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Ανήλικοι 
οι δράστες 
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σε δασική έκταση

στα Μέγαρα
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οι συνεπείς 
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟ
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
Aνάμεσα στον Βύζαντα

Μεγάρων και
τον Πανελευσινιακό 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ Ο
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΥΡΙΟ

Σύνδεσμος Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών και Εμπόρων Αχαρνών 
ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Την Κυριακή 
η εκλογή Προεδρείου

στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΑττικήςΣτο σημερινό

Δ.Σ. της 
ΚΕΔΕ

ο ΕΝΦΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΣΧΙΝΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Σελ: 5

Σελ: 7Σελ: 4Σελ:  5

Σελ:  5

Σελ: 3

Σελ: 3

«Eνωμένοι 
αλλάζουμε την

πόλη» 
To μήνυμα του δημάρχου

Αχαρνών, Γιάννη Κασσαβού, 
στην τελετή ορκωμοσίας 

«Με ξεκάθαρο 
προσανατολισμό, 

ετοιμαζόμαστε 
για τον αγώνα της 

προσεχούς πενταετίας»
Τόνισε στην ορκωμοσία του ο δήμαρχος

Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου

Συγκέντρωση σχολικών
ειδών 

Στον Δήμο Αγ. Αναργύρων -
Καματερού

ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ 48ΧΡΟΝΗΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ 48ΧΡΟΝΗ
Μοιραία πτήση με ανεμόπτερο στον Κιθαιρώνα
Τροχαίο ατύχημα στην Ε.Ο. στο ύψος Ελευσίνας

Σελ:  2-9 Σελ:  3 

Στο «σκαμνί» 
όσοι παρανομούν 
στην Αυτοδιοίκηση

Σ. Δανιηλίδης : 
«Οφείλουμε να είμαστε

κατηγορηματικά 
αμείλικτοι απέναντι σε κάθε
σαθρό φαινόμενο που θίγει 
την Αυτοδιοίκηση και εγείρει
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης»

Σελ: 6

Σελ: 4

Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 10-11
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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
Παππά Ιωάννα Κ.

Νέζη Νικολάου 44,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105547707

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή 
17ο χλμ Εθν Οδού

Αθηνών - Κορίνθου,
Εφημερίας:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105575911

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Ρεσβάνης Νικόλαος.
Παναγίας Γρηγορού-

σης 50 Ζεφύρι, 
Τηλέφωνο:
2102387965

Αχαρνές
Χασάνης Εμμανουήλ 
Κιουρκατιώτου Σπύ-
ρου 25, Εφημερία:

08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102462194

Πατρινού Μαρία
Λεωφόρος Αγίου

Πέτρου 27,
Εφημερία:  08:00 -

14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2117000902

Μάνδρα
Βασιλείου Ισιδώρα Π.

Στρατ Ρόκκα  67, -
Τηλέφωνο:
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 17 έως 27 
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάμας, Μάμαντας Μάμας, Μάμαντας 

Βαρύς θα πρέπει να είναι ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για όσους
παρανομούν στη Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με πρόσφατη τοποθέτη-
ση του  προέδρου  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας, πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Αλλη-
λεγγύης και Απασχόλησης της ΚΕΔΕ, και δήμαρχος Νεάπολης-
Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.

Με αφορμή δημοσιεύματα για τα αποτελέσματα πορίσματος του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ.Ρακιντζή, που  αφορούν
ποικίλες παρανομίες, ο κ. Δανιηλίδης ,  καλεί  τις αρμόδιες αρχές της
Πολιτείας , να προβούν στη διενέργεια ενδελεχούς και αυστηρού
ελέγχου για κάθε σχετική καταγγελία .

«Εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και εάν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια για
την όποια παράνομη και παράτυπη διαδικασία, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να κινηθούν αμέσως όλες οι προβλεπό-
μενες από το νόμο ενέργειες ελέγχου και παραπομπής στη Δικαιοσύνη, ώστε να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία
των ενόχων» δήλωσε ο κ. Δανιηλίδης και πρόσθεσε:

« Οφείλουμε να είμαστε κατηγορηματικά αμείλικτοι απέναντι σε κάθε σαθρό φαινόμενο που θίγει την Αυτοδιοίκηση
και εγείρει μείζον ζήτημα ηθικής τάξης».

Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, παρου-
σία εκατοντάδων Ασπροπύργιων, του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ.

Ιωάννη Βασιλείου, του Βουλευτή Αττικής κ. Αλέξη
Μητρόπουλου, του Δημάρχου Φυλής κ. Χρήστου
Παππού, και εκπροσώπων όλων των γειτονικών
Δήμων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 31
Αυγούστου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων (¨Δ.
Καλλιέρης¨) του Πνευματικού Κέντρου Ασπρο-
πύργου, η τελετή ορκωμοσίας του επανεκλεγέ-
ντος Δημάρχου  Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου, και των Δημοτικών Συμβούλων, για την
περίοδο 2014-2019. Ο Δήμαρχος και 31 Δημοτικοί
Σύμβουλοι έδωσαν θρησκευτικό όρκο, ενώ οι Σύμ-
βουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (κ.κ.
Μπακάλης Δ. & Τσοκάνης Αλ.), έδωσαν πολιτικό
όρκο.

Στη  ομιλία του ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος
Μελετίου, αναφέρθηκε στην κρίσιμη συγκυρία, για την
Ελλάδα και τον Ασπρόπυργο, απευθύνοντας μήνυμα
ενότητας, αλληλεγγύης και αντίστασης.  

Ανάμεσα σε άλλα ο δήμαρχος τόνισε στην ομιλία του τα
εξής: 

Ασπροπυργιώτισσες κι Ασπροπυργιώτες, όπως ανα-
γνωρίζω, στο εκλογικό αποτέλεσμα, τη μεγάλη τιμή της
έγκρισης των πεπραγμένων εμού και των συνεργατών
μου, έτσι συναισθάνομαι και τη βαριά ευθύνη, που ανα-
λαμβάνουμε εκ νέου! 

Μαζί, Δημοτική Αρχή και Ενεργοί Πολίτες, έχουμε απο-
δείξει ότι δεν αεροβατούμε! Δεν χαϊδεύουμε αυτιά! Δεν
ωραιοποιούμε τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι
Συμπολίτες μας και όλοι οι Έλληνες! Δεν επιδιδόμαστε σε
εμπόριο Ελπίδας! 

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο 4ος σε χρέη Δήμος της
χώρας,  βγήκε από τη λίστα των κόκκινων Δήμων 

και για πρώτη φορά, δημοτικοί πόροι
από Δημόσιους Φορείς,  εντάχθηκαν
στην κατεύθυνση της εξυγίανσής του! 

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο 4ος σε χρέη Δήμος της χώρας, 

και 2ος στο χρέος ανά κάτοικο, βγήκε από τη λίστα των 
κόκκινων Δήμων. Χάρη στη συγκροτημένη προσπάθεια

και στις στοχευμένες διεκδικήσεις μας, πολιτικές και δικα-
στικές. Ενοίκια, χρηματοδοτήσεις, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, αντισταθ-
μιστικά, δημοτικοί πόροι από Δημόσιους Φορείς, για
πρώτη φορά, ήρθαν στο Δήμο και εντάχθηκαν στην κατεύ-
θυνση της εξυγίανσής του! 

‘’Από  πιο ευνοϊκή, οικονομική αφετηρία, 
και με ξεκάθαρο προσανατολισμό, ετοιμαζόμαστε

για τον αγώνα της προσεχούς πενταετίας’’

Σήμερα, λοιπόν, από σαφώς πιο ευνοϊκή, οικονομική
αφετηρία, και με ξεκάθαρο προσανατολισμό, ετοιμαζόμα-
στε για τον υπέρ πάντων αγώνα της προσεχούς πενταε-
τίας.

Θα συνεχίσουμε να ψηλώνουμε τους πνευματικούς,
πολιτιστικούς κοινωνικούς μας πυλώνες, και θα κάνουμε
πράξη όσα δεσμευτήκαμε με το Πρόγραμμα μας!  Ήδη
από προχθές, απ΄ την προηγούμενη εβδομάδα, η οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου, υπό την προεδρία μου, επικύ-
ρωσε την απόφαση μείωσης των Δημοτικών Τελών του
2015, κατά 4,5%!

«Με ξεκάθαρο προσανατολισμό, 
ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα της

προσεχούς πενταετίας»
Τόνισε στην ορκωμοσία του ο δήμαρχος 

Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου

Στο «σκαμνί» όσοι παρανομούν 
στην Αυτοδιοίκηση

Σ. Δανιηλίδης : « Οφείλουμε να είμαστε κατηγορηματικά 
αμείλικτοι απέναντι σε κάθε σαθρό φαινόμενο που θίγει 
την Αυτοδιοίκηση και εγείρει μείζον ζήτημα ηθικής τάξης»

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9
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Στη δημιουργία ενός Λευκού Μητρώου, στο
οποίο θα εντάσσονται επιχειρήσεις με απο-
δεδειγμένα υποδειγματική συμπεριφορά ως

προς τις υποχρεώσεις τους στους εργαζόμενους
και στην πολιτεία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο
υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης, στη πρώτη επί-
σημη  συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Απασχόλησης.

Όπως είπε ο κ. Βρούτσης οι επιχειρήσεις που θα
συμπεριληφθούν στο εν λόγω Μητρώο δεν θα υπό-
κεινται πλέον σε εντατικούς ελέγχους και οι ελεγκτι-
κοί μηχανισμοί θα στραφούν σε πιο στοχευμένες
περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβα-
τικότητας.

Για την κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρώο θα
αξιοποιηθούν αυστηρά κριτήρια, όπως η αποδεδειγμέ-
νη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία, η διατήρηση ή/και αύξηση προσωπικού
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη 

καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλι-
στικής νομοθεσίας κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται, σύμφωνα με τον κ.
Βρούτση, ότι θα μειωθεί το νεκρό βάρος των ελέγχων
και θα αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους με την έννοια

της συνολικής αύξησης της συμμόρφωσης των επι-
χειρήσεων. Ο κ. Βρούτσης προανήγγειλε επίσης τη
δημιουργία εντός του έτους ενός μόνιμου μηχανισμού
διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, που θα
αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρή-
σεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδια-
σμός των παρεμβάσεων του υπουργείου να μη γίνε-
ται γίνεται πλέον στα τυφλά.

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και υλοποίηση
μιας ειδικής παρέμβασης κατά της διαρροής εγκεφά-
λων στο εξωτερικό, φαινόμενο που εντάθηκε τα χρό-
νια της κρίσης.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων ένα μίγμα θεσμικών κινήτρων και
χρηματοδοτικών διευκολύνσεων – με πόρους, ιδίως,

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – τόσο προς επι-
χειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους
τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες από-
φοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων να αξιοποιηθούν
από την ελληνική αγορά εργασίας.

Με χαμόγελα και
μυνήματα ενότητας
προς τις παρατάξεις
του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και τους συλ-
λογικούς  φορείς
πραγματοποιήθηκε το
προηγούμενο Σάββα-
το  η τελετή ορκωμο-
σίας του νέου δημάρ-
χου Αχαρνών Γιάννη
Κασσαβού και των
εκλεγμένων δημοτικών
συμβούλων της
πόλης. 

Ο κ.  Κασσαβός στη
σύντομη ομιλία του υπογράμμισε ότι  ήρθε η ώρα για τον ίδιο
και την  παράταξή  του να  εφαρμόσουν με απόλυτη αποφασι-
στικότητα το  σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας
«Ενωμένοι αλλάζουμε την πόλη» . Και συνέχισε : 

«Ο Δήμος αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. Σε αυτή τη μάχη
που πρέπει να δώσουμε δεν περισσεύει κανένας. Οφείλουμε
να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Να αλλάξουμε αντιλή-
ψεις και νοοτροπίες που κρατούν το Δήμο πίσω» τόνισε χαρα-
κτηριστικά.

Στην εκδήλωση παρέστησαν αρκετοί βουλευτές, εκπρόσω-
ποι  μαζικών φορέων καθώς και δημότες .

