβλέπονται
στην Aπόφαση προέρχονται από
πιστώσεις του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και αφορούν τις νόμιμες, εγκεκριμένες
και βεβαιωμένες δαπάνες των Δήμων ή των Συν-
δέσμων Δήμων, σε εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας, για τα οικονομικά έτη 2010, 2011,
2012 και 2013.

«Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον,
εκπληρώνουμε μια σημαντική χρηματοδοτική 

υποχρέωση της Πολιτείας έναντι των Δήμων, οι
οποίοι σε συνεργασία με Φιλοζωικά Σωματεία
μεριμνούν για τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων προς όφελος της δημόσιας υγείας και της
υγείας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς», δήλω-
σε μετά την υπογραφή της απόφασης ο κ. Καρα-
σμάνης.
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«Μηχανή» 
πλαστών
πτυχίων 

σε δήμους
Ανακάλυψαν οι «ράμπο» 
της Δημόσιας Διοίκησης 

Σε δήμο της Δυτικής Αττικής, το 10% 
των απολυτηρίων Λυκείων ήταν πλαστά 

«Φάμπρικα» πλαστών απολυτηρίων Λυκείου
αποκάλυψε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης, μετά την ολοκλήρωση των
πρώτων ελέγχων, που πραγματοποίησε για πλα-
στά δικαιολογητικά στους ατομικούς φακέλους
δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στο φως της
δημοσιότητας σε ένα δείγμα 5.000 υπαλλήλων, σε
Δήμους, Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του Δημοσίου, αγγίζει το
7% (316 πλαστά), εκ των οποίων πάνω από το
70% (266 περιπτώσεις) αφορούν πλαστά απολυ-
τήρια Λυκείου!

Η έγκριση υδροδότησης πολλών οικισμών 
στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας  

Μελετάται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο 

Χρηματοδότηση δήμων 
με 1,3 εκατ. ευρώ
Για καταφύγια αδέσποτων ζώων

Σήμερα στις  19:30 θα
συνεδριάσει το
Δημοτικό  Συμβού-

λιο Μάνδρας - Ειδυλλίας ,
για τη συζητ́ηση και ληψ́η
αποφ́ασης στα παρακατ́ω
θεμ́ατα:

1. Εγ́κριση εκ́θεσης
εσοδ́ων-εξοδ́ων Β ́
τριμην́ου για τον ελ́εγχο
υλοποιήσης προυπολογι-
σμου ́ οικονομικου ́ ετ́ους
2014.

2. Αναμορ́φωση
προυπ̈ολογισμου ́ Δημ́ου
Μαν́δρας-Ειδυλλιάς οικονο-
μικου ́ετ́ους 2014.

3. Ληψ́η αποφ́ασης για εκ
νεόυ καθορισμο ́ τροπ́ου
εκτελ́εσης της προμηθ́ειας καυσιμ́ων – λιπαντι-
κων́ για τη Δημοτικη ́Κοινοτ́ητα Μαν́δρας και του
ΝΠΔΔ Δημοτικος́ Οργανισμος́ Κοινωνικης́ Αλλη-
λεγγυής και Πολιτισμου ́Δημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλ-
λιάς (ΔΟΚΑΠ) λογ́ω αλλαγης́ του προυπ̈ολογι-
σθεν́τος ποσου.́

4. Καθορισμος́ ετησ́ιας τακτικης́ επιχορηγ́ησης
του Δημ́ου προς το ΝΠΔΔ «Δημοτικος́ Οργανι-
σμος́ Κοινωνικης́ Αλληλεγγυής και Πολιτισμού
Μαν́δρας-Ειδυλλιάς.» για το ετ́ος 2015

5.Ληψ́η αποφ́ασης για εγ́κριση η ́μη ́συν́αψης
και ορ́ων Προγραμματικης́ Συμ́βασης μεταξύ
Περιφερ́ειας Αττικης́ και του Δημ́ου Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς για την εκτελ́εση του ερ́γου
«Συντηρ́ηση οδικου ́ δικτυόυ Δημ́ου Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς» μεταξυ ́ της Περιφερ́ειας Αττικης́ και
του Δημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς, ορισμο ́ εκπρο-
σωπ́ου στην Κοινη ́Επιτροπη ́Παρακολουθ́ησης
, ορισμο ́τεχνικου ́υπαλληλ́ου για την παραλαβή
του ερ́γου και εξουσιοδοτ́ηση Δημαρ́χου για την
παραλαβη ́της.

6. Καθιερ́ωση κατ’ εξαιρ́εση ωρων́ λειτουργιάς 

της υπηρεσιάς Αθλητισμου ́Πολιτισμου ́και Κοι-
νωνικης́ Πολιτικης́. 

7. Ληψ́η αποφ́ασης για εγ́κριση η ́ μη του
4«ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ,
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΑΠΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ»-πρου-
πολογισμου ́συμβασ́εως 993.171,73 € (συμπερι-
λαμβανομεν́ου Φ.Π.Α.)-με αριθμ. μελετ́ης 4/10.

8. Ληψ́η αποφ́ασης για εγ́κριση η ́μη της Επι-
τροπης́ Προσωρινης́ και Οριστικης́ Παραλαβης́
του ερ́γου «Υδροδοτ́ηση οικισμων́ και
συμπληρ́ωση δικτυόυ Δημ́ου Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς (Β  ́φασ́η).

9. Εγ́κριση για Τριτ́η (3η) παρατ́αση προθε-
σμιάς για τη συμ́βαση της μελετ́ης με τιτ́λο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ
ΓΕΡΜΕΝΟ»

10. Διοργαν́ωση εκδηλ́ωσης για τον εορτασμό
της Αγ. Παρασκευης́ και ψηφ́ιση αντισ́τοιχης
πισ́τωσης.
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Πρόγραμμα ασφαλούς 
πλοήγησης στο διαδίκτυο 
στα σχολεία της Χώρας

Τους όρους για την υλοποίηση του προγράμματος
Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, στο σύνολο των
σχολικών μονάδων της χώρας, έθεσαν κατά τη σημερι-
νή συνάντηση εργασίας, ο Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, με τον
Ταξίαρχο, Μανώλη Σφακιανάκη, Διευθυντή Διεύθυνσης
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής
Αστυνομίας. 

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης &Προστασίας του Πολίτη, έχουν καθιερώσει την
ασφαλή πλοήγηση ως διαρκή ενημερωτική δράση στα
σχολεία. 

Κατά τη σημερινή συνάντηση του Υφυπουργού Παι-
δείας & Θρησκευμάτων, με τον Προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξίαρχο
Μανώλη Σφακιανάκη, εξειδικεύθηκαν οι λεπτομέρειες
υλοποίησης του προγράμματος στο σκέλος που
αφορά το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εξειδικευ-
μένοι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι κατέ-
χουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους θα
συνδέονται μέσω του διαδικτύου, ταυτόχρονα, με σχο-
λεία της επικράτειας, όπου θα παρουσιάζονται με
τρόπο κατανοητό και προσιτό στους μαθητές οι κίνδυ-
νοι του διαδικτύου, η προστασία από αυτούς κι η
ασφαλής αντιμετώπιση τους.

Στόχος είναι η δράση αυτή να καλύψει όλες τις σχολι-
κές μονάδες της Επικράτειας, από το επίπεδο της Α’
Δημοτικού μέχρι και τη Γ΄Λυκείου και η συνολική ενη-
μέρωση να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του σχολικού
έτους 2014-2015.

Οι Δήμοι από τους οποίους διέρχεται είναι οι Αγ. Αναρ-
γύρων, Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Ηράκλειου,
Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Παλλήνης,
Παιανίας, Κορωπίου, Μαρκόπουλου - Μεσογαίας,
Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.

Εκτιμάται ότι από την εξέταση της γραμμής Αγ. Ανάρ-
γυροι – Λαύριο θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα
που θα επιτρέψουν να συνταχθούν κατευθύνσεις και
οδηγίες για αξιοποίηση και των άλλων εγκαταλελειμμέ-
νων γραμμών της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης
χώρας. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Το ποδήλατο
στην Ελλάδα, έστω και καθυστερημένα σε σχέση με την
υπόλοιπο Ευρώπη, αναπτύσσεται. 

Ο σχεδιαζόμενος ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος
έρχεται να προστεθεί σε ένα πλαίσιο γενικότερων
έργων που εκτελέστηκαν (τοπικά δίκτυα ποδηλάτου) και
εκτελούνται (π.χ. ποδηλατόδρομος Κέντρο – Φάληρο)
καθώς και στρατηγικών που θεσμοθετούνται, όπως το
Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου που περιλαμβάνεται
στο Ρυθμιστικό της Αθήνας. 

Η αρχή πρόκειται να γίνει στα Μεσόγεια όπου από εκεί
πηγάζει ένας μεγάλος πλούτος ιστορίας και πολιτισμού.
Οι αρχαιολογικοί χώροι, οι βυζαντινές εκκλησιές, τα
οινοποιεία, τα κέντρα των οικισμών κ.λ.π. μέσω του 

σχεδιαζόμενου ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου θα
γίνουν τόποι γνωστοί και προσπελάσιμοι. 

Η αναπτυξιακή συμβολή του έργου αναμένεται να είναι
πολύ μεγάλη».

Την ανάγκη όμως να υπάρξει κι ένας ολοκληρωμένος  

σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων και στη Δυτική Αττική, 
είχε εκφράσει παλαιότερα ο κ. Ι. Σγουρός, καθώς

παρά την κατασκευή μικρών  ποδηλατοδρόμων  κυρίως
στην Ελευσίνα, σε άλλες πόλεις της περιοχής η χρήση
ποδηλάτου δεν ευνοείται  λόγω έλλειψης κατάλληλων
υποδομών. 

Κατά της αξιολόγησης
Παναττική στάση εργασίας 
σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία

Πεντάωρη παναττική στάση εργασίας 10:00-15:00 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις
11:00 έξω από το υπουργείο Υγείας, θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Τετάρτη, οι εργαζόμενοι
στα δημόσια νοσοκομεία, ζητώντας την ακύρωση της αξιολόγησης των υπαλλήλων, που
όπως υποστηρίζουν οδηγεί σε απολύσεις.