«Eνωμένοι 
αλλάζουμε την πόλη» 

To μήνυμα του δημάρχου Αχαρνών
Γιάννη Κασσαβού 

στην τελετή ορκωμοσίας 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο ΛΛεευυκκόό  ΜΜηηττρρώώοο οι συνεπείς 
επιχειρήσεις-εργοδότες
Θα ενισχύονται με μίγμα θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων 

Ανήλικοι οι δράστες εμπρησμού 
σε δασική έκταση στα Μέγαρα
Συνελήφθη ένας 17χρονος και καταζητείται 
ακόμα ένας 15χρονος

Ενας 17χρονος,  συνελήφθη  από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων
Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ως υπαίτιος για τέσσερις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 13.30
του Σαββάτου σε αγροτική έκταση στην περιοχή Κούμουλα Μεγάρων. 

Ο νεαρός παραπέμφθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, ενώ σήμερα  Τρίτη θα
οδηγηθεί στον Ειδικό Τακτικό Ανακριτή, καθώς κρατείται  στο Αστυνομικό Τμήμα. 

Στο μεταξύ, ως υπαίτιος παραμέλησης ανηλίκου συνελήφθη και ο πατέρας του 17χρονου, ένας
40χρονος , ο οποίος οδηγήθηκε και αυτός με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, του ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος. 

Επιπλέον, αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ένας 15χρονος , ως συνεργός του
ανηλίκου.
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ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Επιδείνωση του καιρού 
για το επόμενο διήμερο
Επιδείνωση του καιρού , με ισχυρές βροχές και καται-

γίδες, προβλέπει η ΕΜΥ. 

Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη η θερ-
μοκρασία θα σημειώσει μικρή
πτώση κυρίως στα κεντρικά, δυτικά
και βόρεια ενώ στο Ιόνιο, τα ηπει-
ρωτικά, το βόρειο Αιγαίο θα σημειω-
θούν σποραδικές βροχές και κατά
τόπους ισχυρές καταιγίδες. 

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια
από ανατολικές διευθύνσεις και
στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιο-
δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί,
αρχικά στο Ιόνιο θα είναι νοτιάδες 3
με 4 μποφόρ, αργότερα όμως θα
ενισχυθούν στα 5 μποφόρ και το
βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρα-
σία θα κυμανθεί στα βόρεια από 15
έως 32 βαθμούς, στα κεντρικά και

νότια ηπειρωτικά από 18 έως 34 βαθμούς και στα νησιά
από 23 έως 32 βαθμούς κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά από το απόγευμα στα
δυτικά και τα βόρεια του νομού και η θερμοκρασία θα
κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη  το απόγευμα αναμένονται βροχές,
κυρίως στα ορεινά του νομού και η θερμοκρασία θα
κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς κελσίου.

Περιορισμένα φαινόμενα και νοοτροπίες,
στιγματίζουν τους χιλιάδες 

ευσυνείδητους αιρετούς 
και τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους 

Ωστόσο εκφράζει τη βεβαιότητά του , ότι « πρόκειται
για μεμονωμένα φαινόμενα και ελάχιστες εξαιρέσεις.
Περιορισμένα φαινόμενα και νοοτροπίες, τα οποία σε
κάθε περίπτωση καταδικάζουμε απερίφραστα, αφού,
μεταξύ άλλων, θίγουν βαθιά την αξιοπιστία, το ρόλο
και το έργο του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Κι αυτό « γιατί στιγματίζουν τους χιλιάδες ευσυνείδη-
τους αιρετούς και τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους,
οι οποίοι κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
στην παραμεθόριο, στην ορεινή, στη νησιωτική Ελλά-
δα αλλά και τα αστικά κέντρα, πασχίζουν να κρατή-
σουν αλώβητη την κοινωνική συνοχή λειτουργώντας
πάνω από 4.640 δομές κοινωνικής πολιτικής σε
υψηλό επίπεδο για την εξυπηρέτηση των συνανθρώ-
πων μας, και κυρίως όσων πλήττονται περισσότερο
από την οικονομική κρίση.

Πασχίζουν με τις δικές τους δυνάμεις να ενισχύσουν
τις αναπτυξιακές και παραγωγικές προσπάθειες που
θα βγάλουν τη χώρα μας και τις οικογένειες των
συμπολιτών μας από το αδιέξοδο».

Γ. Καμίνης: Παράγοντας πολιτικής σταθερότητας οι δήμοι

Την πεποίθηση ότι οι δήμοι αναδεικνύονται σε
παράγοντας πολιτικής σταθερότητας σε ένα εξαιρετι-
κά ρευστό πολιτικό σκηνικό εξέφρασε ο δήμαρχος
Αθηναίων Γιώργος Καμίνης δηλώνοντας ότι θα διεκ-
δικήσει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια στο
πλαίσιο της νέας του θητείας. 

Η τελετή ορκωμοσίας της νέας αρχής έγινε υπό
δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ο βουλευτής της
Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης μεταφέρθηκε από
τις φυλακές Κορυδαλλού όπου και επέστρεψε αμέ-
σως μετά την ορκωμοσία.

Παράλληλα με την τελετή εξελίσσονταν συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας αντιφασιστικών οργανώσεων
αλλά και μελών της Χρυσής Αυγής στην οδό Πειραι-
ώς.Δυνάμεις της αστυνομίας είχαν δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας και ελέγχου γύρω απο το σημείο και μόνο με ειδι-
κή πρόσκληση μπορούσε κάποιος να εισέλθει στο χώρο της τελετής.

Γ. Γιακουμάτος:
Επαναφορά του δώρου Πάσχα 
στους χαμηλοσυνταξιούχους

Την επαναφορά του δώρου Πάσχα σε συνταξιού-
χους, που λαμβάνουν σύνταξη κάτω των 1.000
Ευρώ, μέσω του «κοινωνικού μερίσματος», πρό-

τεινε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,
Γεράσιμος Γιακουμάτος, μιλώντας, σε Τ/Σ.

«Η διανομή του "κοινωνικού μερίσματος" πρέπει να
γίνεται στοχευμένα και όχι όπως γίνεται σήμερα. Εγώ
από την αρχή είχα διαφωνήσει» είπε ο κ. Γιακουμάτος
για να "προχωρήσει" στην πρότασή του:

«Κατά τη γνώμη μου, κι αυτή είναι δική μου πρόταση,
το "κοινωνικό μέρισμα" και μέρος αυτού, πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί, προκειμένου να δοθεί σε συνταξιούχους,
που λαμβάνουν σύνταξη κάτω των 1.000 Ευρώ ως
δώρο Πάσχα».

Ο κ. Γιακουμάτος, κατά την ίδια συνέντευξη, αναφέρ-
θηκε και σε άλλα δύο σημαντικά θέματα - προστασία α'
κατοικίας δανειοληπτών και τιμή γάλακτος - λέγοντας:

«Η προστασία της α' κατοικίας δανειοληπτών θα επε-
κταθεί για ακόμη έναν χρόνο, ενώ γα την τιμή του γάλα-
κτος τα μέτρα για τη μείωσή της θα ανακοινωθούν στη
Δ.Ε.Θ.».

Τέλος, ο Υφυπουργός ΑΝ.Α. είπε, πως πρέπει να
αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων για οφειλές προς το
Δημόσιο από 48 σε 100 και να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο «ακόμη και μονομερώς»
όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2

ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ 48ΧΡΟΝΗΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ 48ΧΡΟΝΗ
Μοιραία πτήση με ανεμόπτερο στον Κιθαιρώνα

Τραγική κατάληξη είχε για μία γυναίκα η πτήση με
ανεμόπτερο στις Πλαταιές. Η 48χρονη έπεσε σε

πλαγιά του Κιθαιρώνα και τραυματίστηκε σοβαρά, με
αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της
Κυριακής. 

Μία παρέα αιωροπτεριστών, ανάμεσά τους και η
48χρονη, έκαναν «βόλτες», με τη γυναίκα να χρησιμο-
ποιεί ένα μονοθέσιο αλεξίπτωτο πλαγιάς τύπου
«Παραπέντε», όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

Από άγνωστη αιτία η 48χρονη έχασε τον έλεγχο του
ανεμόπτερου και έπεσε σε πλαγιά του Κιθαιρώνα. Αμέσως οι υπόλοιποι έσπευσαν στο σημείο, όπου
βρέθηκαν και σωστικά συνεργεία. 

Η γυναίκα είχε τραυματιστεί βαριά και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θηβών,
όμως δεν άντεξε και τρεις ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.



Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 5ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΕΕΣΣ ΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

Στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο ΕΝΦΙΑ

Συνεδριάζει σήμερα  2 Σεπτεμβρίου  και ώρα
12.00 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΚΕΔΕ. Μεταξύ των θεμάτων που θα απα-
σχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι και
εφαρμογή του «Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι-
νήτων καθώς και το αίτημα να δοθεί παράταση
στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσε-
ων που έχουν περιέλθει στους δήμους της
χώρας.

ΣΣτο ζήτημα των εκτεταµένων φθορών σε τµήµα της επαρχιακής οδού και
συγκεκριµένα στο παραλιακό τµήµα Αλεποχώρι – Σχίνος, είχαμε αναφερθεί
και σε παλαιότερα φύλλα της εφημερίδος, καθώς είχαν υπάρξει παρεμβά-

σεις από πλευράς της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής προς το Υπουργείο Υπο-
δοµών ενώ είχε καλέσει και τις προϊστάµενες αρχές να κινητοποιηθούν ως προς την
επίλυσή τους.

Να σηµειωθεί ότι η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Αντιπεριφέρειας ∆υτ. Αττικής είχε
κατά τη διάρκεια  του χειμώνα   επισηµάνει επανειληµµένα  τη σοβαρότητα του προ-
βλήµατος στις υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών & Οδικών Δικτύων, τονίζο-
ντας μάλιστα ότι απαιτούνται εξειδικευµένες γεωλογικές, γεωτεχνικές, ακτοµηχανικές
κ.α. µελέτες,καθώς και ότι λόγω του διανοµαρχιακού χαρακτήρα του έργου (Περιφέ-
ρεια Αττικής και Πελλοπονήσου, Αντιπεριφέρεια ∆υτ. Αττικής και Κορινθίας) δεν
µπορεί να υπάρξει µονοµερής λύση.

Όμως πληροφορίες που έρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή, κάνουν λόγο ότι
η κατάσταση  του επαρχιακού οδικού δικτύου - σε ορισμένα σημεία - εξακολουθεί να
παραμένει επικίνδυνη.

Τον Ιανουάριο ο τότε περιφερειάρχης στην Κόρινθο ανακοίνωσε ότι ο δρόμος θα
χρηματοδοτηθεί με  10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όπως είπε θα προχωρήσει η διευ-
θέτηση της μελέτης  σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής.

Οι εργασίες ωστόσο έχουν μπει στις καλένδες και πλέον την επίλυση του θέματος
θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά ο νέος αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Π. Καλλίρης. 

Με
αφορ-
μή την

συμπ λήρωση
10 χρόνων από
τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες
της Αθήνας, την
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγί-
δα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, η ομάδα Εθελοντών των Εθνικών
Ολυμπιακών Επιτροπών, ΑΘΗΝΑ 2004
(NOC Assistants), η Ομάδα Πολιτικής
Προστασίας του Ολυμπιακού Χωριού-
Αχαρνών και ο Δήμος Αχαρνών, συν-
διοργανώνουμε εθελοντική δράση για
τον καθαρισμό και την αισθητική ανα-
βάθμιση της πράσινης ζώνης και των
κοινόχρηστων χώρων του Ολυμπιακού
Χωριού. 

Η 14η Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει
μια νέα προσπάθεια. Είναι μια μέρα
χαράς, έμπνευσης, δημιουργίας, γιορ-
τής, ένα μεγάλο εθελοντικό ραντεβού για
το Ολυμπιακό Χωριό. 

Θα γιορτάσουμε τον εθελοντισμό, υλο-
ποιώντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτή-
των εξωραϊστικού ενδιαφέροντος όπως
καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων,
δεντροφύτευση, βάψιμο και παιχνίδια
περιβαλλοντικού χαρακτήρα για μικρούς
και μεγάλους.

Απώτερος στόχος μας είναι η ανάδειξη,
η αποκατάσταση και ο ευπρεπισμός του
μνημείου των Ολυμπιονικών καθώς επί-
σης και η συμβολή στην ανάπλαση και
αξιοποίηση της Πράσινης Ζώνης, (του
δεύτερου μεγαλύτερου πράσινου πάρ-
κου της Αττικής μετά από το πάρκο Τρί-
τση), προς όφελος των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής. 

Η δράση θα 
διεξαχθεί στην

Πράσινη Ζώνη
του Ολυμπιακού

Χωριού, με σημείο
συνάντησης τις
Στήλες των Ολυ-

μπιονικών και
ώρα 10:00 πμ.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με συλλόγους και σχολεία
του Ολυμπιακού Χωριού, τον Σύλλογο
Ελλήνων Ολυμπιονικών, την Ομάδα
Eθελοντών του Let's do it Greece , τους
εθελοντές του Ινστιτούτου Ομάδα για τον
Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία
2004+, το 1ο Σύστημα Προσκόπων
Θρακομακεδόνων, τον Περιβαλλοντικό
Σύλλογο Αττικής ''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ'', τον
Αθλητικό Σύλλογο ''Αθηνά'', τον Αθλητι-
κό Σύλλογο ''Φοίβος'', την ομάδα WAVE
και τα μέλη της ομάδας γεωτεχνικών
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ- HELLENIC GARDEN
TEAM. 

Η πρόσβαση από τους εθελοντές μπο-
ρεί να γίνει εύκολα με το λεωφορείο από
Κηφισιά (504) στην 15η στάση δίπλα
από το Δημοτικό σχολείο ή στην 9η
στάση και μετά δυτικά στην οδό Πατου-
λίδου. Επίσης με το τρένο του ΟΣΕ
στάση Δεκέλεια και μετά πάλι με το λεω-
φορείο (504) στην 15η αποβίβαση.
Τέλος το λεωφορείο (740) το οποίο κάνει
κυκλική διαδρομή Αγ Άννα, Αχαρναί, Σκα
,ΟΧ και αποβίβαση στην 5η στάση. 

Με  θέρμη να περάσουμε αυτό το
σπουδαίο μήνυμα της συνεργασίας, της
χαράς και του ενθουσιασμού, προσφέ-
ροντας για τον τόπο που αγαπάμε,
τιμώντας την σπουδαία πολιτιστική κλη-
ρονομιά του! 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΣΧΙΝΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΕΤΟΙΜΟΙ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
φιλοξενίας στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμων

Στην ιστοσελίδα eetaa.gr έχει αναρτήσει η Ελλη-
νική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης τους οριστικούς πίνακες που αφορούν τη
φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπια-
κούς σταθμούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ οι
ωφελούμενες- ωφελούμενοι θα πρέπει να αναζη-
τήσουν τα ονόματά τους, στη δομή όπου έχουν
επιλεγεί, προκειμένου να εγγράψουν το ή τα παι-
διά τους μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου.

Τροχαίο ατύχημα στην Ε.Ο. στο ύψος Ελευσίνας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 21.00 το βράδυ της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθη-

νών-Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, ρεύμα προς Αθήνα.
Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, διερχόμενο Ι.Χ. συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί

ο αναβάτης.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Τροχαίας, προκειμένου να καταγράψει και να

συλλέξει πληροφορίες για το συμβάν αλλά και για να αποκαταστήσει την κυκλοφορία.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ 14/9ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ 14/9
Καθαρίζουμε και Ομορφαίνουμε 
το Ολυμπιακό Χωριό
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Στο Kτήριο της παλαιάς Ελαιουργικής στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου

Οι γάτες δίνουν ραντεβού στην Ελευσίνα 
H γάτα, το πανέμορφο αιλουροειδές, θα έχει την τιμητική

της στο Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Σύλλογος Εκτροφέων
Γάτας Assosiation Felina Greece γνωστή ως Felina Greece
στο Kτήριο της παλαιάς Ελαιουργικής στην Ελευσίνα στις
13 και 14 Σεπτεμβείου.

Το φεστιβάλ που στοχεύει να γίνει θεσμός ανοίγει τις πόρ-
τες τους τον Σεπτέμβριο στην Ελευσίνα, και υποδέχεται το
φθινόπωρο με μια διεθνή έκθεση μορφολογίας, 16 σπάνιες
φυλές γάτας, 3 φιλοζωικά σωματεία, 20 εθελοντές, γιορτή
υιοθεσίας, ομαδικές δραστηριότητες για παιδιά και για όλη
την οικογένεια, μεγάλη γκάμα αξεσουάρ και τροφών γάτας,
διεθνείς διακρίσεις, βραβεύσεις, θεματικό face-painting,

διαγωνισμό ζωγραφικής, ενημερωτικές ομιλίες, παρουσιάσεις. Γενική είσοδος: 2 ευρώ, παιδάκια έως 12 ετών δωρε-
άν. Συμμετοχές γατών στο διαγωνισμό μορφολογίας ή στο διαγωνισμό γάτας σπιτιού έως 5/9 

Kτήριο παλαιάς Ελαιουργικής, Αφών Μουρίκοι 130 και Ιερά οδός 1, Ελευσίνα. 
Πληροφορίες συμμετοχές: www.felinagreece.gr Τηλ: 6984598410 
H Assosiation Felina Greece, ή πιο απλά Felina Greece είναι ένας Σύλλογος Εκτροφέων Γάτας που ιδρύθηκε τον

Ιανουάριο του 2013 από μέλη, όλοι τους εκτροφείς. Με γνώσεις εκτροφής, ως εφόδιο, κυρίως όμως με επίγνωση του
ανεξάντλητου χαρακτήρα αυτής της γνώσης, αποφάσισαν να δοθούν, σαν Σύλλογος πλέον, "ψυχή τε και σώματι",
σ΄αυτό που πριν απ΄όλα και πάνω απ΄όλα αγαπούσαν: Τη γάτα, αυτό το αιλουροειδές, που από την αρχαιότητα
ακόμη λατρεύτηκε σα Θεά, αγαπήθηκε από μάγους και μάγισσες, βρήκε τέλος τη θέση της στα σπίτια μας, κερδίζο-
ντας τον τίτλο του πιο διαδεδομένου κατοικίδιου, που μας συντροφεύει εδώ και 9.500 χιλιάδες χρόνια. 

Διοργάνωση: Association Felina Greece, υπό το σύστημα της WCF. 

Συγκέντρωση σχολικών ειδών 
Στον Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού

Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καμα-
τερού συγκεντρώνει από την 1η ως τη 13η

Σεπτεμβρίου, σχολικά είδη (τετράδια, ντοσιέ, μπλοκ
ζωγραφικής, κασετίνες, τσάντες, γραφική ύλη, κ.α) και
τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν σε
οικονομικά αδύναμες οικογένειες της πόλης.

Ω ς
σ η μ ε ί α
σ υ γ κ έ -
ν τ ρ ω σ η ς
των σχολι-
κών ειδών
έχουν ορι-
στεί:

- Tα γρα-
φεία της
Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, Ι. Μέρλα & Λ. Δημοκρατίας στον
2ο όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

- Το γραφεία της Κοινωνικής Μέριμνας του Καματερού,
Λ. Φυλής 52, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

- το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο (στον χώρο του Δημαρ-
χείου, Λ. Δημοκρατίας 6) καθημερινά από τις 10.00 -
13.00. 

Η δράση θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση προσφο-
ράς σχολικών ειδών και τροφίμων που διοργανώνεται
από τη Κοινωνική Υπηρεσία και τον Οργανισμό Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Παιδείας στο Καφέ Τέχνης
"ΠΕΥΚΩΝΑΣ", το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 20.00
μ.μ. 

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από Eλληνικό μουσικό πρό-
γραμμα, που θα προσφέρει η Ορχήστρα μαθητών,
δασκάλων και φίλων του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναρ-
γύρων.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν η Ένωση Γονέων και
Κηδεμόνων, η Ομάδα Εθελοντών "ΔΡΑΣΗ", οι Πολιτιστι-
κοί Σύλλογοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού,
το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελληνικού
Οδηγισμού.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΖΑΧΟΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚαλοκαιρινηΚαλοκαιρινή́ ΓιορτηΓιορτή́ 20142014
Οπ́ως καθ́ε χρον́ο ετ́σι και φετ́ος σας προσκαλουμ́ε

το Σαβ́βατο 6/9/2014 και ωρ́α 20:00 στα γραφειά του
συλλογ́ου μας για την καλοκαιρινη ́γιορτη ́“ΖΑΧΟΥΛΗΣ
2014” που διοργανων́ει ο συλ́λογος́ μας. Προσκαλε-
σμεν́οι στην γιορτη ́ειν́αι και οι φιλ́οι των μελων́ μας

που αγαπουν́ την περιοχη ́μας και μας τιμουν́ με την
παρουσιά τους. Στον χωρ́ο της γιορτης́ θα υπαρ́χουν
προσκλησ́εις για το φαγητο ́με τιμη ́5,00€ ανα ́ατ́ομο.
Επισ́ης ο συλ́λογος́ μας θα προσφερ́ει κρασι,́ αναψυ-
κτικα,́ μουσικη ́και πολυ ́κεφ́ι. Οσ́α μελ́η και φιλ́οι επι-
θυμουν́ να προσφερ́ουν κατ́ι επιπλεόν στην γιορτή

(φαγητο,́ γλυκα,́ κλπ), ειν́αι ευπροσ́δεκτα αρκει ́να ειν́αι
φτιαγμεν́α με μερακ́ι.

Με την ευκαιριά της γιορτης́ θα θελ́αμε να
προσκαλεσ́ουμε τους φιλ́ους της περιοχης́ μας που
δεν ειν́αι μελ́η στον συλ́λογο ́μας, να γιν́ουν συν́τομα
και αυτοι ́μελ́η, για να μπορεσ́ουμε ολ́οι μαζι ́να προ-

σφερ́ουμε περισσοτ́ερα στην περιοχη ́μας.

Για το ∆Σ,
Ο Προέδρος ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Οι Πολιτιστικές 
Διαδρομές στο Αιγάλεω
Ένα πλούσιο πρόγραμμα  καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο

Θέατρο   «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ» στο Αιγάλεω , για ένα μήνα
έως 22 Σεπτεμβρίου , έχει επιμεληθεί ο Δήμος , στο πλαίσιο
της «Πολιτιστικής Διαδρομής 2014».Το πρόγραμμα έχει ως
εξής:

5/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα έναρξης: 21.00
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΕΡΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ» Μουσικό

σχήμα «ΦΩΝΕΣ»
Επιμέλεια: Μαίρη ΄Εσπερ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(Γάλα

Εβαπορέ,Σαπούνια,Σαμπουάν,Αφρόλουτρα)

7/9 ΚΥΡΙΑΚΗ
Ώρα έναρξης: 21.00
ΚΩΜΩΔΙΑ  «ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» των:Ελένη Ράντου, Σάρας

Γανωτή, Νίκου Σταυρακούδη
Σκηνοθεσία: Γιώργος  Παλουμπής
Παίζουν: Ε.   Ράντου,  Π.  Δαδακαρίδης,  Ο. Αυγουστίδης,

Μ.  Ιατρόπουλος,   Δ.  Καπετανάκος,   Μπ. Γιωτόπουλος
ΕΙΣ:15€, 12€:Φοιτητικό- Πολυτέκνων & Ανέργων(κάρτα ανερ-

γίας)

8/9 ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα έναρξης: 21.00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΔΑΚΗΣ
Μαριαστέλλα Τζανουδάκη, τραγούδι
Παίζουν: Γιώργος Σπηλιόπουλος, μπουζούκι-Νίκος Παπανα-

στασίου, πλήκτρα-ακορντεόν – Βασίλης Ραψανιώτης, βιολί -
Σπύρος Δέλτα, κιθάρα -Γιάννης Άννινος, μπάσο -Γιώργος Τζα-
νέτος, κρουστά

Ηχοληψία: Βασίλης Αζίσης
ΕΙΣ:12€ 10€ (ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ)

12/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα έναρξης: 21.00
«ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ» του Αριστοφάνη
Σκηνοθεσία: Τζέζαρις Γκραουζίνις -Διασκευή: Γ.Κιμούλης  &

Πιτσιρίκος -Μετάφραση: Κ.Χ.Μύρη,
Παίζουν:Γ. Κιμούλης, Δ. Πιατάς, Φαίη Ξυλά, Θ. Αλευράς, Κ.