«Το νέο σύστημα αξιολόγησης στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση και συρρίκνωση των Δημό-
σιων Κοινωνικών Αγαθών και δημιουργεί νέα θύματα για τις "ορέξεις" της τρόικας (νέες απώ-
λειες μισθών, διαρκή κινητικότητα, νέες διαθεσιμότητες- απολύσεις)», αναφέρει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) και σημειώνει ότι ούτε ένας
εργαζόμενος δεν συμμετείχε στη διαδικασία της αξιολόγησης.

ποδηλατόδρομος στην Ελευσίνα
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Επιχείρηση για την καταπολέμηση της
εγκληματικότητας, της παράνομης μετα-
νάστευσης, του παραεμπορίου, της δια-

κίνησης ναρκωτικών και για την πάταξη άλλων
αδικημάτων, πραγματοποιήθηκε από την αστυ-
νομία χθες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Η επιχείρηση ήταν η τέταρτη μέσα σε ένα εξαή-
μερο και οργανώθηκε στο πλαίσιο του επιχειρη-
ματικού σχεδιασμού «Θησέας». 

Κατά τη διάρκειά της ελέγχθηκαν 2.173 άτομα,
188 οχήματα και 93 καταστήματα.

Προσήχθησαν σε αστυνομικές υπηρεσίες 495
άτομα. Συνελήφθησαν 38, εκ των οποίων 30
αλλοδαποί για παράβαση του Νόμου περί Αλλο

δαπών, τρεις αλλοδαποί για παραεμπόριο,
τρεις αλλοδαποί κι ένας Έλληνας για λαθρεμπό-
ριο, καθώς και ένας αλλοδαπός για καταδικαστι-
κή απόφαση.

Εντοπίστηκε ένα διαμέρισμα-αποθήκη, εντός
του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλος
αριθμός πακέτων λαθραίων τσιγάρων.

Κατασχέθηκαν 6.170 πακέτα λαθραίων τσιγά-
ρων, 460 τεμάχια προϊόντων παραεμπορίου
(τσάντες, είδη ρουχισμού, υποδήματα κλπ),
7.203 ευρώ και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας 
σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Σε αναβάθμιση του κέντρου της  Νέας Περάμου, προ-
χώρησε πρόσφατα η Δημοτική Κοινότητα , καθώς το
καλοκαίρι η πόλη προσελκύει  δεκάδες  επισκέπτες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση  η
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου προχώρησε σε συντή-
ρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού όσο και του δικτύου
ύδρευσης της παραλίας καθώς και σε αποκατάσταση πολ-
λών κλεμμένων για πολλοστή φορά καπακιών φρεατίων
από αγνώστους. 

Παράλληλα η Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου όπως
κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος, σε συνεργασία με του συλλό-
γους της πόλης διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα με πλήθος
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στις οποίες
δεσπόζει η Ψαράδικη Βραδιά. 

Η εκδήλωση - θεσμός για την πόλη, που καθιέρωσε ο αεί-
μνηστος Πρόεδρος της Κοινότητας Γεώργιος Τσαλδάρης,
λειτουργεί ως φόρος τιμής  στους ψαράδες της Περάμου
καθώς εδώ και 31 χρόνια την παραλία της πόλης κατακλύ-
ζουν εκείνη την ημέρα εκατοντάδες κάτοικοι και φίλοι.

Αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
στην παραλία Νέας Πέραμου 

15 ΗΜΕΡO
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ-

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
Συνδιοργάνωση: Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής Συνδιοργάνωση: Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής 
και Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου Κρήτηςκαι Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου Κρήτης

Ταξίδι στον Ανατολικό Πόντο με  Πεζοπορία
και διάσχιση του Κατσκάρ, περιλαμβάνει η νέα
Αυγουστιάτικη εξόρμηση του ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ.

Διάσχιση στην
οροσειρά των
Ποντιακών Άλπε-
ων και ανάβαση
μεγάλου υψομέ-
τρου στην κορυ-
φή Κάτσκαρ
(3.937μ.) για
όσους επιλέξουν
τη δύσκολη δια-
δρομή. 

Ευκολότερες
πεζοπορίες στα
υψίπεδα του
Κάτσκαρανάμεσα
σε αλπικές λίμνες και λιβάδια για στις πεζοπόρους.
Πεζοπορίες σε μονοπάτια στις λίμνες Ουζούνκιολ και
Καράγκιολ, Ράφτινγκ στον ποταμό Φουρτούνα, Θερμά
λουτρά στα χαμάμ του Άϊντερ. 

Επίσκεψη-προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά, στο
κάστρoΖίλ Καλέ και στο σπήλαιο Καρατζά Μαγαρασί.
Πεζοπορία ανάμεσα σε καταπράσινα χωράφια τσαγιού,
εκεί που παράγεται το καλύτερο τσάϊ στις Τουρκίας, στις
πηγές του ποταμού Καράσου και σε άλλα πολλά. 

Ένα ταξίδι στην καρδιά των Ποντιακών Άλπεων και
στη γύρω ευρύτερη περιοχή, ανάμεσα  στις πάλαι ποτέ
κοιτίδες όπου τα ίχνη του ποντιακού ελληνισμού έχουν
αφήσει απομεινάρια αδιαμφισβήτητου πολιτισμού στις
ακτές του Εύξεινου Πόντου και σε όλη τη γεωγραφική
έκταση του Ανατολικού Πόντου. 

Δέκα τέσσερις μέρες στις ρίζες του ποντιακού ελληνι-
σμού: Ερζερούμ (Θεοδοσιούπολις) – Κάρς – Ανί – Σαβ-
σάτ – Αϊντέρ – Παναγία Σουμελά – Γκιουμουσανέ (Αργυ-
ρούπολη) – Τραπεζούντα – Σαμψούντα – Κερασούντα –
Ορντού (Κοτύωρα) – Ρίζε (Ριζαίο) – Τιρέμπολου (Τρίπο-
λη) κλπ.
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Μία σπουδή για το πώς ο εφιάλτης γίνε-
ται πίστη και έργο τέχνης. Μια παρά-
σταση βασισμένη στο μυθιστόρημα

αλυσίδα «Τα Ρέστα» του Κώστα Ταχτσή, παρου-
σιάζεται απόψε στο Παλαιό Ελαιουργείο - Παρα-
λία Ελευσίνας , με τίτλο  - Ο  μικρός εγώ του
Βασίλη Ανδρέου

Συντελεστές παράστασης

Συγγραφέας: Βασισμένο στο μυθιστόρημα αλυ-
σίδα «Τα Ρέστα» του Κώστα Ταχτσή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ανδρέου
Σύνθεση Κειμένων – Δραματουργική Επεξεργα-

σία: Βασίλης Ανδρέου, Ομάδα Αίολος
Ενδυματολόγοι: Αφροδίτη Μηλιώνη, Δήμος Κλι-

μενώφ
Μουσική Σύνθεση: Σπύρος Παρασκευάκος
Τραγούδι: Νεφέλη Κουρή
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία Καστρησίου
Παίζουν: Βλασία Κουτσού, Φώτης Λαζάρου,

Γιώργος Μακρής, Φαίδρα Παπανικολάου, Νατά-
σα Σφενδυλάκη

Φωτογραφία: Γιάννης Μπορομπόκας
Παραγωγή: Αίολος, Αστική Μη Κερδοσκοπική

Εταιρεία

Πέντε ηθοποιοί, δύο άντρες και τρεις γυναίκες,
επιστρέφουν στη γειτονιά του Κώστα Ταχτσή και
εισβάλλουν σε ένα σπίτι με αυλή και πολλά
δωμάτια πρόθυμα να γεμίσουν με τον ήχο από
τα κέρματα που έπεσαν από τα χέρια  του Κωστή
και κάθε Κωστή που πλήρωσε τα λάθη των
άλλων, που πλήγωσε τους άλλους, που προ-
σευχήθηκε στην οικογένεια και την έκανε τέχνη.

«Από πολύ μικρός τη ζωή την είδα μέσα απʼ τα
μάτια των γυναικών, το ίδιο και τους άντρες. 

Οι γυναίκες εξουσίαζαν τα βρεφικά, παιδικά κι
εφηβικά μου χρόνια σαν απόλυτοι μονάρχες. 

Όταν έκανα την Οκτωβριανή μου Επανάσταση,
δεν τις εξόρισα απʼ τη ζωή μου. 

Τις αποκεφάλισα. Κι από τότε ζω μόνο και μόνο
για να έχω τύψεις».

Κ.Ταχτσή.

ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Η παράσταση  «Ο  μικρός εγώ» 
του Βασίλη Ανδρέου 
- Παλαιό Ελαιουργείο ώρα 21:00 

Bρήκε τη στέγη της
η ομάδα εθελοντών
''Προσφέρω'' στο Μενίδι     

Ηκοινωνική ομάδα εθελοντών  "Προσφέ-
ρω", που δραστηιοποιείται στο Μενίδι  θα
φιλοξενείται  πια σε  καινούριες εγκατα-

στάσεις στην οδό Γαργαλιάνων 8 Αχαρναί. 
Εκεί , θα βρίσκονται στο εξής όλοι εθελοντές

πολίτες αλλά και όσα είδη συγκεντρώνονται προ-
κειμένου να δοθούν σε οικογένειες που έχουν ανά-
γκη.

Οι άνθρωποι του ‘’Προσφέρω’’ θα σας περιμέ-
νουν σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρε-
τε κι εσείς ό,τι μπορείτε ή για να σας βοηθήσουν
εκείνοι όπως μπορούν, με ένα τηλεφώνημα πρώτα
στον υπεύθυνο της ομάδας κ. Παρασκευά. 

Υπενιθυμίζεται ότι τα πράγματα που συγκεντρώ-
νουν για τις ευπαθείς ομάδες και συνανθρώπους
μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση είναι:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ,
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,
ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ -
ΒΙΒΛΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ''ΟΧΙ ΛΗΓΜΕΝΑ ''

ΑΡΧΗ ΜΑΣ:   ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ
ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Συγκεντρώνουμε κουβέρτες, ρουχισμό για όλες τις ηλι-
κίες, υποδήματα, παιχνίδια, σχολικά είδη, τρόφιμα και
φάρμακα (όχι ληγμένα).