Γιαννακόπουλος,  Δ. Ραφαήλος, Χ. Χιώτης κ.α.
ΓΕΝ.ΕΙΣΟΔΟΣ:15 €

15/9 ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα έναρξης:21.15
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του Αριστοφάνη
Μετάφραση – Απόδοση: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος -  Σκηνοθε-

σία: Τζέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Πάτσας
Παίζουν: Μ. Καβογιάννη, Α. Λουδάρος,  Κ. Κωνσταντίνου,  Θ.

Τσαλταμπάσης, Ν. Κοντογεώργη, Μ. Βαρλάμου   κ.α.
ΕΙΣ:15€ 12€:Φοιτητικό- Άνω των   65 –  Μέχρι 18 ετών –

Ανέργων(κάρτα ανεργίας) –  ΑΜΕΑ-Σύλλογοι  &
Ομαδικά(άνω των 20 ατόμων)

17/9    ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα έναρξης: 21.00
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΒΑΤΡΑΧΟΙ» του Αριστοφάνη
Σκηνοθεσία – Απόδοση: Γιάννης Κακλέας
Παίζουν: Π. Βλάχος, Κ. Γαβαλάς, Γ. Ζουγανέλης
Σ. Ιακωβίδης, Κ. Κουνέλλας, Φ.Μουρατίδης, Ε. Παπούλια,

Β.Χαραλαμπόπουλος, κ.α.
EΙΣ:15€, 12€:Νεανικό(έως 23 τών)     Φοιτητικό-  Άνω  των

65-   Ανέργων-ΟΓΑ

18/9   ΠΕΜΠΤΗ Ώρα έναρξης:21.00
ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΛΕΩ «ΝΟΤΕΣ ΣΕ 1ο ΠΛΑΝΟ»
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ…   αφιέρωμα σε λαϊκά τραγούδια
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(Γάλα

Εβαπορέ,Σαπούνια,Σαμπουάν, Αφρόλουτρα)

19/9ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα έναρξης:21.00
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ: «ΤΟ ΤΡΙΤΟ  ΚΟΥΔΟΥΝΙ»
« Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΥ»του Φ. Γ. Λόρκα
Μετάφραση:  Αλέξης Σολομός- Σκηνοθεσία: Παναγιώτης

Σπηλιόπουλος &«Η Ψεύτρα» του Ζαν Κοκτώ (Μονόλογος)
Μετάφραση : ΜάριοςΠλωρίτης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(Γάλα Εβαπορέ,Σαπούνια,
Σαμπουάν, Αφρόλουτρα)

20/9 ΣΑΒΒΑΤΟ Ώρα έναρξης:21.00
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
« ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ»-Μουσικό σχήμα «Οι

Μελωδοί»
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Γάλα Εβαπορέ,Σαπούνια,

Σαμπουάν,  Αφρόλουτρα)

21/9 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚH ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ  – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.)
Αφιέρωμα στο  Μάνο Χατζιδάκι
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ(Γάλα

Εβαπορέ,Σαπούνια,Σαμπουάν,  Αφρόλουτρα)

22/9 ΔΕΥΤΕΡΑΏρα έναρξης:21.00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ   «Τραγουδάμε ότι μας

πονάει…»ΓΕΝ.ΕΙΣΟΔΟΣ:10 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ(ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ)

ΤΜHΜΑ ΕΣΟΔΩΝ(1ος ΟΡ.) 9.00-13.00
ΘΕΑΤΡΟ «Α. ΜΙΝΩΤΗΣ» (Ι. ΟΔΟΣ & ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ-

ΑΛΣΟΣ)ΤΗΛ.2105311168 (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:210590440 (8.00-15.00)
2105311168 (18.00-21.00)
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Χρήσιμες συμβουλές για τους κατανα-
λωτές  δίνει ο Σύνδεσμος Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αχαρ-

νών , ενημερώνοντάς τους για τα όσα ισχύουν
το δεκαήμερο των προσφορών που θα γίνο-
νται στα εμπορικά κατάστήματα της περιοχής
μας .

Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει τα εξής 
Με την λήξη της περιόδου των θερινών εκπτώ-

σεων στις 30 Αυγούστου 2014 και της δυνατότη-
τας πλέον διενέργειας ‘ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ’ από τις
εμπορικές επιχειρήσεις ,  ο ΣΕΒΑ ανακοινώνει:

Με τον Νόμο 3377/19-8-2005 του Υπουργείου
Ανάπτυξης :

• Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμέ-
νων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγο-
ρίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφό-
σον αναγράφονται ευκρινώς  η παλαιά και η νέα
τιμή των προϊόντων , σε εμφανή σημεία του κατα-
στήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτί-
θενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Προσφορές
μπορούν να γίνονται κατ’ όλη την διάρκεια της
σεζόν μέχρι και την έναρξη της επόμενης περιό-
δου εκπτώσεων με την τροπολογία του Υπ. Ανά-
πτυξης Ν3769/2009 αρ.19 παρ.8.  

• Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η
προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερ-
βαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου
των ειδών που διαθέτει το κατάστημα.

• Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν
επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες
από την προηγούμενη.

• Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήμα-
τος οφείλει να ανακοινώνει στην Διεύθυνση
Εμπορίου της οικίας Περιφερειακής Αυτοδιοίκη-
σης και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, (ΣΕΒΑ),
είτε είναι μέλος είτε όχι, όλες τις προσφορές που
προτίθενται να κάνει, τουλάχιστον μία (1) ημέρα
πριν την έναρξη τους. 

Στην ανακοίνωση αναφέρονται όλα τα προσφε-
ρόμενα προϊόντα αναλυτικά και η χρονική διάρ-
κεια της προσφοράς.

Ισχύουν ως προς τις γενι-
κές τους διατάξεις , ήτοι μια
δεδομένη επιχείρηση μπο-
ρεί να κάνει προσφορές
στο σύνολο των τριάντα
(30) ημερών για τρία (3)
δεκαήμερα προσφέροντας
–εάν το επιθυμεί- το 30%
των ειδών της κάθε φορά. 

Ο ΣΕΒΑ συνιστά την
πιστή εφαρμογή του
Νόμου διότι σε αντίθετη
περίπτωση επιβάλλεται
πρόστιμο πεντακοσίων
(500) μέχρι πενήντα χιλιά-
δων (50.000) ευρώ, ανάλο-
γα με την βαρύτητα και την
συχνότητα της παράβα-

σης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των ποινι-
κών κυρώσεων που προβλέπονται στο αρ.31 του
αγορανομικού κώδικα.

Οι συνάδελφοι μπορούν να κοινοποιούν τις ανα-
κοινώσεις των προσφορών που θα κάνουν είτε
ταχυδρομικά ή για ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση
των συναδέλφων λειτουργεί 24 ώρες το FAX του
συλλόγου με αριθμό 210-2440517  ή στο seba-
harnon@yahoo.gr  και για την Διεύθυνση  Εμπο-
ρίου Αντιπεριφέρειας Ανατολικής Αττικής είτε
ταχυδρομικά είτε στο FAX 210-6033045

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΒΑ

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αχαρνών Σύνδεσμος Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αχαρνών 

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Την Κυριακή 
η εκλογή Προεδρείου 
στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής

Την ερχόμενη Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014,
στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η πρώτη
συνεδρίαση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής, στο Αμφιθέατρο της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών  (Λεωφόρος Μεσογείων
156, Χολαργός).

Στη 17η συνεδρίαση του Π.Σ.Α. θα πραγματο-
ποιηθεί η συγκρότηση - εκλογή Προεδρείου και η
εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής.

Το «Κίνημα Ανατροπής στην
Αυτοδιοίκηση», με επικεφα-
λής τον υποψήφιο για την

Προεδρεία της ΚΕΔΕ, Γιώργο
Πατούλη, συναντήθηκε την Παρα-
σκευή ,  στα Ιωάννινα, με τους
Δημάρχους από την Περιφέρεια
της Ηπείρου, που στηρίζουν το
Κίνημα.    

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν,
η οργανωτική συγκρότηση του
Κινήματος για τις  επικείμενες
Εκλογές της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και
της ΚΕΔΕ, καθώς και τα προβλή-
ματα της Περιφέρειας. 

Ειδικότερα, επισημάνθηκε το
σοβαρό ζήτημα της ανεργίας που
πλήττει την περιοχή και η απομό-
νωση που βιώνουν οι κάτοικοι των
ορεινών και δύσβατων περιοχών
και σημειώθηκε η ανάγκη να επιτα-
χυνθούν τα οδικά έργα και τα έργα
υποδομών.              

Αναφέρθηκε, επίσης, η ανάγκη
για μεγαλύτερη απορρόφηση των
κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους
Δήμους. 

Τέλος, αποφασίστηκε η κατάθεση
αιτήματος στον Υπουργό Εσωτερι-
κών για την παράταση της "ενδο-
διαδημοτικής κινητικότητας". 

Ο επικεφαλής του «Κίνημα Ανα-
τροπής στην Αυτοδιοίκηση», Γιώρ-
γος Πατούλης, σε δηλώσεις του
υπογράμμισε:

«Σήμερα εδώ στην Ήπειρο κλεί-
νει μία τριήμερη περιοδεία, που
ξεκίνησε τη Τετάρτη από τη Θεσσα-
λονίκη και συνεχίστηκε την επόμε-
νη ημέρα στη Δυτική Μακεδονία.

Διαπιστώσαμε τα μεγάλα και
πολύπλοκα προβλήματα, που
παρουσιάζονται σε όλους τους
Δήμους της Χώρας μας, αλλά και
την ανυπαρξία των Συνδικαλιστι-
κών μας Οργάνων.

Η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέ-
πει να αποτελέσει την "ατμομηχα-
νή" επίλυσης των προβλημάτων
αυτών. 

Επιπλέον, πρέπει να ανοίξει ένας
σοβαρός διάλογος για την απαξίω-
ση της Δημαρχιακής αμοιβής, που
καθιστά τους Δημάρχους επαίτες,
όπως βέβαια και της αμοιβής των
Αντιδημάρχων μας, αλλά και τις 

αποζημιώσεις των Δημοτικών
Συμβούλων. Τέλος, με χαρά διακρί-
ναμε τη συναντίληψη που μας διέ-
πει με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία
των Δημάρχων των Περιφερειών
που επισκεφθήκαμε, η οποία δια-
μορφώνει σαφή πλειοψηφία στις
επερχόμενες Εκλογές των Π.Ε.Δ.,
αλλά και της ΚΕΔΕ».  

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι
Δήμαρχοι από τους Δήμους:

Άρτας: Χρήστος Τσιρογιάννης   
Δωδώνης: Χρήστος Ντακαλέτσης
Ζήρου: Νικόλαος Καλαντζής
Ζίτσας: Μιχαήλ Πλιάκος
Ηγουμενίτσας: Ιωάννης Λώλος
Κόνιτσας: Ανδρέας Παπασπύρου
Νικόλαου Σκουφά: Ευστάθιος

Γιαννούλης
Πάργας: Αντώνιος Νάστας
Φιλιατών: Σπυρίδων Παππάς.