Τα φάρμακα που συγκεντρώνουμε, παραδίδονται σε
Κοινωνικά φαρμακεία- ιατρεία όπως Μενιδίου, Μεταμόρ-
φωσης αλλά και στους Γιατρούς του Κόσμου.

Η διαλογή του ρουχισμού γίνεται σύμφωνα με τις ανά-
γκες της κάθε οικογένειας, που ζητάει την βοήθειά μας.

Στο πλευρό του Κοινωνικού έργου ''Προσφέρω'' είναι
και οι μεταφορικές εταιρείες, που μας βοηθάνε αφιλοκερ-
δώς προκειμένου να αποσταλούν τα πράγματα σε οικο-
γένειες που βρίσκονται σε νησιά, όπως Σάμο, Τζιά,
Κρήτη αλλά και σε επαρχίες, όπως Πάτρα, Ξυλόκαστρο
κτλ.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ:
1. Την τρίτη ηλικία, όπου αρκετές φορές έχουμε βοηθή-

σει, είτε ατομικά είτε σε ιδρύματα όπου φιλοξενούνται.
2. Τα μικρά παιδιά, όπου πολλές φορές τους πηγαί-

νουμε ρουχισμό, υποδήματα και παιχνίδια στα ιδρύματα
όπου φιλοξενούνται, όπως Κιβωτό του Κόσμου, Λύρειο
ίδρυμα, Παίδων Αγλαΐα  Κυριακού, Βρεφών Μητέρα κτλ.

3. Τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ψυχια-
τρικά ιδρύματα και χρειάζονται ρουχισμό που φροντίζου-
με να τους παρέχουμε, όπως στο ψυχιατρικό Νοσοκο-
μείο Δρομοκαΐτειο κτλ.

4. Τους συνανθρώπους μας που κοιμούνται έξω και
δυστυχώς ακόμα και μικρά παιδιά. 

Όσο μπορούμε τους παρέχουμε ρουχισμό, υποδήμα-
τα, κουβέρτες αλλά και σπιτικό ζεστό φαΐ.

Πολλές φορές θα μας συναντήσετε έξω από εκκλησίες
και πλατείες να συγκεντρώνουμε ρουχισμό και τρόφιμα.

Σ' αυτό λοιπόν το δύσκολο έργο θα θέλαμε και την δική
σας βοήθεια.

Όποιος φίλος ή φίλη έχει να μας διαθέσει κάποιο χώρο
αφιλοκερδώς, ώστε να συγκεντρώνονται πιο άνετα τα
πράγματα μας, ας επικοινωνήσει στο τηλ. 6937191968
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.

Από 28 Ιουλίου η διάθεση των καρτών 
διαρκείας των Αισχυλείων

Η διάθεση της προνομιακής κάρτας εισόδου στις εκδηλώσεις των Αισχυλείων θα ξεκινήσει τη Δευ-
τέρα 28 Ιουλίου 2014.    Όσοι επιθυμούν να την προμηθευτούν πρέπει να απευθύνονται στην Κοι-
νωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ)  Παγκάλου και Κίμωνος 11, 1ος όροφος

(Δευτ-Πα 08:30-14:00). Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5565607. 
Η Κάρτα κοστίζει 40€ η κανονική, 30€ η φοιτητική & 100€ η οικογενειακή (4 ατόμων) και παρέχει

στον κάτοχο της δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των φετινών εκδηλώσεων. Η αξία της κάρτας είναι
το 50% της συνολικής τιμής των εισιτηρίων και εξασφαλίζει το προνόμιο* διακεκριμένης θέσης.

* Το προνόμιο της αριθμημένης θέσης δεν θα ισχύει μετά τις 20:30
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Σε στοχευμένη προσπάθεια του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς να βοηθήσει
στην επιβίωση των επιχειρήσεων του κέντρου της

πόλης, των οποίων η λειτουργία ήδη δοκιμάζεται σοβαρά
από τις συνέπειες των έργων επέκτασης σε ΜΕΤΡΟ &
ΤΡΑΜ, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης,
απέστειλε στις 18/7/14, σχετικές επιστολές στον Υπουργό
Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση και τον Διοικητή του
Ο.Α.Ε.Δ., κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου, για την επιδότηση
των εργοδοτικών τους εισφορών.

Το αίτημα είναι αντίστοιχο της πρωτοβουλίας για τη
περιοχή της Θεσσαλονίκης με αριθ. 4/2014 που ισχύει
από 16/7/14 και αφορά στη δημόσια πρόσκληση προς
ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρό-
γραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση των
εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της
θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα
κατασκευής του ΜΕΤΡΟ».

Το Ε.Β.Ε.Π. και ο Ε.Σ.Π. υπέβαλαν στο Υπουργείο Εργα-
σίας και τον Ο.Α.Ε.Δ. υπόδειγμα πρότασης για δημόσια 

πρόσκληση προς τις πειραϊκές ιδιωτικές επιχειρήσεις για
ένταξή τους σε αντίστοιχο πρόγραμμα επισυνάπτοντας,
σχετικούς πίνακες και χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των
έργων της Αττικό Μετρό και της Τραμ Α.Ε.., που υπερκα-
λύπτουν το 18μηνο της επιχορήγησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Το Επιμελητήριό μας, σε συνεργασία με τον Εμπορικό
Σύλλογο Πειραιώς, μπορεί άμεσα να προσδιορίσει με
ακρίβεια τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και τον αριθμό των
εργαζομένων, που θα επηρεαστούν, προϋπολογίζοντας
το απαιτούμενο ποσό, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί
από τα αποθεματικά του Ε.Λ.Ε.Κ.Π..

Με δεδομένο το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην
αγορά και στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι Πειραϊκές
επιχειρήσεις – και όχι μόνο – Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Π. ευελπι-
στούν στη θετική επίδειξη ενδιαφέροντος, τόσο από τον
Υπουργό Εργασίας, όσο και από τον Διοικητή του
Ο.Α.Ε.Δ.

Με την υιοθέτηση της εν λόγω κοινής πρότασης είναι
βέβαιο ότι, θα μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που
θα επιφέρει η εκτέλεση των εν λόγω έργων στους δικαιού-
χους εργοδότες που στεγάζονται σε ένα κτίριο που έχει
είσοδο ή και πρόσοψη ανεξαρτήτως ορόφου, μπροστά
από τα εργοτάξια. 

Βασικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι βεβαίως
οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, αφού προϋπόθεση του
προγράμματος είναι να διατηρηθούν όλες οι υφιστάμενες
θέσεις απασχόλησης στις επιχειρήσεις του Πειραιά.  

Που επηρεάζονται από τα έργα του Τραμ και Μετρό
Το ΕΒΕΠ ζητά επιδότηση εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων Το ΕΒΕΠ ζητά επιδότηση εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 
συμμετοχής στην  
6η Έκθεση  ‘’Μεγάρων Γη’’

Για 6η συνεχή χρονιά η Δημοτική Κοινωφελής Επι-
χείρηση Μεγαρέων διοργανώνει την  μεγάλη έκθεση

«Μεγάρων Γη» στα Πευκάκια, η οποία έχει ως στόχο την
προβολή τοπικών προϊόντων και παραδοσιακών
τεχνών.

Η φετινή «6η Μεγάρων Γη» προετοιμάζεται να φιλοξε-
νήσει πλέον των 100 εκθετών και να υποδεχθεί μεγάλο
πλήθος επισκεπτών, κυρίως από την αστική περιοχή
της Αττικής.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης έχει προγραμματισθεί
σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων στους τομείς της μουσι-
κής, λαογραφίας, θεάτρου και των εικαστικών.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και
επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να λάβουν μέρος ως
εκθέτες μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. (Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο 1ος
όροφος).Εκεί μπορούν να παραλάβουν την σχετική
έκθεση συμμετοχής.

Ημερομηνίες αιτήσεων από την Δευτέρα 21 Ιουλίου
έως και την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014. 

Για τηλεφωνική επικοινωνία 2296082747, 2296089150

Ηεπίλυση των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες,
όπως είναι οι Ρομά, αποτελεί χωρίς αμφι-

βολία ένα πολύπλοκο και ιδιαίτερο ως προς την
αντιμετώπιση του πρόβλημα. 

Από το σημείο όμως αυτό, μέχρι την βίαιη μετε-
γκατάσταση τους από το Χαλάνδρι στο Όρος
Πατέρας που προκρίνει η αποκεντρωμένη διοίκη-
ση, υπάρχει τεράστια απόσταση. 

Αφ’ ενός γιατί πρόκειται περί ανεφάρμοστου
στην πράξη σχεδίου, αφού θα δημιουργήσει
περισσότερα προβλήματα απ’ όσα προσδοκά να
λύσει. 

Αφ’ ετέρου γιατί είναι διαφορετικό να αναζητάς
τόπους διαμονής και διαφορετικό τόπους εξορίας. 

Καλούμε τον νυν γραμματέα της αποκεντρωμέ-
νης διοίκησης να ακυρώσει άμεσα την απόφαση
της προηγούμενης διοίκησης, και κάνοντας χρήση
όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε. Ε. να
απαντήσουμε στο πρόβλημα, δίνοντας βιώσιμη
και κυρίως ανθρώπινη λύση. 

Οι εκλεγμένοι Αντιπεριφερειάρχες
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Βόρειου τομέα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δυτικής Αττικής

ΡΟΜΑ: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
Η ΕΞΟΡΙΑΣ ;
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ασπρόπυργος     21 / 7  /2014
Αριθμ. πρωτ.:    978     

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις των άρθρων 103 &
209 του Ν.3463/2006

Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.
10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ.
αριθμ. 11389/93 απόφαση του
Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010

Τον τρέχοντα προϋπολογισμό
του Δήμου.  