Το θέμα αποζημίωσης των αιρετών και 
τα προβλήματα της περιφέρειας 
Σε συνάντηση δημάρχων του «Κινήματος Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» 
ενόψει των εκλογών της ΚΕΔΕ
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ΑΔΑ:ΩΧΩΙΩΨΝ-Υ2Κ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ημερ/νια: 01/09/2014
Αρ. Πρωτ.: 31032

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
A.B.S ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ»

Ο Δημ́αρχος Ασπροπύργου
λαμβάνοντας υποψ́ιν:

1. Τις δ/ξεις της Υ.Α. 11389/93
αρ́θρο 209 του Ν. 3463/06 , τις
δ/ξεις του Ν. 3852/10 και τις
δ/ξεις του Ν. 3861/10.

2. Τις δ/ξεις της περ.γ παρ. 12
του άρθρου 2 του Ν. 2286/95.

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 3 παρ.
10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του
ΕΚΠΟΤΑ.

4.Την 17/2002 Εγκυκ́λιο
ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την  οποιά ορί-
στηκαν τα ποσά του άρθρου 2
[παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδαφ́ιο
VIII]

Προκηρυσ́σει προχ́ειρο δια-
γωνισμο για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
A.B.S ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ»

Προυπ̈ολογισμου ́ δαπαν́ης
20.000,00 € υπο Κ.Α.
20/7135.077

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί
στο Δημοτικο ́ Κατασ́τημα
Ασπροπύργου , Λεωφ. Δημο-
κρατίας  18 , 1ος ορ́οφος , στις
08 - 09 - 2014 ημερ́α Δευτέρα
με ωρ́α εν́αρξης παραλαβής
προσφορών την 10:00 π.μ. και
ωρ́α ληξ́ης προθεσμίας  παρα-
λαβής των προσφορών την
10:30 π.μ.

Για πληροφορίες  ως προς τα
δικαιολογητικα ́ συμμετοχής και
τους όρους διακηρ́υξης , οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο  Δημ́ο, καθημερινα ́τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.:
213-2006516 εσωτ. 216) απο ́τον
αρμόδιο υπάλληλο προμηθει-
ών , υπ όψ́ιν του κου Μπελλιά
Ευσταθ́ιου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

9:00 π.μ.
- 8:00 μ.μ.
Δημαρχείο
Αχαρνών

Φιλαδελφείας 87 
& Μπόσδα, 

τηλ. 213-2072300,
213-2072527, 
213-2072450 &
210-2478505

Κεντρική Πλατεία
Αγίου Βλασίου

«Καρμανιόλες» αθλητικές 
εγκαταστάσεις Δήμων στην Αττική

Να τηρηθούν όσα προβλέπει ο
νόμος για τις αθλητικές εγκατα-
στάσεις, σ΄ότι αφορά την ασφά-

λειά της χρήσης τους από αθλούμενους
ζητεί με κατεπείγουσα  επιστολή του , ο
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης , Μανώλης Αγγελάκας ,  καθι-
στώντας υπεύθυνες τις Δημοτικές Αρχές .

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με τους προέδρους των Επιτροπών
Επιθεώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μανώλης Αγγελά-
κας με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Ασκούνη επισημαίνει σειρά προ-
βλημάτων που παρατηρούνται σε αρκετούς Δήμους της χώρας σχετικά με την αδειο-
δότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα και πιθανώς λόγω αδιαφορίας ορισμένων απελθουσών διοική-
σεων , υπάρχουν, αναφέρει ,  αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς μελέ-
τες πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας και Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αρκετές
Δημοτικές Αρχές επίσης, τονίζει , δεν έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για ένταξη
τυχόν αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, ενώ επιπροσθέτως,
δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για συμμόρφωση στα όσα προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία για τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  καθιστά σαφές ότι θα αδειοδοτήσει μόνο όσες
αθλητικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας για τους αθλητές και τους
αθλούμενους πολίτες και για το λόγο αυτό καλεί τις Δημοτικές Αρχές να συμμορφω-
θούν με την ισχύουσα νομοθεσία, προχωρώντας άμεσα στην εκπόνηση των απαραί-
τητων μελετών.  

Απέτρεψαν τη διάθεση 1 τόνου 
χαλασμένων αλιευμάτων 
Οι ελεγκτές της Π.Ε. Πειραιά 

Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην
Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, οι ελεγκτές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, εντόπισαν
και κατέσχεσαν 1100 κιλά ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση νωπά αλιεύματα.

Ειδικότερα , κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο υγειονομικό κτηνιατρικό έλεγχο, οι
ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και κατέσχεσαν σε ψυκτικό θάλαμο της Ιχθυόσκαλας
Κερατσινίου, 54 ιχθυοκιβώτια-φελιζόλ με νωπό σολωμό Νορβηγίας συνολικού βάρους

1100 κιλών, λόγω λήξης του ορίου συντήρησης.
Μετά τα παραπάνω, τα κατασχεθέντα αλιεύματα, αφού χαρακτηρίστηκαν μη ασφα-

λή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση αποσύρθηκαν από τη αγορά και κατα-
στράφηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας.

Η σχετική κτηνιατρική έκθεση κατάσχεσης θα διαβιβαστεί άμεσα στην αρμόδια
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά .

Οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες τροφίμων από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθ-
μούς και το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τηρούνται αυστηρά οι κανό-
νες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Τα επικαιροποιημένα ψηφιακά δεδομένα 
των Λατομικών Περιοχών της χώρας 

HΔιεύθυνση Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο των εργα-
σιών υποδομής που υλοποιούνται για την επικαιροποίηση των στοιχείων της

τηρούμενης ψηφιακής βάσης δεδομένων (http://www.latomet.gr), προχώρησε στην
συγκέντρωση, καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση των Λατομικών Περιοχών
(ΛΠ) της χώρας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι Λατομικές Περιοχές (Λ.Π.) όπου χωροθετούνται τα λατομεία αδρανών αποτελούν
το θεσμικό εργαλείο της χωροθέτησης και του βιώσιμου σχεδιασμού των αδρανών
υλικών από πρωτογενείς πρώτες ύλες.
• Η διαθέσιμη εφαρμογή θέασης των πολυγώνων Λατομικών Περιοχών (ΛΠ) καθώς η
σχετική κατηγοριοποίησή τους (ενεργοποιημένη, αποχαρακτηρισμένη κλπ.) είναι
προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  http://www.latomet.gr/lp_adranon.
• To πολυγωνικό διανυσματικό σύνολο δεδομένων το οποίο απεικονίζει όλες τις Λατο-
μικές Περιοχές (ΛΠ) είναι επίσης διαθέσιμο με τη μορφή shape file αρχείου (.shp) στον
ακόλουθο σύνδεσμο : http://www.latomet.gr/ntf/LP_adranon_24072014.zip.
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Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
Γρηγόρης Σταμούλης 
συγχαίρει τους επιτυχόντες 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Με αφορμή την ανακοίνω-

ση των αποτελεσμάτων των
εισαγωγικών εξετάσεων
2014 στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ο δήμαρχος
Μεγαρέων Γρηγόρης Στα-
μούλης εξέδωσε συγχαρη-
τήριο μήνυμα

«Αγαπητοί νέοι και νέες,
Εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή συγχαρητήριά μου, για την

είσοδό σας στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της χώρας μας.

Η επιτυχία σας αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή και αναγνώριση,
διότι είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας και μόχθου,
αποδεικνύει δε περίτρανα την θέληση και τις υψηλές ικανότη-
τες, που διαθέτετε. 

Συγχαρητήρια αξίζουν και στις οικογένειές σας, οι οποίες στή-
ριξαν τις προσπάθειές σας, παρά τις αντίξοες οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες, καθώς επίσης και στους καθηγητές σας,
οι οποίοι συνέβαλλαν τα μέγιστα στην ορθή προετοιμασία σας.

Η είσοδός σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί την
αφετηρία ενός νέου, μεγάλου "ταξιδιού", κατά την διάρκεια του
οποίου θα αποκτήσετε σημαντικότατα εφόδια επιστημονικής
γνώσης και κοινωνικής παιδείας. Αυτά θα είναι τα ισχυρά θεμέ-
λια, που θα σας επιτρέψουν, να διεκδικήσετε με επιτυχία την
επαγγελματική σας αποκατάσταση και την κοινωνική σας κατα-
ξίωση.

Βεβαίως, και  όσοι νέοι έδωσαν τον δικό τους μεγάλο αγώνα,
αλλά δεν κατάφεραν, να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, είναι άξιοι συγχαρητηρίων, διότι προσπάθησαν για το καλύ-
τερο και διεκδίκησαν το αυτονόητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου
στην παιδεία. Είμαι βέβαιος, ότι με θέληση, επιμονή και υπο-
μονή, θα βρουν άλλες ενδιαφέρουσες επιλογές εκπαίδευσης,
που επίσης θα τους οδηγήσουν σε επαγγελματική και κοινωνι-
κή επιτυχία.

Αγαπητοί νέοι και νέες,
Αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος για όλους εσάς, διότι

αποτελείτε το φωτεινό μέλλον του τόπου μας και της πατρίδας
μας, μας γεμίζετε με αισιοδοξία και μας δίνετε κουράγιο, να
δώσουμε ακόμη μεγαλύτερους αγώνες, για να σας παραδώ-
σουμε μια κοινωνία καλύτερη από την σημερινή.

Ως Δήμαρχος θα κάνω, ό,τι είναι δυνατόν και θα εργασθώ
αόκνως με όλες μου τις δυνάμεις, από κοινού με όλους τους
συνεργάτες μου, για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθή-
κες, ώστε, όταν τελειώσετε τις σπουδές σας, να σταδιοδρομή-
σετε στον τόπο μας και να προσφέρετε τα μέγιστα στους συν-
δημότες μας.

Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να έχετε πάντα επιτυ-
χίες στη ζωή σας, καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη τόσο σε
εσάς, όσο και στις οικογένειές σας.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
Γρηγόρης Σταμούλης»

Ξεκινήσαμε με 1100 εργα-
ζόμενους το 2007, και σήμε-
ρα είμαστε στους 620 σε
Δήμο και Νομικά Πρόσωπα,
παρά το γεγονός ότι πήραμε
και λειτουργούμε σχεδόν
όλες τις αρμοδιότητες της
πρώην Νομαρχίας, με το
νόμο «Καλλικράτη». 

Ενώ, κοντά στις υπηρεσίες
και τις δράσεις που βρήκαμε
και επεκτείναμε, προσθέσα-
με σχεδόν άλλες τόσες, με
πανελλήνια καταξίωση. Την
ίδια ώρα, κάναμε και θα συνεχίσουμε να κατασκευά-
ζουμε σημαντικότατα έργα υποδομής και αναβάθμισης
της πόλης μας. 

‘’χουμε καθήκον να διαφυλάξουμε τον τόπο 
μας την ομοψυχία και τη συνοχή

των Ασπροπύργιων, που είναι και πρέπει
να παραμείνουν, υπεράνω τεχνητών

διαχωρισμών! ‘’

Οι Εκλογές τελείωσαν, λοιπόν, «τα κεφάλια μέσα»
από αύριο, με γνώμονα την εθνική επιβίωση, την ομο

ψυχία και τη συνοχή των Ασπροπύργιων, που είναι
και πρέπει να παραμείνουν, υπεράνω τεχνητών δια-
χωρισμών! Έχουμε καθήκον να διαφυλάξουμε τον
τόπο μας απ΄ την οργή που προσπαθούν επιδέξια να
διαμορφώσουν, ώστε να στρεφόμαστε ο ένας απένα-
ντι στον άλλο! Όλοι Μαζί! 

Ας ανταποκριθούμε στο χρέος, να κρατήσουμε τις
ρίζες μας! Να γίνουμε η ανθρώπινη αλυσίδα, που θα
κρατήσει έξω απ΄ τη ζωή μας όσους έβαλαν στόχο τον
αφανισμό της Πατρίδας μας και του Λαού της! Ο
Ασπρόπυργος μπορεί! Η Ελλάδα μπορεί! Με Πίστη
στο Θεό και την κληρονομιά μας θα τα καταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ!».