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγω-
νισμό για την:

« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ για το έργο
΄΄Αποπεράτωση ομβρίων υδά-
των κυρίου ιστού & περιοχών
Αθιγγάνων Δήμου Ασπροπύρ-
γου », προϋπ. Δαπάνης
45.460,80 € , συμπεριλαμβανο

μένου Φ.Π.Α. 23 % με κριτή-
ριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπρο-
πύργου που βρίσκεται στη Λ.
Δημοκρατίας 18, στις 29
ΙΟΥΛΙΟΥ  2014   ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:30 π.μ.   με ώρα
λήξης προθεσμίας παραλαβής
προσφορών την 11:00 π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό , υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά Εγγυητική  συμμετο-
χής για το ποσό   που αντιστοιχεί
στο 5% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης χωρίς  το Φ.Π.Α. 23 %
,ήτοι  1.848,00 €  . 

Για πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και
τους όρους της διακήρυξης , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο , καθη-
μερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ( τηλ.: 213.2006418 και
2132006414 ) από το αρμόδιο
γραφείο του  (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΙ
ΖΑΡΚΑΔΑ  ΕΦΗ))  και στην ιστο-
σελίδα του Δήμου  www.aspropy-
rgos.gr  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ασπρόπυργος    21 / 7  /2014
Αριθμ. πρωτ.:    979           

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις των άρθρων 103 &
209 του Ν.3463/2006

Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.
10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ.
αριθμ. 11389/93 απόφαση του
Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010

Τον τρέχοντα προϋπολογισμό
του Δήμου.  

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγω-
νισμό για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΙΔΗΡΟΥ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
για το έργο ΄΄Αποπεράτωση
ομβρίων υδάτων κυρίου ιστού
& περιοχών Αθιγγάνων Δήμου
Ασπροπύργου », προϋπ.
Δαπάνης  25.277,30 € , συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %

με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπρο-
πύργου που βρίσκεται στη Λ.
Δημοκρατίας 18, στις 30
ΙΟΥΛΙΟΥ  2014   ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:30 π.μ.   με ώρα
λήξης προθεσμίας παραλαβής
προσφορών την 11:00 π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό , υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά Εγγυητική  συμμετο-
χής για το ποσό   που αντιστοιχεί
στο 5% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης χωρίς  το Φ.Π.Α. 23 %
,ήτοι  1.025,55 €  . 

Για πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και
τους όρους της διακήρυξης , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο , καθη-
μερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ( τηλ.: 213.2006418 και
2132006414 ) από το αρμόδιο
γραφείο του  (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΙ
ΖΑΡΚΑΔΑ  ΕΦΗ))  και στην ιστο-
σελίδα του Δήμου  www.aspropy-
rgos.gr  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα πλαστά απολυτήρια χρησιμοποιήθηκαν, είτε για τον
διορισμό, είτε για την προαγωγή των εν λόγω δημοσίων
υπαλλήλων, που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν
«περάσει» από το Λύκειο, ή άλλαξαν προς τα... πάνω
τον τελικό βαθμό τους!

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από πληροφορίες,
έχουν αποκαλυφθεί 110 πλαστά δικαιολογητικά στους
φακέλους, περίπου, 1.000 εργαζομένων στον ΟΣΥ, εκ
των οποίων τα 80 αφορούσαν πλαστά απολυτήρια
Λυκείου.

Αντίστοιχα, από τους τους 3.530 πρώην υπαλλήλους
της Δημοτικής Αστυνομίας, απομακρύνθηκαν 156 εξ'
αυτών, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιο-
λογητικά για τον διορισμό τους, εκ των οποίων οι 74 με
πλαστά απολυτήρια Λυκείου.

Σε δήμο της Δυτικής Αττικής, το 10% 
των απολυτηρίων Λυκείων ήταν πλαστά 

Τέλος, μετά από σχετικό έλεγχο σε Δήμο της Αττικής,
από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από τους 507 εργαζομένους, που
απασχολούνται σε Δημοτικές Υπηρεσίες, ανακαλύφθη-
καν 52 περιπτώσεις με πλαστά δικαιολογητικά, δηλαδή
το 10% των απασχολουμένων, εκ των οποίων οι περισ-

σότεροι με πλαστά απολυτήρια Λυκείου.
Σημειώνουμε εδώ πως, σύμφωνα με πληροφορίες,

στον εν λόγω δήμο, αναμένεται να αποκαλυφθούν κι
άλλα πλαστά δικαιολογητικά, δημιουργώντας σοβαρό
κοινωνικό πρόβλημα. Φανταστείτε αν  από το σύνολο
των 507 υπαλλήλων - αφού ανακαλυφθούν πλαστά
έγγραφα σε ποσοστό 20% - δηλαδή περίπου 100
άτομα όχι μονο θα απολυθούν αλλά θα τους ζητηθεί να
επιστρέψουν και τα χρήματα που έχουν λάβει. 

Αλήθεια, αυτοί, οι οποίοι έσπρωξαν τους παραπάνω
υπαλλήλους να χρησιμοποιήσουν πλαστά πτυχία, θα
τιμωρηθούν και με ποιό τρόπο;;;

Σημειώνουμε ακόμη ότι στον συγκεκριμένο δήμο όταν
οι Επιθεωρητες του ΣΕΕΔ εμφανίσθηκαν για τον έλεγχο,
υπήρξαν κρούσματα παρεμπόδισης του έργου τους. 

Έλεγχος ‘’μαμούθ’’ για τη μετατροπή συμβάσεων 

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση –
‘’μαμούθ’’ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
με επιχειρησιακό βραχίωνα το ΣΕΕΔΔ και υπό την
εποπτεία του ΑΣΕΠ για τον έλεχγο των μονιμοποιήσε-
ων συμβασιούχων σε όλο το Δημόσιο.

Αναμένεται να ελεγχθούν περισσότεροι από 45.000
φάκελοι σε όλο το Δημόσιο εκ των οποίων οι 35.000
περιπτώσεις αφορούν μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου. 

Παρά το αντάρτικο που σήκωσε η ΠΟΕ ΟΤΑ χαρα-
κτηρίζοντας ανεπιθύμητους τους Ελεγκτές στους
Δήμους και με παρέμβαση δημοτικών υπαλλήλων σε

κάποιους  δήμους , το  νομοθετικό πλαίσιο που έχει
ψηφιστεί στην βουλή έχει προβλέψει την αποστολή
των στοιχείων όλων των συμβασιούχων που μονιμο-
ποιήθηκαν από τις διευθύνσεις προσωπικού προς το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται πειθαρχικές
διώξεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους που δεν θα
αποστείλουν τα στοιχεία.

Στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης υπολογίζεται
ότι έχουν μονιμοποιηθεί περίπου 25.000 (18.000
στους δήμους και 7. 000 στις δημοτικές επιχειρήσεις)
από το σύνολο των 35.000 συμβασιούχων που μετα-
τράπηκαν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου με το
Προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου. 

Οι υπόλοιπες μονιμοποιήσεις έχουν πραγματοποιη-
θεί σε υπουργεία (6.000) και σε ΔΕΚΟ (4.000).

Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αποφύγει
απολύσεις διαθέσιμων υπαλλήλων ή τουλάχιστον να
μειώσει τον αριθμό όσων θα αποχωρήσουν τελικά από
το Δημόσιο μετά το πέρας του οκταμήνου που θα
παραμείνουν σε καθεστώς κινητικότητας, έχει επενδύ-
σει στο κυνήγι των πλαστών δικαιολογητικών και τώρα
στον έλεγχο των μονιμοποιήσεων με το προεδρικό
διάταγμα Παυλόπουλου σε μία προσπάθεια να απο-
δώσει  δικαιοσύνη, καθώς σκοπεύει να απομακρύνει
«επίορκους» υπαλλήλους από το Δημόσιο οι οποίοι
έχουν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά.

Ε. Λιάκος 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των απολύσεων που μπορεί 
να προκύψουν από την διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών 
μπορεί να ξεπεράσει τις 2.500 (Συνέχεια από σελ. 3)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ

Το Σάββατο 26 Ιουλίου στις 9 το πρωί, ο
ΣΚΑΪ σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό
Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας - Πειραιά, διορ-

γανώνουν μεγάλη δράση καθαρισμού της λεωφό-
ρου Σχιστού και του όρους Αιγάλεω από μπάζα και
σκουπίδια. 

Στη δράση θα συμμετέχουν με προσωπικό και
μηχανήματα οι Δήμοι, Νίκαιας-Ρέντη, Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Χαϊδαρίου και Αγίας
Βαρβάρας.

Κατά μήκος της λεωφόρου Σχιστού υπάρχουν
τόνοι σκουπιδιών και μπάζα με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται δεκάδες μικρές παράνομες χωμα-
τερές.

Σημείο συνάντησης: το πάρκινγκ της λεωφόρου
Σχιστού μετά την είσοδο του Βιομηχανικού πάρκου
με κατεύθυνση προς Κόρινθο. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τα ενοριακά συσσίτια του Αγ. Γεωργιου Ελευ-
σίνος, θέλουν να ευχαριστήσουν δημόσια το
προσωπικό των εργοστασίων Ελευσίνας και
Καμαρίου της ΑΕ τσιμέντων ΤΙΤΑΝ για την
προσφορά τους σε ειδη ρουχισμού αρίστης
κατάστασης προς τους σιτιζομένους μας. 

Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος και τα μέλη των Ενοριακών

συσσιτίων Αγ. Γεωργίου Ελευσίνος
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Στις 25 Ιουλίου είναι η εναρκτήρια
συναυλία του Πανηγυριού Αγίας
Παρασκευής στον Ασπρόπυργο,
που  θα πραγματοποιηθεί στην πλα-
τεία Δημαρχείου, στις 21:00 με τη
θρυλικά ταλαντούχα παρέα των

Χάρης Βαρθακούρης
Άγγελος Διονυσίου
Στέλιος Διονυσίου
Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Και μετά το τέλος της συναυλίας με
τα ιστορικά τραγούδια των πατέρων-
θρύλων των σπουδαίων τραγουδι-
στών μας, το πανηγύρι συνεχίζεται
την Παρασκευή, 25 Ιουλίου στη πλα-
τεία του 1ου Δημοτικού Σχολείου,
κοντά μας θα βρίσκονται παραδοσια-
κά, οι :

Κώστας Σκαφίδας
Βάσω Χατζή
Ευδοκία
Γιώργος Μαγγίνας
Νίκος Μεσογίτης.