Στο πλαίσιο της διαρκούς επέ-
κτασης του δικτύου της και με
γνώμονα πάντα την στήριξη

του Έλληνα καταναλωτή σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς,  η 100%
Ελληνική εταιρεία ΜΕTRO A.E.B.E.
συνεχίζει  να επενδύει δυναμικά στη
χωρα της , με τη λειτουργία δύο
καταστημάτων My market στην Ελευ-
σίνα, όπου προσφέρουν και τόνωση
της απασχόλησης στην ευρύτερη
περιοχή.

Το 1ο καταστήμα My market στην

Ε λ ε υ σ ί ν α ,
που ξεκίνησε
τη λειτουργία
του την
Πέμπτη 24
Ιουλίου, βρί-
σκεται σε μια
π υκνοκατοι-
κ η μ έ ν η
περιοχή, στη
συμβολή των οδών Επισμηναγού
Νέζη, Γράμμου και Σπετσών. 

Το δεύτερο, που αποτελεί κατάστη-

μα της αλυ-
σίδας, με
χ ώ ρ ο
π ώ λ η σ η ς
840 τ.μ.,
β ρ ί σ κ ε τ α ι
στο 61ο
χλμ. Π.Ε.Ο
Α θ η ν ώ ν -
Θηβών και

Κίμωνος, στην Αερογέφυρα Μάνδρας
– μια στρατηγική 23ο τοποθεσία,
καθώς αποτελεί κομβικό σημείο στην

είσοδο της περιοχής από την Αττική
οδό με τη δυνατότητα να αποτελέσει
πόλο έλξης για τους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής, αλλά και τους
διερχόμενους επισκέπτες.

Παράλληλα, τα My market διατη-
ρούν αδιαπραγμάτευτη την υψηλή
ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε
όλα τα επίπεδα, με σημεία αναφοράς
τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων,
τη φιλική εξυπηρέτηση και την αναμ-
φισβήτητη ποιότητα στα φρέσκα τμή-
ματα των καταστημάτων τους. 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ Η ΜΕTRO A.E.B.E.
Έναρξη λειτουργίας δύο νέων καταστημάτων στην Ελευσίνα 

Η συνέχεια του κειμένου από σελ. 2
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Δεν ανέδειξε νικητή το φιλικό γειτονικό
ντέρμπι ανάμεσα στον Βύζαντα Μεγάρων
και του Πανελευσινιακού αφού αναδείχθη-
κε ισόπαλο χωρίς γκόλ. Οι δυο τεχνικοί
Κυριάκος Μίχας και Πέτρος Μίχος δοκίμα-
σαν διάφορα σχήματα και έβγαλαν κάποια
συμπεράσματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΏΝ:

Κυριάκος Μίχας: 
«Οι παίκτες μου ήταν κουρασμένοι σήμερα από την
προετοιμασία.  Έδειξαν όμως ότι έχουν δυνάμεις. Ο
Βύζας αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία διεκδίκησε
με αξιώσεις την άνοδο στην Β’ Εθνική και η οποία
έχει κάνει ορισμένες προσθήκες στο περσινό της
σχήμα.  
Ο Βύζας είναι καινούργια ομάδα με …. 30 προσθή-
κες. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Συνεχίζου-
με τη δουλειά»

*** Χθές ο Κυριάκος Μίχας έδωσε ρεπό στους ποδο-
σφαιριστές του.

Πέτρος Μίχος:
«Βρισκόμαστε σε αρκετά καλό δρόμο γενικά και από

πλευράς διοίκησης αλλά και από πλευράς δυναμι-
κού. Είχαμε ένα πολύ καλό Α’ ημίχρονο και το μόνο
που έλειπε ήταν το γκολ. 

Στο Β’ ημίχρονο με τις αλλαγές ήταν δύσκολο να
βρούμε και πάλι ρυθμό όπως το Α’.
Το υλικό το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας, μάς
δίνει την δυνατότητα να αλλάζουμε σχήματα και
τακτικές, πράγμα πολύ καλό και θετικό. 
Εύχομαι καλή συνέχεια στον φίλο Κυριάκο και στην
ιστορική ομάδα του Βύζαντα».

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 
Η ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ

Η Αργώ Μεγάρων πραγματοποίησε αρκετές
μεταγραφές με αποτέλεσμα να γίνει ανταγωνι-
στική στο φετινό πρωτάθλημα της Β' κατηγορίς
Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα απέκτησε τους:
Κώστα Βοιδήλα και Σάκη Γκουτσούλα απο τον
Ατταλο Νέας Περάμου. Αναστάσιο Ανδρέου
απο Αίαντα Παραλίας Ασπροπύργου. Ιερόθεο
Καλλιπέτση απο Βύζαντα Μεγάρων.  Παύλο
Ιγνάτη και Βαγγέλη Μιχαήλη απο τη Νέα Πέρα-
μο.  Πάρη Μπέλση και Γιώργο Δημόγλη απο
τον Μεγαρικό. Κωνσταντίνο Ζωγράφο απο την
Ροδιά Ηρακλείου.

Την τεχνική ηγεσία της ομάδας έχει αναλάβει
φέτος ο Ιερόθεος Μαργέτης που συνεχίζει με
εντατικό ρυθμό την προετοιμασία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ 

Με 33 ιστιοπλόους σε οκτώ κατηγορίες θα εκπρο-
σωπηθεί η ελληνική ιστιοπλοϊα στους Βαλκανικούς
αγώνες της Ρουμανίας που αρχίζουν αύριο Τρίτη στην
Κοστάντζα και ολοκληρώνονται στις 6 Σεπτεμβρίου . 

Εκτός από την ομάδα μας και τους διοργανωτές θα
αγωνιστούν αθλητές από την Βουλγαρία, την Σερβία,
το Μαυροβούνιο, τα Σκόπια, την Αλβανία και την Τουρ-
κία.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας αποτελείται από
τους εξής αθλητές και αθλήτριες:

ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΑΓΟΡΙΩΝ: Τ.Αθανασόπουλος, Δ.Παπα-
δημητρίου,Ι.Κεφαλλωνίτης,

Π. Γιαννακίδης , Γ. Δρόσος, Α. Σχινάς, Λ. Βολίκας, Η.
Τσαπάρας, Σ. Κυριακίδης, 

Π. Γ. Ηλιόπουλος.

ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: Α.Π.Σπανάκη, Α. Καλαντζή,
Α. Νικολάκη, Α. Α. Βασταρδή, Ο. Παναγοπούλου

ΦΙΝΝ: Π.Δαβουρλής ,Α.Μανωλάκης 

470 ΑΝΔΡΩΝ: Α. Τσιμπουκέλης-Β. Κοντάκης

420 : Ι. Μουστακαριάς-Γ. Καραδήμας, Ν. Πατέλης- Γ.
Δαφερέρας. Κ.Ταβουλάρη-

Φ. Κουτσουμπού

ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ:  Ν. Χρυσός, Α. Κάτσιος

ΛΕΙΖΕΡ ΡΑΝΤΙΑΛ: Μ. Βλάχου, Α. Φακίδη

ΛΕΙΖΕΡ 4,7: Ο. Παπαδόπουλος, Ι. Πόππης, Β.
Καλαντζή, Χ.Αθανασοπούλου

Αρχηγός της αποστολής είναι ο αντιπρόεδρος της
ΕΙΟ Αριστείδης Αδαμόπουλος, συνοδός  ο Παύλος
Σκυλίτζης και προπονητές οι Γ. Χριστόνικος, Γ. Κανε-
λάτος, Π. Παπαστεφάνου και Χ. Γκανιάτσας.    

ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
Aνάμεσα στον Βύζαντα Μεγάρων και τον Πανελευσινιακό 

ΚΚ..   ΜΜΙΙΧΧΑΑΣΣ ΠΠ..   ΜΜΙΙΧΧΟΟΣΣ
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ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πολύ καλό πρόσωπο παρουσίασε ο Αστέρας Μαγούλας  στο νικηφόρο φιλικό στην Χαλ-
κίδα. Το συγκρότημα του Αλκη Ελευθεριάδη έπαιξε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο και
βρήκε δυο φορές δίχτυα χάρις σε τέρματα των Βασιλείου και Μπεχλή.

Η ομάδα της Δυτικής θα δώσει νέο φιλικό προετοιμασίας την Τετάρτη στις 17:30 στο γήπε-
δό της στην Μαγούλα  με την Γλυφάδα. Θα είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τον εν
λόγω τεχνικό να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και να προετοιμάσει την ομάδα του.

ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
με τον Ευθύμη Κουλουχέρη

ο Αχαρναικός

Οι άνθρωποι του Αχαρναικού συζητούν με
τον Ευθύμη Κουλουχέρη για αντικαταστάτη
του Μανώλη Λιαπάκη. 

Ο 33χρονος αμυντικός με θητεία σε Προο-
δευτική, Ολυμπιακό, Άρη και Πανιώνιο είναι
πιθανό να φορέσει τα πράσινα και να συνερ-
γαστεί για πρώτη φορά με τον Αχαρναϊκό.

Στα πλαίσια της προετοιμσίας της η ομάδα
του Μενιδίου θα δώσει φιλικό αγώνα την
Τετάρτη με τον Ηρακλή Ψαχνών.

ΕΠΣΔΑ: 3/9 η κλήρωση κυπέλλου
και πρωταθλήματος 2014-2015

Απαραίτητη κρίνεται η παρουσία των μελών της
ΕΠΣΔΑ στην κλήρωση των αγώνων πρωταθλή-
ματος και κυπέλλου.

Η κλήρωση του πρωταθλήματος και του κυπέλ-
λου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Δυτικής Αττικής (ΕΠΣΔΑ) θα διεξαχθεί την Τετάρ-
τη 3/9/2014 στο συγκρότημα αναψυχής Λε
Μιράζ, στην παραλία Μεγάρων – Βαρέα – ώρα
19:30

ΞΕΚΙΝΑ Ο ΟΗΕ 
Έρευνα για εγκλήματα 
πολέμου από το Ισλαμικό
Κράτος στο Ιράκ 

Αποστολή στο Ιράκ για την διεξαγωγή έρευ-
νας σχετικά με το ενδεχόμενο διάπραξης
εγκλημάτων πολέμου από το Ισλαμικό

Κράτος στο Ιράκ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποι-
ήσεί η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαί-
ωματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Όπως δήλωσε νωρίτερα η αναπληρώτρια του
Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Φλάβια Πανσιέρι το ΙΚ εκτιμάται ότι έχει προχωρή-
σει σε συστηματικές και σκόπιμες επιθέσεις κατά
αμάχων. Ανάμεσά τους στοχευμένες δολοφονίες,
βιασμοί, δουλεία, σεξουαλική κακοποίηση και η
πολιορκία ολόκληρων κοινοτήτων.

Ωστόσο, συμπλήρωσε, και οι ιρακινές κυβερνητι-
κές δυνάμεις έχουν εκτελέσει κρατουμένους και
βομβαρδίσει περιοχές αμάχων.

Σύμφωνα με την κυρία Πανσιέρι οι αξιωματούχοι
του ΟΗΕ συνεχίζουν να συγκεντρώνουν «ισχυρές
ενδείξεις» ότι υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές υπό τον
έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους.

Για να τιμωρήσουν το 4 μηνών
βρέφος τους, το πέταξαν σε λίμνη

Μόνο φρίκη μπορεί να προκαλέσει η είδηση πως
ζευγάρι που θέλησε να τιμωρήσει το 4 (!) μηνών
βρέφος του, κατέληξε να το σκοτώσει και να το
πετάξει σε μια λίμνη, καταγγέλλοντας παράλληλα
την... απαγωγή του.

Η υπόθεση συγκλονίζει τη Γαλλία. Ο μικρός Λοάν
είχε εξαφανιστεί την περασμένη Τετάρτη κοντά στο
Γκερέ, στην κεντρική Γαλλία. Σήμερα Κυριακή, το
μωρό βρέθηκε νεκρό και οι γονείς – τέρατα ομολό-
γησαν πως το σκότωσαν.

Το βρέφος βρέθηκε σε μια λίμνη, σύμφωνα με
την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Click4more: Βρέθηκε το αγοράκι που απήγαγαν
οι γονείς του από το νοσοκομείο

O πατέρας και η μητέρα, ηλικίας 31 και 24 ετών
αντίστοιχα, είχαν καταγγείλει ότι το παιδί τους ηλι-
κίας 4 μηνών είχε πέσει θύμα απαγωγής.