26 Ιουλίου :
Σοφία Κολλητήρη
Βάσω Χατζή
Σπύρος Μπρέμπος
Γιώργος Μαγγίνας
Νίκος Μεσογίτης.

27 Ιουλίου :
Κώστας Σκαφίδας
Σοφία Κολλητήρη
Βάσω Χατζή
Γιώργος Μαγγίνας
Νίκος Μεσογίτης

Τους Καλλιτέχνες και τις 3 ημέρες
θα τους πλαισιώνει 8μελής ορχήστρα 

Βιολί : Θανάσης Μαργέτης
Κλαρίνο : Γιώργος Κυριακού
Πλήκτρα : Άγγελος Αβράμης
Ντραμς : Βάκης Σούκας
Μπάσο : Dani Iordanov

Μπουζούκι : Νικος Δεγερμετζόγλου
και Αντώνης Πουλάκης.

Κιθάρα : Πέτρος Καψόπουλος και
Βασιλειάδης Νίκος.

Κρουστά : Μαντζούκας Αβραάμ
Φιλική συμμετοχή – Sazi :
Ηakan Bingollu

Ασπρόπυργος: 
ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί και ΚΔΑΠ
που εντάσσονται στη
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ οι δομές, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμού
εντάσσονται στο πρόγραμμα Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής, που χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ για το 2014 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να δουν ποιες δομές μπορούν να επιλέξουν ώστε όταν
καταθέσουν την αίτηση φιλοξενίας των παιδιών τους κατά το επόμενο σχολικό έτος να
δηλώσουν και την προτίμησή τους.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, 25 Ιουλίου, αναμένεται να αναρτηθεί η αίτηση γονέων
που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς
σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ .

Στο http://www.eetaa1.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2014/20140721_domes-prosori-
na/index.html , μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης, τα κριτήρια
καθώς και τις δομές που έχουν επιλεγεί.

Εγκρίθηκε ο φιλικός 
διακανονισμός από την ΕΕ 

Για την επένδυση της Για την επένδυση της 
Cosco Cosco στον Πειραιάστον Πειραιά

«Πράσινο
φως» άναψε
η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
στην Ελλάδα
για τη νέα
επένδυση της
Cosco στον
Πειραιά. Ειδι-
κότερα, η Επι-
τροπή Αντα-
γωνισμού και
η Επιτροπή
Εσωτερικού
Ελέγχου της
Κομισιόν έκρι-
ναν το φιλικό
διακανονισμό
μεταξύ της
θυγατρικής
της Cosco και
της ΟΛΠ ΑΕ.

Πρόκειται για τη συμφωνία της ΣΕΠ ΑΕ με τον ΟΛΠ, με την
οποία δρομολογείται επένδυση, επιπλέον 230 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Η επένδυση αυτή θα έχει μεγάλα οφέλη για τη
χώρα, καθώς διπλασιάζει όχι μόνο το ύψος της επένδυσής,
αλλά και τις θέσεις εργασίας, δημιουργώντας άμεσα 700
νέες και άλλες περίπου 1.500 έμμεσες.

Σήμερα δρομολογείται η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση
των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, από την περίοδο της
κρίσης. Η συγκεκριμένη κινεζική επένδυση είναι καθοριστι-
κής σημασίας για την ελληνοκινεζική συνεργασία, καθώς η
αναβάθμιση της παρουσίας της Cosco στο λιμάνι αποτελού-
σε πρόκριμα για περαιτέρω κινεζικές επενδύσεις.
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ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΒΕΡΕΤ 

Εν τω μεταξεί σε μια νέα
μεταγραφή προχώρησε
ο Πανελευσινιακός. Πρό-
κειται για τον Σπύρο Εβε-
ρετ 28 ετών(2/8/1986)
μέσο που έμεινε ελεύθε-
ρος απο τον Αστέρα
Μαγούλας.

Αντίστροφα μετρούν οι ποδοσφαιριστές του Πανελευσι-
νιακού για την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν, η οποία
θα βρει την ομάδα μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη
Γ' Εθνική.

Το ραντεβού ανάμεσα στους παίκτες και το επιτελείο του
Πέτρου Μίχου έχει δοθεί για το απόγευμα της Τετάρτης στις
18.00 στο βοηθητικό γήπεδο (έναντι ΔΕΗ). 

Η διοίκηση  απευθύνει κάλεσμα στον φίλαθλο κόσμο της
ομάδας και της περιοχής, προκειμένου να δώσει το
"παρών" στην "Πρώτη", για να παρακολουθήσει από κοντά
τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και να στείλει το μήνυμα ότι
θα σταθεί στο πλευρό της προσπάθειας καθ' όλη τη διάρ-
κεια της σεζόν.Χθές οι αθλητές υποβλήθηκαν στις απαραί-
τητές ιατρικές εξετάσεις.

Γυμναστές στην ομάδα θα είναι οι Κώστας Παρθενίου και
Μπάμπης Χαραλαμπίδης ενώ προπονητής τερματοφυλά-
κων ο Γιώργος Μουκέας.

Μέχρι τώρα έχουν αποκτηθεί οι: Παναγιώτης Σκαφτού-
ρος, Βαγγέλης Γκουστούλας, Κυριάκος Τσίγκρος, Μεχμέ-
τογλου Αργύρης, Οικονομόπουλος Γιώργος.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ;

Στα σκαριά βρίσκεται να υπογράψει και ο 24χρονος
κεντρικός αμυντικός, Κώστας Γεωργούλης, τέως παίκτης
του Ατρόμητου Πειραιά. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής
είναι η κατάλληλη λύση για τον προπονητή Πέτρο Μίχο
όσον αφορά στη γραμμή της οπισθοφυλακής. Η ομάδα της
Ελευσίνας κάνει μετρημένα βήματα στο μεταγραφικό παζά-
ρι που διεξάγεται αυτήν την περίοδο και στοχεύει σε παί-
χτες με ποιότητα, ουσία και όχι σε ονόματα εντυπωσιακά
μεγάλων κατηγοριών. 

SOS... ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Εγινε η Γενική Συνέλευ-
ση στον Αστέρα Μαγού-
λας. Η προηγούμενη διοί-
κηση αποχωρεί και η νέα
που θα αναλάβει στις
επαναληπτικές που θα γίνουν την προσεχή Kυριακή
στο κοινοτικό διαμέρισμα θα αποφασίσει για το μέλλον
του συλλόγου. Ολα μέχρι στιγμής βρίσκονται στον
αέρα. Η νέα διοίκηση θα αποφασίσει σε ποιά κατηγο-
ρία θα αγωνιστεί ο Αστέρας.

Γέσιτς  Μανουσάκης, Καλαμιώτης 
στον Αχαρναικό...

Στον Αχαρναϊκό θα συνεχίσουν την καριέρα τους οι
Ιβάν Γέσιτς και Δήμος Μανουσάκης. Τόσο ο Σέρβος
μέσος όσο και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τα βρήκαν σε
όλα με τη διοίκηση της πράσινης ΠΑΕ  κι έτσι θα ενι-
σχύσουν σημαντικά την ομάδα του Γιώργου Βαζάκα
στο νέο πρωτάθλημα. Τόσο ο Γέσιτς όσο και ο Μανου-
σάκης έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν ξανά με τον
Γρεβενιώτη προπονητή, ο μεν πρώτος στα Ψαχνά και
ο δεύτερος στα Τρίκαλα.

Κοντά στον Αχαρναϊκό βρίσκεται και ο Σταμάτης
Καλαμιώτης. Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός που
ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ και έχει περάσει
από Θρασύβουλο και Καλλιθέα, προπονείται με την
ομάδα.

ΣΤΙΣ 29/8 Η ΚΛΗΡΩΣΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ Γ ΈΘΝΙΚΗ...

Δύο εβδομάδες αφ' ότου ξεκινήσει το πρωτά-
θλημα της Γ΄ Εθνικής, θα ξεκινήσει και ο θεσμός
του Κυπέλλου της Γ’ Εθνικής. 

Μετά από συνάντηση που είχε ο πρόεδρος
της Επιτροπής Κυπέλλου, Μάκης Γαβριηλίδης
με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γ' Εθνικής, Μιχά-
λη Τζανόπουλο, καταστρώθηκε το πλάνο των
ημερομηνιών για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Γ’
Εθνικής την περίοδο 2014-2015. 

Αρχικά, οι ομάδες της Γ’ Εθνικής έχουν προθε-
σμία ως τις 25/8 να δηλώσουν συμμετοχή, με το
παράβολο να έχει οριστεί στα 300 ευρώ. 

Η κλήρωση του Κυπέλλου θα γίνει στις 29/8.
Φέτος το Κύπελλο θα διατηρήσει την περυσινή
του μορφή με τους ομίλους. 

Έτσι στις 28/9 που θα ξεκινήσει, να αγωνιστούν
στην 1η αγωνιστική όλες οι ομάδες μεταξύ τους. 

Με δεδομένο ότι οι 4 όμιλοι θα απαρτίζονται
από 15 ή 16 ομάδες, θα προκύψουν 8 από κάθε
όμιλο για τη 2η αγωνιστική του θεσμού. 

Η 2η αγωνιστική
θα διεξαχθεί στις
26/10, ενώ από
εκεί και πέρα, οι
αγώνες Κυπέλλου
δεν θα ορίζονται

Κυριακή αλλά Τετάρτη για τις υπόλοιπες τέσσερις
αγωνιστικές που απομένουν ως το μεγάλο τελι-
κό. 

Ο τελικός της διοργάνωσης αποφασίστηκε να
γίνει στις 21/3, με την έδρα να είναι ουδέτερη και
να ορίζεται ανάλογα με τις ομάδες που θα φτά-
σουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

13-14/9 Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το νέο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής θα έχει
σέντρα στις 13-14/9. 

Το νέο πρωτάθλημα θα γίνει με 61 ομάδες που
θα χωριστούν σε 4 ομίλους. Στη Football League
θα ανέβουν οι 4 πρωτοπόροι ενώ θα υποβιβα-
στούν 6 από κάθε όμιλο. 

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

Σχεδιάζουν 
και πλέι άουτ 
στη δεύτερη κατηγορία 
Τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει το νέο πρωτά-

θλημα της Β’ Εθνικής. Και αυτό γιατί με εξαίρεση τον τέταρ-
το της βαθμολογίας σε πρώτο και δεύτερο όμιλο όλοι οι
υπόλοιποι αναμένεται να μπουν… στην πρίζα είτε για την
άνοδο είτε για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Το νέο στοιχείο που προκύπτει μετά το άτυπο δ.σ. της
Ένωσης Β’ Εθνικής χθές το μεσημέρι είναι η ύπαρξη και
πλέι άουτ!

Και αυτό για να καταπολεμηθεί από τη διοργανώτρια η
αγωνιστική απραξία όσων δεν συμμετέχουν στα πλέι οφ
ανόδου και ταυτόχρονα να υπάρχει ενδιαφέρον για όλους.

Συγκεκριμένα ο προγραμματισμός που υπάρχει αναφέ-
ρει ότι από τις εφτά ομάδες που θα υποβιβαστούν από
κάθε όμιλο απευθείας θα πέσουν οι τέσσερις, ενώ οι άλλες
τρεις θα προκύψουν από πλέι άουτ των ομάδων που θα
τερματίσουν από την πέμπτη μέχρι και τη δέκατη θέση. 

Οι τρεις τελευταίο λοιπόν θα ακολουθήσουν στη Γ’ Εθνι-
κή στην τετράδα 11ου έως 14ου της κανονικής περιόδου.

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο μίνι πρωταθλήματα για την 

αποφυγή του υποβιβασμού δέκα αγωνιστικών αφού ο
κάθε όμιλος θα συγκροτήσει τα δικά του πλέι άουτ.

Αντίθετα, υπενθυμίζουμε πως για τα πλέι οφ θα συμμε-
τάσχουν οι τρεις πρώτοι και των δύο ομίλων. Έτσι, η μόνη
αδιάφορη ομάδα θα είναι αυτή που θα βρεθεί με το τέλος
της κανονικής περιόδου στην τέταρτη θέση.

Πάντως στη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν έντονες
αντιδράσεις για το συνολικό αριθμό των ομάδων που θα
υποβιβαστούν αφού με το σχεδιασμό οι μισοί πέφτουν,
καθώς αρκετοί εκπρόσωποι ομάδων θεωρούσαν πως
κάτι τέτοιο είναι άδικο και ο αριθμός πρέπει να περιοριστεί.

Επίσης φαίνεται να προχωρά η προοπτική οι ομάδες της
Β’ Εθνικής που δεν αδειοδοτήθηκαν να μπορούν να απο-
κτήσουν χωρίς περιορισμούς και ξένους παίκτες κάτω των
24 ετών.

ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου θα
γίνουν μέσα στον Αύγουστο με τον Σπύρο Καλογιάννη να
βάζει πιθανότατα υποψηφιότητα και για την νέα διοίκηση.
Το σίγουρο είναι πως στις 10 Αυγούστου θα συγκεντρω-
θούν για την Γενική Συνέλευση των νέων ομάδων της
Football League και εκεί θα οριστούν οι ημερομηνίες διε-
ξαγωγής εκλογών και ίσως κλήρωσης και έναρξης του
πρωταθλήματος.

ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΣΤΟΝ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟ Α.Ο...

Δραματικές είναι τις
τελευταίες ημέρες το κλίμα
στις τάξεις του Μανδραι-
κού Α.Ο , αφού κανείς δεν
ενδιαφέρεται για το μέλλον
της ομάδος  λόγω ελλείψει
οικονομικών πόρων.

Ωστόσο οι διοικούντες
βρίσκονται σε διαβουλεύσεις έχουν αναλάβει
κάποιες πρωτοβουλίες, ώστε να πραγματοποι-
ηθεί εντός των προσεχών ημερών μια τελευ-
ταία συνάντηση, στην οποία ο καθένας θα ανα-
λάβει τις ευθύνες του και θα αποφασίσει αν θα
συμβάλλει, ώστε η ομάδα να κατέβει στο νέο
πρωτάθλημα της Γ'Εθνικής, όπου ο καθένας
αντί να επιρρίπτει ευθύνες θα κληθεί να αναλά-
βει πρωτοβουλίες και να γίνει μέρος της νέας
προσπάθειας.
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Οι άμαχοι δεν έχουν μέρος να
κρυφτούν για να γλιτώσουν
από την ισραηλινή στρατιωτική

επίθεση στην πυκνοκατοικημένη Γάζα και
τα παιδιά είναι αυτά που πληρώνουν το
μεγαλύτερο τίμημα, ανακοίνωσε  ο ΟΗΕ,
την ώρα που ανακοινωνόταν ότι τουλάχι-
στον 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά
την  15η ημέρα της ισραηλινής επίθεσης
στη Λωρίδα της Γάζας, ανεβάζοντας σε
τουλάχιστον 593 τον συνολικό αριθμό
των νεκρών Παλαιστινίων.

"Κυριολεκτικά δεν υπάρχει ασφαλές
μέρος για τους αμάχους" στη Γάζα, δήλω-
σε ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του Γρα-
φείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των
Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) σε
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
στην Γενεύη.

Σύμφωνα με τον Λέρκε, 4.500 άνθρω-
ποι ζουν ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
στον παλαιστινιακό αυτό θύλακα, στον
οποίοι οι νεκροί από τότε που άρχισε η
ισραηλινή επίθεση ανήλθαν  σε 593. 

Η προτεραιότητα για τις υπηρεσίες
παροχής βοήθειας είναι η προστασία των
αμάχων και η απομάκρυνση και η παρο-
χή ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες.

Σχεδόν 500 σπίτια έχουν καταστραφεί
από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρο-
μές και 100.000 άνθρωποι έχουν αναζη-
τήσει καταφύγιο σε σχολεία του Γραφείου
Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες της Παλαιστίνης (UNRWA).
Εκεί υπάρχει ανάγκη για τρόφιμα, νερό
και στρώματα, σύμφωνα με τον Λέρκε.

Περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπινων
απωλειών στην Λωρίδα της Γάζας είναι
παιδιά, δήλωσε παράλληλα η Τζούλιετ
Τούμα της UNICEF, ενώ σύμφωνα με την
ίδια υπηρεσία του ΟΗΕ, περισσότερα
από 900 παιδιά έχουν τραυματιστεί μέχρι

στιγμής.
"Σύμφωνα με

έναν απολογισμό
των υπηρεσιών
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς
επειγόντων περι-
στατικών στην
περιοχή, τουλάχι-
στον 107.000 παι-
διά χρειάζονται
ψ υ χ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή
υποστήριξη για να
ξεπεράσουν τα ψυχολογικά τραύματα
που έχουν υποστεί από τους θανάτους,
τους τραυματισμούς ή την απώλεια του
σπιτιού τους", σημείωσε ο Λέρκε.

Εξάλλου περισσότεροι από 1,2 εκατομ-
μύρια άνθρωποι στον παλαιστινιακό
θύλακα δεν έχουν νερό ή έχουν μόνον
περιορισμένη πρόσβαση σε νερό την
ώρα που και τα δίκτυα παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος έχουν υποστεί ζημιές ή δεν
υπάρχουν καύσιμα για τις γεννήτριες,
πρόσθεσε.

"Επιπροσθέτως έχουμε πληροφορίες
ότι έχουν πλημμυρίσει υπόνομοι, το
οποίο συνιστά απειλή για την δημόσια
υγεία", υπογράμμισε. Σύμφωνα με την
εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Προγράμ-
ματος Επισιτισμού του ΟΗΕ (WFP) Ελί-
ζαμπεθ Μπιρς, η υπηρεσία αυτή έχει ήδη
διανείμει μερίδες φαγητού και κουπόνια
για τρόφιμα σε περισσότερους από
90.000 ανθρώπους μέχρι στιγμής.

"Τα αποθέματα τροφίμων που είναι
έτοιμα προς κατανάλωση έχουν μειωθεί
στην Γάζα, καθώς η σύγκρουση έχει
διαρκέσει ήδη δύο εβδομάδες και οι ανά-
γκες αυξάνονται", σημείωσε η ίδια.

Νέες προμήθειες θα αγοραστούν από
την περιοχή και θα μεταφερθούν επίσης
αεροπορικώς από το Ντουμπάι, πρόσθε-

σε η
Μπιρς.

Την ίδια
ώρα ο
Π α γ κ ό -
σ μ ι ο ς
Ο ρ γ α ν ι -
σμός Υγεί-
ας (ΠΟΥ)
ανακοίνω-
σε ότι οι 18
υγειονομι-

κές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην
Γάζα έχουν υποστεί ζημιές και ότι μεταξύ
αυτών βρίσκονται και 3 νοσοκομεία.
"Υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες όσον
αφορά τις προμήθειες των νοσοκομείων,
σε φάρμακα αλλά και σε ιατρικά αναλώσι-
μα, στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και σε
αυτά των μη κυβερνητικών οργανώσεων,
λόγω του μεγάλου αριθμού των απωλει-
ών και των σοβαρών ελλείψεων ακόμη
και πριν από την κλιμάκωση της κρίσης",
υπογράμμισε η εκπρόσωπος του ΠΟΥ
Φαντέλα Σάιμπ.

Όσον αφορά τις  απώλειες στην φτωχή
και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Λωρί-
δας της Γάζας, τουλάχιστον 8 γυναίκες
βρίσκονται μεταξύ των 20 νεκρών, σύμ-
φωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες
αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. 