Ωστόσο τέθηκαν υπό κράτηση χθες εξαιτίας
«ασυνεπειών και κατάθεσης μη αληθοφανών
γεγονότων», είπε ο εισαγγελέας του Γκερέ,
Σεμπαστιέν Φαρζ.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, οι γονείς
τελικά ομολόγησαν, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο
για μία «τιμωρία με κακή κατάληξη, με απρόσμε-
νες και ανεπιθύμητες συνέπειες» είπε στο Γαλλικό
Πρακτορείο μία πηγή που βρίσκεται κοντά στην
έρευνα.

Το ζευγάρι οδήγησε σήμερα τους ερευνητές στο
σημείο όπου είχαν εγκαταλείψει τη σορό του
μικρού Λοάν, 30 χιλιόμετρα από το σπίτι τους.

Στις 27 Αυγούστου οι γονείς είχαν καταγγείλει
στην αστυνομία την εξαφάνιση του παιδιού τους
από ένα χώρο αναψυχής 12 χιλιόμετρα από το
σπίτι τους.

Είχαν δηλώσει στους αστυνομικούς ότι το παιδί
τους, που βρισκόταν σε ένα πορτ μπεμπέ το
οποίο είχαν αφήσει δίπλα στο αυτοκίνητό τους
απήχθη από έναν άγνωστο, ενώ εκείνοι έπαιζαν
ένα παιχνίδι με μεταλλικές μπάλες (πετάνκ).

Ο εισαγγελέας έκανε λόγο για ένα «βίαιο οικογε-
νειακό κλίμα».

Ο πατέρας της οικογένειας είχε καταδικαστεί τον
περασμένο Φεβρουάριο για «βίαιη» συμπεριφορά
και πολλοί συγγενείς είχαν καταγγείλει περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας.

Βρετανοί αστυνομικοί θα κατάσχουν
διαβατήρια υπόπτων ισλαμιστών

Δέσμη μέτρων για τη θωράκιση της Βρετανίας
έναντι της απειλής των εξτρεμιστών ισλαμι-
στών και ιδιαίτερα των τζιχαντιστών του Ισλα-

μικού Κράτος ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων
ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον. Μετα-
ξύ αυτών, δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να
μπορεί να κατάσχει προσωρινά τα διαβατήρια υπό-
πτων ισλαμιστών που σχεδιάζουν να φύγουν στο
Ιράκ ή τη Συρία, προκειμένου να πολεμήσουν στο
πλευρό των τζιχαντιστών.

Επίσης ο Κάμερον ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν
μέτρα για να αποτρέψουν την επιστροφή στη Βρετα-
νία, των Βρετανών υπήκοοων που μάχονται ήδη στο
πλευρό των τζιχαντιστών.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, μιλώντας στο κοι-
νοβούλιο, είπε χαρακτηριστικά πως είναι «αποτρο-
πιαστικό» το γεγονός ότι Βρετανοί πολίτες έχουν
«ορκιστεί πίστη» σε ομάδες όπως είναι το Ισλαμικό
Κράτος, το οποίο σπέρνει τον τρόμο και τον θάνατο
στο Ιράκ και τη Συρία.

Οι δηλώσεις του Κάμερον έγιναν μία εβδομάδα μετά
την απόφαση των βρετανικών αρχών να αυξήσουν
κατά μία βαθμίδα το επίπεδο συναγερμού για τρομο-
κρατικές ενέργειες.

Όπως είπε ο Κάμερον, οι αστυνομικοί θα έχουν στο
εξής το δικαίωμα να κατάσχουν προσωρινά τα διαβα-
τήρια των υπόπτων ισλαμιστών που σχεδιάζουν να
φύγουν για το Ιράκ ή τη Συρία για να πολεμήσουν.

«Θα εισάγουμε συγκεκριμένα και στοχευμένα νομο-
θετικά μέτρα (...) παρέχοντας στην αστυνομία την
εξουσία να κατάσχει στα σύνορα τα διαβατήρια υπό-
πτων για όσο διάστημα θα ερευνά τα εν λόγω πρό-
σωπα», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός ο οποίος
υπογράμμισε για άλλη μία φορά ότι πιθανολογείται
πως περίπου 500 Βρετανοί έχουν ενταχθεί σε ακραί-
ες ισλαμιστικές οργανώσεις που μάχονται στη Συρία
και το Ιράκ.

ΚΟΣΜΟΣ -  ΚΟΣΜΟΣ
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Διπλάσια μόρια στην «παραμεθόριο»

Διπλάσια μόρια θα λαμβάνουν από το φετινό σχο-
λικό έτος όσοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαι-
δευτικοί θα υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες

απομακρυσμένων περιοχών.
Η διάταξη για τα διπλάσια μόρια σε εκπαιδευτικούς ευνο-

εί όσους μόνιμους επιθυμούν να τοποθετηθούν σε συγκε-
κριμένη περιοχή και σε αναπληρωτές που δίνουν αγώνα
προκειμένου να διοριστούν ως μόνιμοι στην 

Η ρύθμιση αυτή, που αφορά χιλιάδες μόνιμους και ανα-
πληρωτές τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσεται σε σχέδιο νόμου του
υπουργείου Παιδείας με θέμα «Ιδρυση και οργάνωση Συμ-
βουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατά-
ξεις».

Σε ίδρυση φορέα διατήρησης αποθεμάτωνΣε ίδρυση φορέα διατήρησης αποθεμάτων
ασφαλείας καυσίμων προχωρά το ΥΠΕΚΑασφαλείας καυσίμων προχωρά το ΥΠΕΚΑ

Από την κοινοτική νομοθεσία επιβάλλεται η διατήρηση 

αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων (αργού και προϊό-
ντων), «προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσω-
τερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του
εφοδιασμού», για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

Με τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία και με Προεδρικό
Διάταγμα που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, ιδρύεται
Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικός Κεντρικός
Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία»
(ΕΚΦΔΑ ΑΕ) και με σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και
πώληση αποθεμάτων πετρελαίου.

Υπόχρεοι για την τήρηση των αποθεμάτων είναι οι εισα-
γωγείς αργού και προϊόντων, καθώς και οι μεγάλοι κατα-
ναλωτές που εισάγουν καύσιμα για ίδια κατανάλωση. Η
υποχρέωση αυτή μπορεί να μεταβιβάζεται στον Φορέα
έναντι ανταλλάγματος (ειδικού τέλους) που θα εισπράττε-
ται κατά τον εκτελωνισμό των προϊόντων. 

Η μεταβίβαση αυτή μπορεί να γίνεται και υποχρεωτικά
με καθοριζόμενη από το Δημόσιο αμοιβή.

Ο Φορέας, όπως ήδη προβλέπει η νομοθεσία (Νόμος
4123/2013 ), θα μπορεί επίσης να μεταβιβάζει τα καθήκο-
ντα διαχείρισης των αποθεμάτων σε αντίστοιχο φορέα ή σε
επιχειρήσεις άλλου κράτους- μέλους.

Τέλος σε δασμούς για πλοία που 
επισκευάζονται στην Ελλάδα 
εξετάζει το ΥΠΑΝ

Απαλλαγή από δασμούς και λοιπές φορολογικές
επιβαρύνσεις των πλοίων που επισκευάζονται, μετα-
σκευάζονται ή έχουν κατασχεθεί σε ελληνικά λιμάνια
και αγκυροβόλια περιλαμβάνει το προσχέδιο νόμου
που παρουσίασε τη Δευτέρα ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Νότης Μηταράκης.

Για την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικα-
σιών, μεταξύ άλλων, προβλέπονται ρυθμίσεις για την
ενίσχυση των επιμελητηρίων και του γενικού μητρώ-
ου εμπορίου.

Παράλληλα, για προϊόντα που εμπίπτουν στον
ελληνικό φόρο κατανάλωσης, προβλέπεται η ένταξή
τους σε καθεστώς απλών διαδικασιών εκτελωνι-
σμού.

Ο Γ. Κουμουτσάκος επικεφαλής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ

Απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά

Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ανα-
λαμβάνει ο Γιώργος Κουμουτσάκος, με απόφαση του πρωθυ-
πουργού Αντώνη Σαμαρά, με την οποία ορίζονται οι επικεφα-
λής των Γραμματειών της ΝΔ. 
Αναλυτικά: Αγροτικών Θεμάτων: Γιώργος Ανέστης
Αναπληρωτής Γραμματέας: Θεόδωρος Βλαγκούλης
Γυναικείων Θεμάτων: Ευθυμία Μπάσδρα
Αναπληρωτής Γραμματέας: Φωτεινή Βρύνα
Αναπληρωτής Γραμματέας: Μαρία Γιαλαμά
Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γιάννης Σμυρλής
Κοινωνικών Δικτύων & Ειδ. Πληθυσμιακών Ομάδων: Γιώργος
Σταμάτης
Μισθωτών και Επιστημονικών Φορέων: Θεόδωρος Ματάλας
Οργανωτικού: Δημήτρης Μαραβέλιας
Αναπληρωτής Γραμματέας: Λάμπρος Ζωγράφος
Αναπληρωτής Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κόλλιας
Αναπληρωτής Γραμματέας: Ξένια Κρασαδάκη
Αναπληρωτής Γραμματέας: Γιώργος Παντάκης
Αναπληρωτής Γραμματέας: Γιώργος Πέτραινας
Αναπληρωτής Γραμματέας: Νίκος Φώτος
Παραγωγικών Φορέων: Αντώνης Παναγόπουλος
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Γιώργος Κουμου-
τσάκος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δημήτρης Καλογερόπουλος
Αναπληρωτής Γραμματέας: Θοδωρής Αθανάσαρος (ευθύνη
Βορείου Ελλάδος)

«ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ»

Κουκοδήμος: Δεν παραιτήθηκα
για πολιτικούς λόγους

Κατηγορηματικά
διαψεύδει, με
δηλώσεις του στο
ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο
Κώστας Κουκο-
δήμος ότι πίσω
από την παραί-
τησή του από τη
θέση του υφυ-

πουργού Παιδείας υπάρχει κάποιου είδους δυσαρέ-
σκεια για τις αρμοδιότητες που του είχαν ανατεθεί.
«Οι λόγοι είναι απολύτως προσωπικοί και ο πρωθυ-
πουργός στον οποίο απηύθυνα την επιστολή έδειξε
κατανόηση. Κάπου γράφτηκε ότι παραιτήθηκα για να
ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις μου. 
Ούτε αυτό ισχύει βέβαια» ανέφερε ο κ. Κουκοδήμος
και πρόσθεσε: «Η σχέση μου με τον Ανδρέα Λοβέρ-
δο ήταν εξαιρετικότατη, για μένα η συνεργασία μου
μαζί του ήταν ένα σχολείο».

Η  Δυτ. Ελλάδα στην πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Τη διαβεβαίωση του Υφυπουργού Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου πως στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Ελά-
χιστου Εγγυημένου Εισοδήματος συμπεριλαμβάνεται και η Δυτική Ελλάδα, εισέπραξε ο Περιφερειάρχης Απόστολος
Κατσιφάρας.
Ο Απ. Κατσιφάρας συναντήθηκε με τον αρμόδιο Υφυπουργό, υπενθυμίζοντάς του όλες τις ενέργειες που έχει κάνει

από τις αρχές του 2012 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και την ανά-
θεση διενέργειας οικονομοτεχνικής μελέτης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την οποία και προέκυπτε
πως η οικονομική κρίση έχει αυξήσει κατακόρυφα τη «ζήτηση» για κοινωνική προστασία στην περιοχή.
Όπως τόνισε ο κ. Κεγκέρογλου, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί το μέτρο του ελάχιστου εγγυη-
μένου εισοδήματος σε κάποια πόλη είναι η ύπαρξη στον εκάστοτε Δήμο, ενεργής Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Παράλληλα, επισημάνθηκε από τον Υφυπουργό Εργασίας πως το πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως
από τον Φεβρουάριο του 2015 σε όλες τις πόλεις της χώρας που πληρούν τις προϋποθέσεις, με βασικότερη την
παραπάνω.
Ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή υπογραμμίζοντας πως

«παραμένουμε σε εγρήγορση όσον αφορά όλες τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα που πιστεύουμε πως θα συμβάλ-
λουν ουσιαστικά στην ανακούφιση των συμπολιτών μας οι οποίοι και δοκιμάζονται καθημερινά από τα οικονομικά
προβλήματα, την ανεργία και τη φτώχια».
Επιπλέον, απευθύνει έκκληση στους Δημάρχους και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας ώστε οι Δήμοι του να ενεργοποιήσουν – αν τυχόν αυτή δε λειτουργεί σωστά – την Κοινωνική τους Υπηρε-
σία ώστε από το Φεβρουάριο που θα υλοποιηθεί η καθολική συμμετοχή των πόλεων που τηρούν τις προϋποθέσεις
στο μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα προς όφελος των
πολιτών.