Μια έγκυος γυναίκα και ένα 4χρονο
κοριτσάκι σκοτώθηκαν από πλήγμα στην
Μπέιτ Χανούν, στο βόρειο τμήμα, κοντά
στην ισραηλινή μεθόριο, και άλλες δύο
γυναίκες, ηλικίας 50 και 70 ετών, σκοτώ-
θηκαν από βομβαρδισμό στην Ζεϊτούν,
μια συνοικία της πόλης της Γάζας, σύμ-
φωνα με τον Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρό-
σωπο των υπηρεσιών αντιμετώπισης
επειγόντων περιστατικών.Στο νότιο
τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, άλλη μια

γυναίκα σκοτώθηκε από τους ισραηλι-
νούς βομβαρδισμούς στην Ράφα, ενώ
δύο άνδρες σκοτώθηκαν από αεροπορι-
κούς βομβαρδισμούς στην Καράρα.
Πάντα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της
Γάζας, δύο άνδρες έχασαν την ζωή τους
από αεροπορική επιδρομή στην Χαν
Γιούνες.

Νωρίτερα σήμερα 5 μέλη της ίδιας οικο-
γένειας, μεταξύ των οποίων 4 γυναίκες,
είχαν σκοτωθεί από δύο επιδρομές στην
Ντέιρ αλ Μπάλαχ, σύμφωνα με την ίδια
πηγή.

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε εξάλλου
την ζωή του από επιδρομή στην Χαν
Γιούνες, ενώ άλλος ένας σκοτώθηκε από
βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύ-
γων της Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα.

Στο ανατολικό τμήμα της πόλης της
Γάζας, ένα παιδί σκοτώθηκε από αερο-
πορική επιδρομή στην συνοικία Τούφα.
Τέλος τρεις άλλοι σκοτώθηκαν σήμερα
υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινι-
στεί μέχρι στιγμής. Στην ισραηλινή επιχεί-
ρηση που άρχισε στις 8 Ιουλίου έχουν
χάσει την ζωή τους μέχρι σήμερα 29
Ισραηλινοί, οι 27 εκ των οποίων είναι
στρατιώτες. 

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε
εξάλλου εχθές ότι είναι νεκρός ο ισραηλι-
νός στρατιώτης τον οποίο η παλαιστινια-
κή Χαμάς είχε ανακοινώσει την Κυριακή
ότι είχε αιχμαλωτίσει.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι
δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει την σορό του
στρατιώτη αυτού, ενώ τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα τμήμα της
σορού του βρίσκεται στα χέρια της
Χαμάς. 

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό
πρόκειται για τον 21χρονο λοχία Ορόν
Σαούλ.

ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΟΟΗΗΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ
‘’Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για τους αμάχους στη Γάζα’’ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων
Εθελοντών Αιμοδοτών Χρήστος Πρωτόπαπας και μέλος
του ΕΚΕΑ, μιλώντας στη «Κυριακάτικη δημοκρατία», για
αυτό το ζήτημα, εξηγεί πως: «Το  2005 ιδρύθηκε στην
Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), προκειμέ-
νου η χώρα να εναρμονιστεί με την οδηγία του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ενωσης «με σκοπό τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και
ασφάλειας της συλλογής ανθρώπινου αίματος και των
συστατικών του . 

Ταυτόχρονα στον ιδιόκτητο χώρο του ΕΚΕΑ στο Μενίδι
δημιουργήθηκε και το εργοστάσιο «κλασματοποίησης
πλάσματος» , που σκοπός της δημιουργίας του  ήταν η
παρασκευή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προερχό-
μενα από το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα για ανθρώπινη
χρήση» . 

Ο ίδιος μάλιστα κάνει αναφορά στο γεγονός ότι  «παρό-
λο που  η επιστημονική κοινότητα, αλλά κυρίως τα πολυ-
μεταγγιζόμενα άτομα, όπως οι ασθενείς με μεσογειακή
αναιμία, υποδέχτηκαν με ανακούφιση αυτό το έργο,
καθώς θα εξασφάλιζε την επάρκεια, την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος στις μεταγγίσεις, στα χειρουργεία, στους τοκετούς, στους εγκαυματίες και για πολλούς άλλους
θεραπευτικούς σκοπούς δυστυχώς, η Ελλαδα εξακολουθεί να κάνει εισαγωγή των θεραπευτικών προϊόντων του πλάσματος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Για το θέμα αυτό βεβαίως έχουν υπάρξει στο παρελθόν παρεμβάσεις κι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς του κράτους (π.χ. υπουργείο Υγείας) ενώ πιθανό είναι να υπάρ-
ξουν άμεσα ενέργειες προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος.  
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙΑ: Θρίλερ με πτώμα 
δασκάλας στη Σαντορίνη
Το πτώμα μιας ηλικιωμένης αλλοδαπής, ανακάλυψαν

τουρίστες που έκαναν περίπατο στο ναό της «Κυρά-
Παναγιάς» που βρίσκεται πάνω από την παραλία
Κολούμπος της Οίας. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνο-
μία που έσπευσε στην περιοχή, διαπιστώνοντας πως
το πτώμα βρισκόταν σε αποσύνθεση.

Στις πρώτες έρευνες βρέθηκαν προσωπικά έγγραφα,
αλλά και μια τηλεφωνική ατζέντα που ανήκαν στην
άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται
για Γερμανίδα συνταξιούχο δασκάλα, που έμενε για
κάποια χρόνια στη Σαντορίνη, έχοντας μάλιστα αρκε-
τούς γνωστούς στο νησί. Εν συνεχεία αναχώρησε για
την πατρίδα της, όπου παρέμεινε 6-7 χρόνια και φέτος
επέστρεψε στο νησί.

Το πτώμα της βρέθηκε σε ερειπωμένο οίκημα που
βρίσκεται απέναντι από τον ναό τον οποίο επισκέπτο-
νται δεκάδες επισκέπτες καθημερινά. Σύμφωνα με τις
πρώτες πληροφορίες, από τις αρχικές έρευνες δεν
προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά
οριστικά συμπεράσματα θα βγουν μετά τη νεκροψία-
νεκροτομή.

Από την τηλεφωνική ατζέντα, έγιναν αρκετές έρευνες
προκειμένου να διαπιστωθεί αρχικά η ταυτότητα και εν
συνεχεία τα αίτια θανάτου. Σύμφωνα μάλιστα με τις
πληροφορίες, βρέθηκε επίσης ειδική ένδειξη με το
τηλεφωνικό νούμερο που αντιστοιχούσε στην κατοικία
της από την εποχή που βρισκόταν στη Σαντορίνη.

24.000 θέσεις στα σχολεία 
θα καλύψουν οι αναπληρωτές

Αυξηµένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό θα
υπάρχουν κατά τη νέα σχολική χρονιά, λόγω του µεγά-
λου αριθµού αποχωρήσεων εκπαιδευτικών για συντα-
ξιοδότηση.

Τα κενά πρόκειται να καλυφθούν από αναπληρωτές
και οι προσλήψεις αναµένεται να φθάσουν τις 24.000
στην Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Με βάση τα στοιχεία των αποχωρήσεων που αποκα-
λύπτει το «Εθνος», η µεγαλύτερη ζήτηση αναµένεται να
υπάρχει σε όλες τις Περιφέρειες για δασκάλους, φιλο-
λόγους, µαθηµατικούς, φυσικούς, χηµικούς, καθηγητές
ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, οικονοµολόγους
και γεωλόγους. 

Oι οµοσπονδίες εκπαιδευτικών ζητούν από το
υπουργείο επίσπευση των διαδικασιών για την πρό-
σληψη αναπληρωτών.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ομιλος Τσάκου: Σε Ελληνες 
κατασκευαστές παραγγελίες 12 εκατ.

Παραγγελίες αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων
για ναυπηγικά προγράμματα εξασφάλισε η
Ένωση των Ελλήνων κατασκευαστών ναυτιλια-
κού εξοπλισμού, HEMEXPO, ένα μόλις μήνα
μετά την ίδρυσή της. O εξοπλισμός παραγγέλθη-
κε σε πέντε εταιρείες - μέλη της HEMEXPO για

το ναυπηγικό πρόγραμμα του ομίλου Τσάκου
που υλοποιείται στα ναυπηγεία της κορεάτικης
Daewoo Mangalia Heavy Industries στη Μαγκά-
λια της Ρουμανίας. 

Σχολιάζοντας την παραπάνω συμφωνία ο ανα-
πληρωτής προέδρος του Ομίλου Τσάκου, Βασί-
λης Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι είναι μια προ-
σπάθεια για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι η προώ-
θηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό
θα είναι σημαία του ομίλου Τσάκου, ώστε να
συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας.

ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Κρεμάστηκε ο ισοβίτης που είχε 
σφάξει τον συγκρατούμενο του

Κρεμασμένος βρέθηκε στο κελί του ο 48χρονος ισοβίτης,
που πριν λίγες μέρες είχε δολοφονήσει με άγριο τρόπο τον
32χρονο συγκρατούμενο του και είχε τραυματίσει έναν
ακόμη 40χρονο κρατούμενο.

O 48χρονος ισοβίτης χρησιμοποιώντας το σεντόνι έβαλε
τέλος στη ζωή του στο κελί του στις φυλακές Δομοκού.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον βρήκαν κρεμασμένο
γύρω στις 7:30' το απόγευμα της Δευτέρας.

Όλα είχαν ξεκινήσει λίγο μετά τις 3:00΄ τα ξημερώματα
πριν από περίπου δύο μήνες, όταν τρεις συγκρατούμενοι
στο ίδιο κελί, μεθυσμένοι από αυτοσχέδιο τσίπουρο, συνε-
πλάκησαν μεταξύ τους.

Στο κελί της Ε1 πτέρυγας, όπου γινόταν ο καβγάς, έτρε-
ξε ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπάλληλων Δομοκού-
που εκείνη την ώρα εκτελούσε χρέη Αρχιφύλακα, μαζί με
δυο ακόμη συναδέλφους του.

Προσπάθησαν να μπουν στο κελί αλλά κάποιος είχε
«σφηνώσει» την πόρτα και δεν άνοιγε. Δέχθηκαν απειλές
και επίθεση με ένα σκουπόξυλο από τους μεθυσμένους
κρατούμενους.

Την ώρα που προσπαθούσαν να ξεσφηνωνόσουν την
πόρτα και να μπουν στο κελί ο 48χρονος ισοβίτης σαν
αγρίμι επιτέθηκε στον 32χρονο και τον κάρφωσε στο λαιμό
με ένα σπασμένο τζάμι 15 εκατοστών, μπροστά στα μάτια
τους.Αμέσως μετά γύρισε κρατώντας το φονικό όπλο προς
το μέρος του Αρχιφύλακα και του είπε «Τώρα θα πάρω και
το δικό σου λαιμό».

Τελικά άνοιξαν την πόρτα και με κίνδυνο της ζωής τους
μπήκαν στο αιματοβαμμένο κελί. Ο ισοβίτης πέταξε το
αυτοσχέδιο φονικό όπλο και παραδόθηκε.

Ο 32χρονος που είχε δεχθεί το χτύπημα στη καρωτίδα
ψυχορραγούσε, ενώ ο 40χρονος είχε ήδη δεχθεί τα χτυπή-
ματα στην κοιλιά και ήταν σοβαρά τραυματισμένος.

Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο από το Κ.Υ. Δομοκού άλλα
δυστυχώς για τον 32χρονο ήταν πολύ αργά. Ο 40χρονος
διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας όπου νοσηλεύθηκε
για λίγες ημέρες.

ΓΑΜΟΣ
Ο Χανάς Σωτήριος του Νικολάου και

της Χρυσούλας, το γένος Δάμου,
κάτοικος Ελευσίνας, 

και η Καψάλα Αλεξάνδρα του
Φωτίου και της Αναστασίας, 

το γένος Κουτσοπούλου, κάτοικος 
Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν 

σε γάμο που θα τελεστεί 
στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

Επίσκεψη στον Κ.ΠαπούλιαΕπίσκεψη στον Κ.Παπούλια

Λ.Ρακιντζής: Το μικρότερο Λ.Ρακιντζής: Το μικρότερο 
Δημόσιο λειτουργεί καλύτεραΔημόσιο λειτουργεί καλύτερα

Για «αισθητή βελτίωση» στη Δημόσια Διοίκηση, έκανε
λόγο ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέαν-
δρος Ρακιντζής, ο οποίος υπέβαλε σήμερα στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, την έκθεση
για το 2013. 

«Σας φέρνω καλά νέα: Το Δημόσιο όπως τα πάει
συμμαζεύεται. Γίνονται δομές, πάμε σε καλό δρόμο»
είπε και πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι όσο μικραίνει το κρά-
τος λειτουργεί καλύτερα. Δηλαδή ένα εκατομμύριο
υπάλληλοι ήταν μάλλον πάρα πολλοί, τώρα που φτά-
σαμε στους επτακόσιους πενήντα χιλιάδες, δουλεύουν
καλύτερα».Ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης σημείω-
σε, επίσης, πως «η αυστηρότητα της πειθαρχικής δια-
δικασίας κάνει τους υπαλλήλους πολύ προσεκτικούς».

Στην παρατήρηση δε του κ. Παπούλια ότι «υπάρχει
μια βελτίωση», συμπλήρωσε «βελτίωση αισθητή». 

«Και τα νούμερα και η βαρύτητα των πειθαρχικών
αδικημάτων, και οι αποδόσεις είναι καλύτερες. Και η
γραφειοκρατία κάπως συμμαζεύεται. Φεύγει η παλιά
γενιά των υπαλλήλων που δεν ξέρει ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. Τώρα οι νέοι όλοι γνωρίζουν ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή», εξήγησε ο κ. Ρακιντζής, ευχόμενος «μακάρι
να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και την κρίση αυτή».

Βρούτσης: Έκτακτοι έλεγχοι 
κατά της αδήλωτης εργασίας
στις τουριστικές περιοχές

Εντολή για έκτακτους ελέγχους κατά της αδήλωτης εργα-
σίας έδωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης στο
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και την Ειδική Υπη-
ρεσία Ελέγχων Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) μετά από τη διαπί-
στωση αδικαιολόγητων αρνητικών ροών στο ισοζύγιο απα-
σχόλησης σε τουριστικές περιοχές.

Οι απολύσεις που καταγράφηκαν δεν δικαιολογούνται
από την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η διενέργεια έκτακτων και
στοχευμένων ελέγχων σε επιχειρήσεις του κέντρου της
Αθήνας, της Ανατολικής Αττικής, του Πειραιά, της Κω, της
Αχαΐας και του Λασιθίου.

Όπως δήλωσε ο κ. Βρούτσης «με το πληροφοριακό
σύστημα "Εργάνη" κάθε περιοχή, κάθε κλάδος και κάθε επι-
χείρηση βρίσκεται στο μικροσκόπιο του υπουργείου.
Έδωσα εντολή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουρ-
γείου να διενεργήσουν εκτεταμένους και διεξοδικούς ελέγ-
χους στις συγκεκριμένες περιοχές καθώς παρατηρήθηκαν
αδικαιολόγητες αρνητικές ροές στο ισοζύγιο απασχόλησης.
Τονίζω για άλλη μία φορά ότι δεν είναι πλέον αποδεκτή -
ούτε από την πολιτεία ούτε από την κοινωνία- καμία παρα-
βατική συμπεριφορά στην αγορά εργασίας.

Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε κάθε τέτοια
καταχρηστική πρακτική από ασυνείδητους εργοδότες με τον
πλέον αυστηρό και αποτελεσματικό τρόπο».

24ωρη απεργία εργαζομένων24ωρη απεργία εργαζομένων
στα Κέντρα Πρόληψηςστα Κέντρα Πρόληψης

Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποιούν  την
Πέμπτη 24 Ιουλίου  πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα
Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
με συγκέντρωση στις 10:30 στον ΟΚΑΝΑ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του Σωματεία Εργαζομέ-
νων στα Κέντρα Πρόληψης παρά την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης, σειρά προβλημάτων εξακο-
λουθούν να υφίστανται και μάλιστα να διογκώνονται
καθημερινά. 

Τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν
έχει γίνει καμία νομοθετική ρύθμιση που να δίνει λύση σε 

θέματα εργασιακά και μισθολογικά που προκύπτουν
από το «ανολοκλήρωτο θεσμικό καθεστώς» των
Κέντρων Πρόληψης, ενώ διάφορες ενέργειες που ξεκι-
νούν από τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ  και αφορούν στην
καθυστέρηση της χρηματοδότησης δυσχεραίνουν την
κατάσταση.

«Καθυστέρηση της χρηματοδότησης, τονίζει το Σωμα-
τείο,  σημαίνει αυτή την ώρα να είναι απλήρωτοι οι
περισσότεροι  εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόληψης από
1 έως 5 μήνες, σημαίνει κομμένο ρεύμα και τηλέφωνα
και να κινδυνεύουν και να καταρρεύσουν διοικητικά τα
περισσότερα Κέντρα από το βάρος των πολύμηνων
οφειλών σε ΙΚΑ, ΦΜΥ, Ενοίκια κλπ. (Ήδη το ΙΚΑ απειλεί
εγγράφως με κατάσχεση ορισμένα Κέντρα αν δεν ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους).
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
08:30-14:00 & 17:30-21:00

ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099
email:celefther@ote.gr

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος

(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912

email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

ΓΑΜΟΣ

Ο Παρχαρίδης Ηρακλής του Μιχαήλ και
της Μαρίας, το γένος Ποπάβλοβ, που γεν-
νήθηκε στο Σουχούμι Αμπχαζίας Γεωργίας

και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η
ΝΤΟΥΜΕΝΚΟ ΑΝΝΑ του ΓΙΟΥΡΙ και της
ΣΒΙΤΛΑΝΑ το γενος ΠΑΛΙΪΤΣΟΥΚ, που

γεννήθηκε στην Ουκρανία και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε
γάμο που θα τελεστεί στο δημαρχείο

Ασπροπύργου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας ανακοινώνει ότι με την υπ’
αριθμ. 14/2014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
αποφασίσθηκε καθορισμός
οικοδομικής γραμμής και τρο-
ποποίησης των όρων δόμησης
στo Ο.Τ.27 της Εγκεκριμένης
Πολεοδομικής Μελέτης της
περιοχής ‘ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ’ 

της Δημοτικής Κοινότητας του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να προσέλθουν στο Δημοτικό
Μέγαρο κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες για να λάβουν
γνώση του σχετικού φακέλου
και να υποβάλουν τις τυχόν
ενστάσεις τους σε διάστημα
δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση της ανακοινώσεως
αυτής.

Πληροφορίες: τηλ. 213-
2014912 (Παν. Κανάκης) και
213-2014913 (Αν. Δεληπαλτά).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ                                                                                                             
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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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

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 στον Ασπρόπυρ-
γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά

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)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

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
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

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)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα κυρία, αναζητά

εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

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)
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.

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)

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

Ζητείται κυρία, χωρίς υπο-
χρεώσεις, για διευκόλυνση

κυρίου και οικιακά.
Περιοχή Ελευσίνα. 
Τηλ.210 5542756.

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  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
210 2411444
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

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

ΑΘΗΝΩΝ 210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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 νανο-

τεχνολογία

12.00:Democracy Now

13.05: Μαγειρεύο-
ντας ελληνικά, σου-
τζουκάκια

13.15 Με γνώση και
μεράκι, Ο κόσμος των
βοτάνων

Δήμος Ελευσίνας

14.00: Λειψοί

14.45: Κόνιτσα

15.00: Κύθηρα

16.05: Υγεία και
νανοτεχνολογία

17.05:Παιχνιδοπαγίδες

17.50: Λέξεις κι έννοιες

18.00: Ετήσια Εκδή-
λωση Συλλόγου
Ποντίων Αγίας Βαρβά-
ρας, Ο Φάρος

20.00: Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο: Σακκάς
Δαμιανός, Κινητικές
διαταραχές

21.00: Carpe diem,
Πανελλήνιος Όμιλος
Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής

Θαλάσσης

21.40: Αρχαία θέατρα

22.00: Διατροφή και
υγεία, λίπη
22.20: Οι Κυκλαδίτες

22.30 : Γ ρ ά μ μ α τ α
Σπουδάματα, Ο Αυτο-
κράτορας της Ρωμηο-
σύνης Άγιος Ιωάννης
Βατάτζης

23.20: Ορεινή Άρτα

23.30: They shoot
music
24.00: Democracy
Now (E)



16 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014