Νέα 40μελής επιτροπή,  με απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών για την 
καταγραφή «κλειστών επαγγελμάτων»

Μια νέα 40μελής επιτροπή, με εκπροσώπους από όλα
τα συναρμόδια υπουργεία και τις γραμματείες, συστήθηκε
με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την καταγρα-
φή των «κλειστών επαγγελμάτων».

Μέσα σε τρεις μήνες πρέπει να καταγράψει τα επαγγέλ-
ματα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών,
να αποτιμήσει εάν αυτά «απελευθερώθηκαν», να καταγρά-
ψει εάν υπάρχουν εμπόδια για την «απελευθέρωσή» τους
και να προτείνει, με βάση τη διεθνή πρακτική, νέο γύρο για
«άνοιγμα επαγγελμάτων».

Πιο ειδικά, η απόφαση, με τον τίτλο «Σύσταση, συγκρό-
τηση και ορισμός μελών Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας,
για την αξιολόγηση των έως τώρα νομοθετικών και διοικητι-
κών ενεργειών, για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων,
την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και την διατύ-
πωση προτάσεων, για περαιτέρω απελευθέρωση όπου
αυτό κριθεί επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος», ανα-
φέρει ότι έργο της, λαμβάνοντας υπόψη την ενωσιακή
νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, καθώς και την προστασία του δημοσίου συμ-
φέροντος, θα είναι:

- Η σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου
όλων των επαγγελμάτων/ οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας κάθε υπουργείου/ γενικής γραμματείας
καθώς και η καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας.

- Η καταγραφή και
αξιολόγηση όλων
των απαιτούμενων
δικαιολογητ ικών/
προϋποθέσεων για
την έναρξη και άσκη-
ση των νομοθετικά
κα τοχ υ ρ ω μ έ ν ω ν
επαγγελμάτων/ οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση τις
αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη
εισαγωγής διακρίσεων.

- Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τις νομοθετικές ή
διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση
των δυσανάλογων περιορισμών και τη μείωση του διοικητι-
κού φόρτου.

Επίσης η εν λόγω διϋπουργική ομάδα εργασίας, στο
πλαίσιο του έργου της:

- Θα έχει τη δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις της
εμπειρογνώμονες σε θέματα λειτουργίας των επαγγελμά-
των και των σχετικών αγορών, για πληροφορίες, προτά-
σεις, διευκρινίσεις κλπ, καθώς και υπαλλήλους του δημοσί-
ου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα αρμοδιοτή-
των τους.

- Με απόφαση του συντονιστή αυτής και ανάλογα με τις
ανάγκες του έργου θα μπορεί να επιμερίζεται σε υποομά-
δες, οι δε εκπρόσωποι των υπουργείων Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών θα συμμετέ-
χουν σε όλες τις ανωτέρω υποομάδες.
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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
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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 πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

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

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

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)

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)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

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

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12

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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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 ΤΗΛΕΦΩΝΑ

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και νανοτε-

χνολογία

12.00 Democracy Now
13.05 Μαγειρεύοντας
ελληνικά, μοσχαράκι με
μελιτζάνες

13.15 Με γνώση και
μεράκι, Εικαστικά

13.45 Ο Λούσιος και
τα μοναστήρια του
14.00 Τηλεδώρα

15.00 Μέρα με την
μέρα

16.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

17.00 Συντροφιά μας

17.40 Μικρό Συναξά-
ρι, Αγία Θεοδώρα

18.00 Εν χορδαίς

18.30 Λόγια της πλώ-
ρης, Η Θεσσαλονίκη δια
θαλάσσης

19.20 Ορεινή Άρτα

19.30 Η ζωή είναι
ωραία

20.00 Λαϊκό Πανεπι-
στήμιο: Γούναρης Εμμα-
νουήλ, Το δίκαιο της
θάλασσας

20.50 Χανιά

21.00 Ξάνθη

21.30 Κοντά στον πολίτη,
Ζαχαρώδης διαβήτης

22.00 Θεσσαλονίκη

22.30Φιλολογικός Σύλλο-
γος Παρνασσός, 

Από την καντάδα του
χθες..στο τραγούδι του
σήμερα, Α μέρος

23.20 Καστελλόριζο

00.01 Democracy
Now (E)

ΓΑΜΟΣ
Ο Τριανταφυλλίδης Σταύρος του Μιχαήλ και της Ναντιέσντα, 

το γένος Κριβοχίζινα, που γεννήθηκε στο Ιλιτς Πατααλαρ Καζακστάν και
κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η Ευθυμιάδου Ιωάννα του Θεοδώρου και της

Ελένης, το γένος Σαμανίδου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής 
και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που 

θα τελεστεί στο Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο.
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ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Τρεις Σύνοδοι της Ε.Ε. 
για ανάπτυξη, επενδύσεις 
και απασχόληση

Το φθινόπωρο αναμένεται να πραγματοποιη-
θούν τρεις ευρωπαϊκές Σύνοδοι για την ανά-
πτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση,

όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Φραν-
σουά Ολάντ, μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της
Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Η Ιταλία θα φιλοξενήσει την πρώτη σύνοδο των
ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 Οκτωβρίου
«για θέματα ανάπτυξης» και «απασχόλησης», μετά
από δική της πρωτοβουλία.

Στα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί άλλη μία
Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα είναι
αφιερωμένη στην ευρωζώνη, την οποία έχει ζητήσει η
Γαλλία. Η τρίτη Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιη-
θεί τον Νοέμβριο αφού αναλάβει καθήκοντα η νέα
Κομισιόν υπό την προεδρία του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Στη διάρκεια αυτής της συνόδου η Επιτροπή θα
παρουσιάσει τις προτάσεις της υπέρ των επενδύσε-
ων, μια από τις προτεραιότητές της.

Ο μελλοντικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ
Τουσκ, τάχθηκε υπέρ ενός μείγματος λιτότητας και
μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης.

«Θα πρέπει να αναζητήσουμε την ανάπτυξη στο
πλαίσιο της υπευθυνότητας», είπε ο κ. Τουσκ. 

Τόνισε ότι το παράδειγμα της Πολωνίας έχει απο-
δείξει ότι είναι δυνατό να συνδυαστούν «η δημοσιο-
νομική πειθαρχία και η οικονομική ανάπτυξη».

Στην Ευρώπη υπάρχει ασθενική ανάπτυξη, 
χαμηλός πληθωρισμός και πολύ υψηλή ανεργία

Από την πλευρά του ο Φρ. Ολάντ, που επιθυμεί
όπως και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι
να υπάρξει κάποια χαλάρωση στους αυστηρούς
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, σημείωσε: «Είναι
ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Στην Ευρώπη υπάρχει
ασθενική ανάπτυξη, πολύ χαμηλός πληθωρισμός και
πολύ υψηλή ανεργία».

Η ιταλίδα υπουργός Εξωτερικών Φεντερίκα Μογκε-
ρίνι, που επιλέχθηκε για τη θέση της επικεφαλής της
ευρωπαϊκής διπλωματίας, δήλωσε ότι η αντιμετώπι-
ση της ανεργίας θα πρέπει να είναι «η πρώτη προτε-
ραιότητα της νέας ευρωπαϊκής ηγεσίας».

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των 25
εκατομμυρίων στην Ευρώπη», δήλωσε ο βέλγος
πρωθυπουργός Ελιό ντι Ρουπό.

«Θα θέλαμε να δούμε τα θέματα της εργασίας, της
ευημερίας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης να
καταλαμβάνουν κεντρική θέση στις πολιτικές ενέργει-
ες της ΕΕ», πρόσθεσε ο ιρλανδός ομόλογός του Έντα
Κένι.

«Η σταθερότητα δεν θα γίνει ποτέ βιώσιμη χωρίς
ανάπτυξη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, αναφερόμενος στο
σχέδιο του Γιούνκερ για την εξασφάλιση 300 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στην ευρωπαϊκή
οικονομία. Ο κ. Σουλτς τόνισε ότι οι συζητήσεις του
Οκτωβρίου πρέπει να μεταφράσουν την πρόταση
αυτή σε «ουσιαστικές ενέργειες».

Τέθηκε σε λειτουργία την 1η Σεπτεμβρίου, η λει-
τουργία του πρώτου ολοκληρωμένου προ-
γράμματος αντιμετώπισης των εξαρτήσεων με

τη χορήγηση υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ στο Κατά-
στημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μετά
από σχετική υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης
του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου και της
τότε συναρμόδιας υφυπουργού Υγείας κυρίας Ζέτας
Μακρή.

«Η συγκεκριμένη μονάδα είναι η πρώτη που δημι-
ουργείται στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.
Η Ελλάδα συναντά τις πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ
που διαθέτουν προγράμματα υποκατάστασης στις
φυλακές και εναρμονίζεται με τις σύγχρονες επιστημο-
νικές εξελίξεις στον τομέα αυτό» δήλωσε σχετικά ο
υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου.

Το πρόγραμμα άρχισε με τη χορήγηση μεθαδόνης
στους εννέα πρώτους εξαρτημένους από οπιοειδή
κρατούμενους, οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί στον
προβλεπόμενο τοξικολογικό έλεγχο και στις απαραίτη-
τες ιατρικές εξετάσεις.

Στην πλήρη ανάπτυξή του το πρόγραμμα θα μπορεί
να παρέχει υπηρεσίες θεραπείας σε 150 κρατούμε-
νους. 

Το πρόγραμμα θα παρέχει βιοψυχοκοινωνικές
παρεμβάσεις στα μέλη του, καθώς, εκτός από εξειδι-
κευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, στελεχώνεται
από δύο ψυχολόγους και έναν κοινωνικό λειτουργό.

Η θεραπευτική μονάδα ανταποκρίνεται σε πραγματι-
κές ανάγκες στον πληθυσμό των κρατουμένων, καθώς
περίπου 4.000 κρατούμενοι των ελληνικών φυλακών
είναι παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών, οι
περισσότεροι από τους οποίους είναι χρήστες.

Στον άμεσο προγραμματισμό των δύο Υπουργείων
και του ΟΚΑΝΑ είναι και η έναρξη λειτουργίας αντί-
στοιχης μονάδας στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο γενικός γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής
του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων κ. Μαρίνος Σκανδάμης δήλωσε:
«Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα ενυλώνει τη φιλοσοφία
του πρόσφατου νόμου για τις εξαρτησιογόνες ουσίες,
σύμφωνα με τον οποίο η έμφαση μεταχείρισης των
τοξικομανών δίδεται στη θεραπεία τους και όχι στον
μακροχρόνιο έγκλεισμό τους. 

Εκ μέρους του Υπουργείου μας ευχαριστούμε τον
ΟΚΑΝΑ για την πρωτόγνωρη αυτή προσπάθεια και
ελπίζουμε να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα,
που θα αξιοποιηθούν προς όφελος των κρατουμένων
και στα υπόλοιπα καταστήματα κράτησης της χώρας».

Μονάδα ΟΚΑΝΑ για 150 κρατούμενους στις φυλακές Αγ. Στεφάνου
- Είναι η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα


