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ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ
ΜΙΚΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ

ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΤΕΛΟΣ Ο ΜΙΧΟΣ
ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Με προγράμματαΜε προγράμματα
για το περιβάλλονγια το περιβάλλον

EΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ
29ΧΡΟΝΗ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Ένοπλοι της 
έστησαν καρτέρι, 

την χτύπησαν 
και της πήραν 
το αυτοκίνητο

Ν. Μηταράκης: 
ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΩΝ ΟΤΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ

Στο ζήτημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων, όμως,

δεν υπάρχει χρόνος 

Kονδύλι
500.000 € στην

ΕΝ.Π.Ε. για κάλυψη
λειτουργικών

δαπανών 2014

ΜΕ ‘’ΟΧΗΜΑ’’ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Πλώρη για την κατάκτηση μερίδιου στην
αγορά ντίζελ Ευρώπης, Τουρκίας 
και Β. Αφρικής, βάζουν τα ΕΛΠΕ

TΩΡΑ ΜΙΛΑΩ - ΣΤΑΜΑΤΑΩ ΤΗ ΒΙΑ
Περισσότερες από 55 γυναίκες

ζήτησαν «καταφύγιο» στο 
Συμβουλευτικό Κέντρο Θυμάτων

Βίας του Δήμου Φυλής 
Η πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου 

Φωτεινή Γιαννοπούλουζήτησε από τους
κοινωνικούς φορείς να τεθούν συμπαραστάτες

και κοινωνοί στη λειτουργία του Κέντρου

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΦΥΛΗΣ 
Μεγάλη προσέλευση 

σε Άνω Λιόσια και
Ζεφύρι για δωρεάν 

εξετάσεις Ηπατίτιδας B

ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 
Στον 1ο Παιδικό Σταθμό

Θρακομακεδόνων 

Σελ:  3-9

Σελ: 7

Σελ: 2

Σελ:  6

Με ταχύτητα αστραπής 
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις

σε Ασπρόπυργο και Μέγαρα

Διαθέσιμο από τις αρχές
Οκτωβρίου το αναπτυσσόμενο

δίκτυο VDSL του ΟΤΕ 

ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
‘’Φουντώνει’’ η κόντρα 
μεταξύ διοίκησης Ναυπηγείων

Ελευσίνας και ΥΠΕΘΑ

Σελ: 9

Σελ: 10-11

Σελ:  2

Σελ: 7

Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 3

Σελ: 5

Για τρίτη ημέρα χθες στην πύλη των Ναυπηγείων Ελευσίνας, 
βρίσκονταν οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, που ζητούν απεγνωσμένα λύση



Στις προσπάθειες των αρμοδίων υπηρεσιών ώστε να
καλυφθεί η μετακίνηση όσον το δυνατόν περισσότερων
μαθητών στην Δυτική Αττική, αναφέρεται σε ανακοίνωσή
της η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, ενημερώνοντας το
κοινό για τις νέες εξελίξεις επάνω στο θέμα που αφορά
εκατοντάδες οικογένειες. 

Πιο συγκεκριμένα , στη Δυτική Αττική από τα 55 δρο-
μολόγια, που την αφορούσαν στο διεθνή διαγωνισμό
που προκήρυξε ως όφειλε η Περιφέρεια Αττικής, 

ήδη έχουμε  ανάδοχο για τα 54 και εκτε-
λούνται κανονικά πια τα 40 δρομολόγια . 

Για τα υπόλοιπα οι αρμόδιες υπηρεσίες
έχουν ολοκληρώσει τις προεργασίες και
υπολείπεται η τελική υπογραφή σύμβα-
σης και ο απαραίτητος έλεγχος από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Εκτιμάται ότι την ερχόμενη εβδομάδα
είναι απολύτως εφικτό να ξεκινήσουν και
αυτά τα δρομολόγια.

108 ειδικά μαθητικά δελτία, για
δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ Αττικής

Να σημειωθεί ότι παράλληλα 108 ειδικά
μαθητικά δελτία, για δωρεάν μεταφορά με το ΚΤΕΛ Αττι-
κής, έχουν ετοιμαστεί από τις υπηρεσίες και μετά τη
σφράγιση τους από το ΚΤΕΛ θα δοθούν στα σχολεία για
να διανεμηθούν στους μαθητές. 

Επιπρόσθετα σχεδιάζονται 40 νέα δρομολόγια από τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας για να καλυφθούν κυρίως
ανάγκες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , καθώς και
τα όποια κενά προκύψουν για την Πρωτοβάθμια, αλλά
και προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στα δρομολόγια
των Ειδικών σχολείων..
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Μπαρδής Μελέτιος 
Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου 8,Εφημερία:

08:00 - 08:00 
(Επομένης)
Τηλέφωνο:

2105546633

Ασπρόπυργος
ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ,

ΝΙΚΗΣ 38 -
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, 
Τηλέφωνο:
2105575719.

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Λιόση Ιωάννα Ι.  

Πίνδου 13, 
Τηλέφωνο: 
2102472223

Αχαρνές
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτ. 51,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102477711

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
Δεκελείας 51, 

Εφημερία: 
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102448377

Μάνδρα
Αθανασοπούλου

Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες,

Τηλέφωνο:
2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές 
νεφώσεις 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 17 έως 28
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα,
Ιακώβου Αποστόλου 
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EΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ
29ΧΡΟΝΗ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

-Ένοπλοι της έστησαν καρτέρι και
της πήραν το αυτοκίνητο

Ένοπλοι στο
Μενίδι έστη-
σαν καρτέρι

πριν μερικά 24ωρα σε
α ν υ π ο ψ ί α σ τ η
29χρονη, η οποία
ένιωσε κυριολεκτικά τη
ζωή της να απειλείται .

Όπως ανέφεραν
αστυνομικές πηγές το
περιστατικό συνέβη
λίγο πριν τα μεσάνυ-
χτα όταν άγνωστοι
δράστες εντόπισαν τη
γυναίκα που ήταν
μόνη εντός του οχήμα-
τός της και την ακινη-
τοποίησαν. 

Οι ληστές που
φορούσαν κράνη και επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα,
κατόρθωσαν να τραβήξουν με την  απειλή όπλου
την οδηγό εκτός οχήματος και αφού 

άσκησαν σωματική βία, στη συνέχεια έκλεψαν το
αυτοκίνητό της.  

Άγνωστο παραμένει αν  τις εφιαλτικές εκείνες
στιγμές υπήρξαν  σε κοντική απόσταση κάποιοι
οδηγοί που αντιλήφθησαν τι συνέβαινε.  

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντός του αυτοκινή-
του υπήρχε η τσάντα της γυναίκας, που περιείχε
άγνωστο χρηματικό ποσό και προσωπικά της
έγγραφα.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για τον εντοπι-
σμό και τη σύλληψη των δραστών, αλλά μέχρι και
εχθές δεν είχαν εντοπισθεί.

Μέρα τη μέρα και νέα 
δρομολόγια 
Για τη μεταφορά μαθητών στη Δυτική Αττική
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Ν. Μηταράκης: 
ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ

Στο ζήτημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων, όμως,

δεν υπάρχει χρόνος Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει να ανα-
πτύσσει ο ΟΤΕ το δίκτυο οπτικών
ινών του σε όλη τη χώρα, δίνοντας

δυνατότητα πρόσβασης σε ταχύτητες VDSL
έως 50 Mbps σε επιπλέον 105.000 νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, 
με τις τελευταίες επεκτάσεις, συνολικά 367

Αστικά Κέντρα και 2.732 υπαίθριες καμπίνες
του ΟΤΕ, προσφέρουν ταχύτητες VDSL σε
όλη την Ελλάδα. Μέσω του επενδυτικού πλά-
νου του Ομίλου, περισσότερα από 1.300.000
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουν πρόσβα-
ση στην τεχνολογία VDSL, ενώ στόχος είναι η
πληθυσμιακή κάλυψη να φτάσει στο 30% έως
το τέλος του 2014.

Συγκεκριμένα, οι υπερυψηλές ταχύτητες
VDSL είναι διαθέσιμες από τις αρχές Οκτω-
βρίου και στις παρακάτω περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής: Κρυονέρι, Ηλιούπολη,
Χαλάνδρι, Νέα Φιλαδέλφεια, Σπέτσες, Αγ.
Παρασκευή, Ασπρόπυργος, Βύρωνας, Κερα-
τέα, Κολωνός, Κορυδαλλός, Λαύριο, Μαρκό-
πουλο, Μέγαρα, Νέο Ηράκλειο, Παλλήνη,
Ραφήνα, Σπάτα.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Αγ.
Αθανάσιος, Ασπροβάλτα, Φοίνικας, Καλοχώ-
ρι, Σοχός, Σταυρός, Εξοχή, Χαλάστρα, Ανατο-
λικό, Νεοχωρούδα, Αγγελοχώρι, Κριθιά, Σου-
ρωτή, Βέροια, Κρύα Βρύση, Κορινός, Λεπτο-
καρυά, Πλαταμώνας, Σέρρες, Ηράκλεια, Νέα
Ζίχνη, Μητρούσι, Σιδηρόκαστρο, Νικήτη,
Άφυτος, Νέα Ποτίδαια.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης: Προσοτσάνη, Ρίζια, Νέα Πέραμος,
Κρηνίδες.

Περιφέρεια Κρήτης: Καλύβες, Σούδα,
Κύδωνας, Χανιά, Ρέθυμνο, Φορτέτζα, Ηρά

κλειο, Αρκαλοχώρι, Κοκκίνη Χάνι, Αρχάνες,
Γάζι, Θέρισσος, Κνωσσός, Παλαιόκαστρο.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Παππάδος,
Παναγιούδα, Αγ. Παρασκευή, Μύρινα, Νέα
Καλλικράτεια, Νέα Μουδανιά, Μυτιληνιοί,
Σάμος, Νένητα.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αντιμάχεια,
Φαληράκι, Λάρδος, Ιάλυσος, Σορωνή, Καρ-
δάμαινα, Ρόδος, Σαντορίνη.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Νέα Κίος,
Ασίνη, Ναύπλιο, Μεγαλόπολη, Τρίπολη,
Περιγιάλι, Βραχάτι, Σπάρτη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αγρίνιο,
Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Λεχαινά, Ανδραβίδα,
Βαρθολομιό, Πάτρα, Εγλυκάδα, Ρίο.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Αργοστόλι, Κέρ-
κυρα, Λευκίμμη.

Περιφέρεια Ηπείρου: Ιωάννινα, Πρέβεζα,
Ηγουμενίτσα.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά,
Δεσκάτη, Καστοριά, Κοζάνη, Λευκοπηγή,
Βελβεντό, Αιανή, Κοίλα.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Καρδίτσα, Αμπελώ-
νας, Νίκαια, Τρίκαλα.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αλίαρτος,
Οινόφυτα, Δήλεσι, Αρτάκη, Καμ. Βούρλα,
Μώλος, Λαμία, Ερατεινή, Γαλαξίδι.

Με ταχύτητα αστραπής 
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις
σε Ασπρόπυργο και Μέγαρα

Διαθέσιμο από τις αρχές Οκτωβρίου το αναπτυσσόμενο
δίκτυο VDSL του ΟΤΕ 

«Θα ακούσουμε τις απόψεις των νέων επικεφαλής των ΟΤΑ για τα έργα που
γίνονται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα λεγόμενα έργα
ΣΔΙΤ, και θα συζητήσουμε μαζί τους κάθε τρόπο βελτίωσης του υπάρχοντος
συστήματος, όμως ειλικρινά, στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων δεν
υπάρχει χρόνος. 

Τα έργα θα έπρεπε να είχαν γίνει χτες. Και τα έργα που έχουν προχωρήσει,
έχουν περάσει από το στάδιο της διαβούλευσης και έχουν την αποδοχή των
κατοίκων» .

Τα παραπάνω δήλωσε
προχθες ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Νότης Μηταράκης
στην ημερίδα «Συμπράττο-
ντας για την ανάπτυξη»,
όπου παρουσιάστηκαν τα
προγράμματα ΣΔΙΤ. Στην
ημερίδα, συμμετείχαν οι
εκπρόσωποι του Α' και Β'
βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από Αττική, Δυτική και
Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννη-
σο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, καλύφθηκαν χρηματοοικονομικά, τεχνικά και νομι-
κά ζητήματα αναφορικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) και αναλύθηκαν οι διεθνείς και ελληνικές πρακτικές. 

Όπως είπε ο υφυπουργός, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014 υπογράφη-
καν 3 συμβάσεις, αξίας 130 εκ. ευρώ και είναι τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ που υπο-
γράφηκαν μετά το 2009 και το ξεκίνημα της κρίσης. 

Τα τρία αυτά έργα φέρνουν την Ελλάδα 4η στη γενική κατάταξη πανευρω-
παϊκά στην υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ και 4η με όρους αξίας συμβάσεων ΣΔΙΤ,
ως προς το ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο αυτά. Εντός του πρώτου εξαμήνου του
2015, αναμένεται να υπογραφούν 9 Συμβάσεις ΣΔΙΤ συνολικής αξίας 650
εκατ. ευρώ. Για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Τέλος,
όπως είπε, το υπουργείο θα βοηθήσει τους ΟΤΑ μέσω ειδικών εκπαιδευτικών
σεμιναρίων που θα γίνουν για τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που έχουν επιφορτιστεί με τα έργα ΣΔΙΤ. 

TΩΡΑ ΜΙΛΑΩ - ΣΤΑΜΑΤΑΩ ΤΗ ΒΙΑ
Περισσότερες από 55 γυναίκες ζήτησαν 
«καταφύγιο» στο Συμβουλευτικό Κέντρο 
Θυμάτων Βίας του Δήμου Φυλής 

Ενημερωτική συνάντηση του Συμβουλευτικού
Κέντρου με Κοινωνικούς-Πολιτιστικούς Φορείς 

Κι όμως! Στον ενάμισι χρόνο λειτουργίας του, το
«Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας» του
Δήμου Φυλής έχει δεχθεί 55 περιστατικά. Εκτός από 3
περιπτώσεις όλες οι γυναίκες που ζήτησαν βοήθεια
ήταν Ελληνίδες εκ των οποίων οι περισσότερες μέσης
και ανώτερης εκπαίδευσης.

Πρόκειται για Γυναίκες που έχουν δεχθεί κάθε μορ-
φής βία: Λεκτική, ψυχολογική, οικονομική, εργασιακή,
σωματική ή και βιασμό.  Δεν χρειάζονται περισσότερα
λόγια για να καταλάβει κανείς την αξία ύπαρξης του
«Συμβουλευτικού  Κέντρου Γυναικών Θυμάτων
Βίας»,που εδρεύει στο Δήμο Φυλής και δέχεται περι-
στατικά και από την υπόλοιπή Δυτική Αττική. 

Αυτό κατέστη σαφές από την ενημερωτική εκδήλωση
που διοργάνωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
και το Τμήμα «Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων» προκειμένου να ενημερωθούν οι Κοινωνικοί – 

Πολιτιστικοί μαζικοί Φορείς του Δήμου Φυλής, για τις
πολύτιμές υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο κι
εδρεύει στα Άνω Λιόσια, στην οδό Ι. Καμπόλη 23. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
Μελίνα Μερκούρη του Δημαρχιακού Μεγάρου Άνω
Λιοσίων, το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου.

Μετά το καλωσόρισμα των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου και των φορέων που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση ,  από τον Διευθυντή Κοινωνικής
Πολιτικής Γιώργο Βέλλη ο οποίος μίλησε για την ευρύ-
τητα δράσης και το  έργο του Κέντρου και την Προϊ-
σταμένη  της Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων Γιάννα Λιόση τον λόγο έλαβε η πρώην Δήμαρ-
χος Ζεφυρίου κι εντεταλμένη του Δήμου Φυλής σε
θέματα Ισότητας των Φύλων και Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Φωτεινή Γιαννοπούλου.  Η κα Γιαννοπού-
λου διευκρίνισε πως η λειτουργία του Κέντρου ξεκίνη-
σε από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου Φυλής
και μετά την επίλυση γραφειοκρατικών  δυσκολιών
συνεχίζει τη λειτουργία του μέσω της Ελληνικής Εται-
ρίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)  και την Γενικής
Γραμματείας Ισότητας. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9
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Επιπλέον, η ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ μέσω των στελεχών
της, θα συνδράμει τους ΟΤΑ σε όλη τη διαδικασία της δημο-
πράτησης των έργων.

Ανερχόμενες σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι οι  Συμπράξεις Δημοσίου

και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα,
το α΄ 6μηνο του 2014 η Ελλάδα βρέθηκε στην 4η θέση στην
Ε.Ε., λόγω των νέων συμβάσεων που υπεγράφησαν.

Ιδιαίτερα διαλλακτικός μάλιστα ήταν κι ο τρόπος που ο Ειδι-
κός Γραμματέας ΣΔΙΤ Νίκος Ματζούφας επέλεξε να απευ-
θυνθεί σε δημάρχους από όλη τη χώρα στο πλαίσιο της
εκστρατείας που ξεκίνησε το υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να
ενισχυθεί η απήχηση των ΣΔΙΤ στους νέους δημοτικούς
άρχοντες, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης:

«Το να στηρίζεις ένα έργο στη συμμετοχή του ιδιώτη δεν
σημαίνει ότι το ιδιωτικοποιείς. 

Στα έργα που υλοποιούνται με Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το Δημόσιο διατηρεί την κυριότητα
της υποδομής, ενώ ελέγχει τον ιδιώτη για τις υπηρεσίες που
προσφέρει. 

Πρόκειται για ένα μοντέλο επιτυχημένο, που δεν δαιμονο-
ποιεί την έννοια του κέρδους, αλλά το βάζει σε ένα λογικό
πλαίσιο».

Στην Εισαγγελία Εφετών έχει κληθεί και θα
παρουσιαστεί σήμερα, η δήμαρχος Ζωγρά-
φου Τίνα Καφατσάκη, με αφορμή την προα-
νακριτική εξέταση που έχει ξεκινήσει σε
βάρος 5 δημάρχων της χώρας για την άρνη-
σή τους να παραδώσουν στοιχεία για την
αξιολόγηση και τον επανέλεγχο μετατροπής
συμβάσεων των υπαλλήλων των δήμων.

Για την ίδια υπόθεση, προθεσμία έλαβε έως
την ερχόμενη Τετάρτη έλαβε ο δήμαρχος 

Χαλανδρίου Σίμος, ο οποίος αρνήθηκε να
παραδώσει στοιχεία για την αξιολόγηση και
τον επανέλεγχο των συμβάσεων.

Οι δήμαρχοι προσέρχονται με την κατηγο-
ρία της απείθειας και της παράβασης καθή-
κοντος.

Επίσης, έχουν κληθεί ο δήμαρχος Αγ. Ρέντη
- Νίκαιας Γιώργος Ιωακειμίδης, ο δήμαρχος
Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο δήμαρχος
Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης.

Στον εισαγγελέα 5 δήμαρχοι 
για την άρνηση σε αξιολόγηση

Ορκωμοσία μελών Δ.Σ. των
ΔΗ.Φ.Α., ΑΡΩΓΗ & 

Πνευματικού Κέντρου Θρακ/νων

ΣΣτην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η ορκωμοσία των Διοικητικών
Συμβουλίων της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), του Κέντρου

Ατόμων με ειδικές ανάγκες “ΑΡΩΓΗ”, και του Πνευματικού Κέντρου Θρακομα-
κεδόνων.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε καλή θητεία σε όλα τα
νέα μέλη και ιδιαίτερα στους κκ Γιαννακόπουλο Δημήτρη (Πρόεδρο ΔΗ.Φ.Α.),
Γκασούκα Νίκο (Πρόεδρο “ΑΡΩΓΗ”), και στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης &
Θρακ/νων Αναστάσιο Χίο (Α’ Αντιπρόεδρο Π.Κ.Θ.).

Σε αποστροφή του λόγου του, ο Δήμαρχος κ Κασσαβός υπογράμμισε: 
«Σε εποχές δύσκολες για όλους μας, ο Δήμος Αχαρνών μέσω των δημοτικών

του επιχειρήσεων, καλείται να επιτελέσει ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτιστικό
έργο: Να στηρίξει και να ενισχύσει τους δημότες που βάλλονται από την οικο-
νομική κρίση. Πρέπει όλοι μας να φανούμε αντάξιοι της ευθύνης που αναλαμ-
βάνουμε και των προσδοκιών που δημιουργήσαμε. Αυτό είναι ένα Στοίχημα που
πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι».

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου, κ. Σίμος Ρούσσος κατά την άφιξή του στο Εφετείο

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
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Μεγάλη ήταν η προσέλευση των δημο-
τών στην τριήμερη δράση ενημέρω-
σης και δωρεάν εξέτασης   για την

Ηπατίτιδα Β, που διοργάνωσαν ο Δήμος Φυλής
και η Κοινωνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με
την ΜΚΟ PRAKSIS.  

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
εκστρατείας ενημέρωσης και εξέτασης για την
Ηπατίτιδα Β που διενεργεί η PRAKSIS, και
εντάσσεται στην καμπάνια «ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ», η
οποία πραγματοποιείται με την επιστημονική
υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) και την υποστήριξη της Bristol Myers Squibb.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης και Εξέτασης της PRAKSIS επι-
σκέφθηκε τα Άνω Λιόσια (Πλατεία Ηρώων) Πέμπτη και Παρασκευή, 16 και 17 Οκτω-
βρίου και Δευτέρα 20 Οκτωβρίου το Ζεφύρι (Πλατεία Ηρώων). Το ειδικευμένο ιατρικό
προσωπικό της μονάδας ενημέρωσε όσους δημότες προσήλθαν, για την πρόληψη
και αντιμετώπιση της Ηπατίτιδα Β. Περίπου 35 άτομα μάλιστα διενήργησαν ανώνυμα
και δωρεάν το γρήγορο τεστ, που δίνει αποτέλεσμα σε 15 λεπτά.

Η ενημέρωση είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης για τη νόσο, που σε μεγάλο
βαθμό τα συμπτώματά της δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά και διαγιγνώσκονται σε
προχωρημένο στάδιο. 

Την κινητή μονάδα επισκέφθηκαν οι Αναπληρωτές Δήμαρχοι Κοινωνικών Υπηρε-
σιών κα Τζένη Μπάρα και για Θέματα Υγείας κ. Γιώργος Αντωνόπουλος, καθώς και ο
Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου, κ. Γιάννης Μαυροειδάκος.

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΦΥΛΗΣ 

Μεγάλη προσέλευση σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι 
για δωρεάν εξετάσεις Ηπατίτιδας B

Φουντώνει η κόντρα μεταξύ
των Ναυπηγείων Ελευσίνας
και του υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, με αντικείμενο οφειλές που
φέρεται να έχει το υπουργείο προς τα
ναυπηγεία.

Σύμφωνα με διοικητικά στελέχη των
ναυπηγείων, το Δημόσιο, παρότι το
υπουργείο έκανε γνωστό ότι έχει εξοφλη-
θεί το σύνολο του τιμήματος που αφορά
τις πυραυλακάτους, όχι μόνο εξακολουθεί
να οφείλει στην επιχείρηση, συμφερό-
ντων του επιχειρηματία Νίκου Ταβουλά-
ρη, ποσό της τάξης των 30 εκατ. ευρώ,
για το οποίο όχι μόνο είναι ενήμερο, αλλά
και συζητά την εξόφλησή του μετά και από 

εξώδικα διαβήματα της επιχείρησης.
Οι οφειλές αυτές, όπως δηλώνουν τα

ίδια στελέχη, μπορούν να υπερκαλύψουν
τις απαιτήσεις των εργαζομένων, οι οποί-
οι παρακολουθούν με αγωνία τις εξελί-
ξεις. 

Συγκεκριμένα, οι χαμηλόμισθοι έχουν τις
μικρότερες καθυστερήσεις ενώ όσο ανε-
βαίνει η μισθολογική κλίμακα χρονικά, οι
καθυστερήσεις μεγαλώνουν. 

«Είναι πολιτική της εταιρείας να δίνει
προτεραιότητα στις πιο ευαίσθητες κοινω-
νικά κατηγορίες των εργαζομένων μας και
όχι στα υψηλότερα στελέχη», αναφέρουν
χαρακτηριστικά, ενώ προσθέτουν ότι το
μέσο μισθολογικό κόστος στον όμιλο ανά 

εργαζόμενο μηνιαίως είναι τα 1.900
ευρώ μεικτών αποδοχών.

Τι απάντησε το υπουργείο 
Το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή

του απάντησε πως δεν υπάρχει καμία
συμβατική οφειλή από το υπουργείο Άμυ-
νας προς τα ναυπηγεία, υποστηρίζοντας
ότι «όσα ισχυρίζεται η διοίκηση των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας είναι διεκδικήσεις της
από παλαιότερα προγράμματα του Πολε-
μικού Ναυτικού, τις οποίες οι αρμόδιες
υπηρεσίες ΥΠΕΘΑ και ΠΝ δεν αναγνώρι-
σαν ως βάσιμες». Όπως σημειώνει το
ΥΠΕΘΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, «η
μόνη αλήθεια είναι ότι βάσει της τότε 

νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε 
στη Βουλή τον Απρίλιο του 2013, στα

Ναυπηγεία Ελευσίνας πληρώθηκαν 25
εκατομμύρια ευρώ και έπρεπε να έχουν
παραδώσει την Πυραυλάκατο 'Ρίτσος' τον
Μάρτιο του 2014».

Να σημειωθεί πως το θέμα έχει λάβει
μεγάλες διαστάσεις, και οι εργαζόμενοι
στα Ναυπηγεία συνεχίζουν τις εκτεταμέ-
νες κινητοποιήσεις στις εγκαταστάσεις
αλλά και διαβήματα προς το υπουργείο .

Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο
Ελευσίνας  και Δυτικής Αττικής  αναφέ-
ρει:«Για άλλη μια φορά οι συνάδελφοί μας
εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
γίνονται τα εξιλαστήρια θύματα στο ατέρ-
μονο παιχνίδι προσωπικών σχεδιασμών
και τακτικών μεταξύ του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας και της Διοίκησης των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας. 

Είναι καιρός πλέον, να αναλάβουν οι
υπεύθυνοι τις ευθύνες τους , ώστε να εξο-
φλήσουν στους εργαζόμενους όλα τα
δεδουλευμένα τους».

ΕΕΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
Φουντώνει η κόντρα μεταξύ διοίκησης 
Ναυπηγείων Ελευσίνας και ΥΠΕΘΑ

Για τρίτη ημέρα χθες στην πύλη των Ναυπηγείων Ελευσίνας, βρίσκονται οι απλήρωτοι εργαζόμενοι 

"Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι όλοι
οι αρμόδιοι (υπουργείο Άμυνας,

Πολεμικό Ναυτικό, Εταιρεία Ναυπη-
γείων Ελευσίνας) που πρέπει με

σοβαρότητα να συσκεφθούν για να
λύσουν τα προβλήματα που έχουν

δημιουργήσει σε 600 οικογένειες, το
μόνο που κάνουν είναι να προσπα-
θούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις", 

τονίζει ο σύλλογος εργαζομένων.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Με προγράμματα για το περιβάλλονΜε προγράμματα για το περιβάλλον

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών μας
και κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων από

το Υπουργείο Παιδείας,  σας ενημερώνουμε ότι
από την νέα σχολική χρονιά 2014-2015 θα εντα-
χθεί στο σχολικό πρόγραμμα των σχολείων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η
παρουσίαση του εκπαιδευτικού μας παιχνιδιού
για το Περιβάλλον «ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΟΦΥΛΑΚΕΣ».

Στόχος του παιχνιδιού είναι να αναπτυχθεί η
αγάπη, ο θαυμασμός και η περιέργεια των παι-
διών για τον κόσμο που τα περιβάλλει  και κατ’
επέκταση να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους
για την προστασία του και για περαιτέρω έρευνα. 

Μέσα από το παιχνίδι τα ενημερώνουμε για τις
νέες τάσεις και τις τελευταίες εφευρέσεις της επι-
στήμης, που ως στόχο έχουν την αειφορία και την
βιώσιμη ανάπτυξη, με σκοπό να εμπνεύσουμε τα
παιδιά ως μελλοντικούς επιστήμονες, πολιτικούς,
νομοθέτες εφευρέτες και πολίτες της πόλης μας. 

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημο-
τικά, Γυμνάσια) μπορούν να επικοινωνούν για την
συμμετοχή τους με τους αρμοδίους υπαλλήλους
του Δήμου: κα Παπαδονικολάκη Ελευθερία
2132072304 και  κα Μαρούγκα Ελένη
2132072453 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11

Γενική συνέλευση 
για τον Σύλλογο 

καταστηματαρχών 
Εστίασης & Διασκέδασης 

Μεγάρων 

Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης
και Διασκέδασης Μεγάρων καλεί τα μέλη
του σε γενική συνέλευση που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 11
π.μ., στο χώρο εκδηλώσεων Puzzle. 

Στη συνέλευση θα συζητηθεί η ενημέρω-
ση σχετικά με συναντήσεις εκπροσώπων
του συλλόγου με θεσμικούς φορείς, 

η κατηγοριοποίηση μελών με βάση την
άδεια λειτουργίας του καταστήματος, 

τα ωράρια λειτουργίας καταστημάτων με
βάση την άδεια, 

ο ορισμός ποσού εγγραφής και συνδρο-
μής μελών, 

η ανάθεση καθηκόντων γραφείου τύπου –
επικοινωνίας του συλλόγου και διάφορα
άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η γενική
συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρ-
τη 12 Νοεμβρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

Ενόψει των Εορταστικών 
Εκδηλώσεων της Εθνικής 

Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Ενόψει των Εορταστικών Εκδηλώσεων της Εθνι-
κής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου ο ΟΑΣΑ ενημε-
ρώνει πως θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω
τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραμμών: 

Γραμμές Α10-Β10
Κατεύθυνση προς Μεσονύχι:
Από Αθηνών, αριστερά Αθ. Μπόσδα, δεξιά Θεμ.

Βαρελλά, αριστερά Χρ. Δέδε, Αριστοτέλους, αριστε-
ρά Πάρνηθος, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη δια-
δρομή.

Κατεύθυνση προς Αθήνα:
Από Πάρνηθος, δεξιά Αριστοτέλους, αριστερά Χρ.

Δέδε, δεξιά Βαρελά, αριστερά Αθ. Μπόσδα, δεξιά
Αθηνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Γραμμές Γ9
Κατεύθυνση προς Αθήνα
Από Πάρνηθος, συνέχεια  Λ. Πάρνηθος δεξιά

Αριστοτέλους, αριστερά Χρ. Δέδε,  δεξιά Βαρελά,
αριστερά Αθ.Μπόσδα, δεξιά Αθηνών,αριστερά
Βόρειο Παράδρομο Αττικής Οδού,αριστερά Φιλα-
δελφείας, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή

Γραμμές Γ9
Κατεύθυνση προς Μεσονύχι
Από Φιλαδελφείας, αριστερά Βόρειο Παράδρο-

μο Αττικής Οδού, δεξιά Δημοκρατίας (Αθηνών),
αριστερά Αθ.Μπόσδα, δεξιά Θεμ.Βαρελλά, αριστε-
ρά Χρ. Δέδε, Αριστοτέλους, αριστερά Πάρνηθος,
συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή της κυκλικής γραμμής 740.
Από Αριστοτέλους, αριστερά Εθνικής Αντιστάσε-

ως , συνέχεια Παγκάλου, αριστερά Πάρνηθος,
συνέχεια  Λ. Πάρνηθος, δεξιά Λαθέας, αριστερά
Πλήθωνος Γεμιστού, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη
διαδρομή.

Διαδρομή προς Κηφισιά της γραμμής 721.
Από Πάρνηθος, αριστερά Λαθέας, δεξιά  Πλή-

θωνος Γεμιστού, αριστερά Δεκελείας, συνέχεια
όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή προς Μεσονύχι της γραμμής 721.
Από Δεκελείας, δεξιά Αριστοτέλους, δεξιά Πάρ-

νηθος, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή προς Βαρυμπόμπη της γραμμής
537.

Από Χρ. Δέδε, Αριστοτέλους, αριστερά Δεκελεί-
ας, συνέχεια όπως η    εγκεκριμένη διαδρομή. Επι-

ΑΑΠΠΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡ ΤΤΥΥ ΡΡΙΙΕΕΣΣ   ΤΤΩΩΝΝ   ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑΡΡΧΧ ΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ
ΠΠ ΟΟΛΛΗΗΣΣ   ΠΠΡΡΙΙΝΝ   ΜΜΕΕ ΡΡΙΙΚΚΕΕ ΣΣ  ΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕ ΣΣ
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Kονδύλι
500.000 €

στην ΕΝ.Π.Ε.
για κάλυψη

λειτουργικών
δαπανών

2014

Με απόφαση που
υπέγραψε ο Ανα-
πληρωτής Υπουρ-
γός Εσωτερικών,
Θεόφιλος Λεονταρί-
δης, κατανέμεται
στην Ένωση Περιφε-
ρειών Ελλάδας 

(ΕΝ.Π.Ε.), ποσό
ύψους 500.000,00 €,
για κάλυψη λειτουργι-
κών δαπανών της
έτους 2014, πιστώ-
νοντας το λογαρια-
σμό του Υπουργείου
Εσωτερικών, που
τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και
Δανείων, με τίτλο
«Έσοδα Ένωσης
Περιφερειών», σε
βάρος του λογαρια-
σμού «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των
Περιφερειών». 

Συνάδελφοι/σες.

Το ΔΣ του Συλλόγου,
παίρνοντας υπόψη τις εξε-
λίξεις στη Δημόσια εκπαί-
δευση  και τις αποφάσεις
ΔΟΕ - ΟΛΜΕ:

Καλεί σε μαζική συμμετο-
χή στο συλλαλητήριο  της
23ης  Οκτωβρίου 6 μ.μ.
στα Προπύλαια  

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! ΟΙ
ΚΑΙΡΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Πιάνουμε ξανά το νήμα
των μεγάλων αγώνων για
την Παιδεία.

Συνεχίζουμε  τον αγώνα
ενάντια στις διαθεσιμότη-
τες των  εκπαιδευτικών και
σε κάθε απόλυση.

Μαζί με τη νεολαία και
τον κόσμο της εργασίας

διαμορφώνουμε ένα ευρύ
κίνημα παιδείας για τα
δικαιώματα και τις μορφω-
τικές ανάγκες της νέας
γενιάς, προβάλλοντας το
στρατηγικό αίτημα «μόρ-
φωση, δουλειά, δημοκρα-
τία».

Οραματιζόμαστε ένα
σχολείο ολόπλευρης μόρ-
φωσης και διαπαιδαγώγη-
σης, όπου θα έχουν ισότι-
μη πρόσβαση τα παιδιά
όλων των λαϊκών στρωμά-
των, ανεξάρτητα από
φυλετική και θρησκευτική
προέλευση

Καλούμε την ένωση συλ-
λόγων γονέων μαθητών
Ελευσίνας  και τους συλλό-
γους γονέων και κηδεμών
των σχολείων Δυτικής Αττι-
κής καθώς και τα σωματεία
της Δυτικής Αττικής να
συμμετέχουν στο συλλα-
λητήριο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Τον αγιασμό στον  παιδικό
σταθμό Θρακομακεδόνων

τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ Αθηναγόρας,
στο πλαίσιο  έναρξης της νέας
σχολικής χρονιάς.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάν-
νης Κασσαβός βρέθηκε  κοντά σε
παιδιά και  γονείς, κι αφού πρώτα
ευχήθηκε καλή αρχή στους
μικρούς μαθητές,  δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στη συντονισμένη
προσπάθεια και ευαισθητοποίηση

των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου,
για να κυλήσει ομαλά και χωρίς προ-
βλήματα η σχολική χρονιά. 

Στον αγιασμό παρευρέθηκαν επί-
σης ο Πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. κ Γιαν-
νακόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας κ Τοπαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Διοί-
κησης & Θρακ/νων κ Χίος, η Πρόε-
δρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Ναυροζίδου, η
Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής κ. Ευθυμιάδου και ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πεδιαδίτης. 

ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 
Στον Παιδικό Σταθμό Θρακομακεδόνων 

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγά-
ντε, Παπάγου-Χολαργός), την 23/10/2014, ώρα
15:30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 
Έγκριση Προγράμματος  Εκτελεστέων ΄Εργων

Περιφέρειας Αττικής έτους      2015
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμά-

νος )
Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής

Οικονομικού Έτους 2015 και    Ολοκληρωμένου
Πλαισίου  Δράσης 2015 Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμά-
νος ).

ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 
Στο Πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους 
Αγ. Αναργύρων – Καματερού και Φυλής- ΝΟΣΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας επι-
λογής των άμεσα ωφελουμένων, μετά από σχετική

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  πρόγραμμα
«Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους
Δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού και Φυλής-
ΝΟΣΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που
υλοποιείται με τη σύμπραξη της Ε. Κ. ΠΟ. Σ. Π. Ο
«ΝΟΣΤΟΣ» και της Εργοερευνητικής με τους Δήμους
Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Φυλής. 

Οι σχετικοί πίνακες περιλαμβάνουν την κατάταξη ανά δομή (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρμακείο, Παροχή Συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος) και θα οριστικοποιηθούν αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. 

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν σχετική αίτηση μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα με βάση
τον προσωπικό ΑΜΚΑ. Διευκρινίζεται ότι οι επιλαχόντες θα καλύψουν κενές θέσεις  με βάση την προ-
τίμηση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

Με την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν από τις υπηρεσίες του
προγράμματος για τα επόμενα βήματα. Όλοι οι πίνακες βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του φορέα
(www.nostos.org.gr).
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Κ. Μητσοτάκης κατά Α. Μητρόπουλου για «φάμπρικα» προσλήψεων 
Πόρισμα -φωτιά για παράνομες προσλήψεις στο Δήμο Δραπετσώνας-Κερατσινίου κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με το οποίο μάλιστα  ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Αλέξης Μητρόπουλος, είχε 
γνωμοδοτήσει για αυτές ότι «ουδείς των υπαλλήλων πληροί τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος Παυλόπουλου».

Στοιχεία-φωτιά για παράνομες προσλήψεις στο
Δήμο Δραπετσώνας-Κερατσινίου κατέθεσε
στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με το πόρισμα του ΑΣΕΠ για τις
προσλήψεις αυτές είχε ενημερωθεί ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ και γνωστός εργατολόγος, Αλέξης Μητρό-
πουλος, ο οποίος είχε γνωμοδοτήσει ότι «ουδείς των
υπαλλήλων πληροί τις προϋποθέσεις του Προεδρι-
κού Διατάγματος Παυλόπουλου». 

Οπως είπε στη βουλή ο κ.Μητσοτάκης, καταθέτο-
ντας το πόρισμα του ΑΣΕΠ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Μητρόπουλος, με την ιδιότητα του εργατολό-
γου, γνωμοδότησε πως ουδείς πληροί τους όρους
του ΠΔ, ενώ σήμερα βρίσκεται στην όχθη εκείνων
που υποθάλπουν τους παράνομους διορισμούς. 

Το πόρισμα υπογράφεται από τον σύμβουλο του
ΑΣΕΠ, πρώην αρεοπαγίτη κ. Λυμπερόπουλο και σ'
αυτό καταγράφεται ότι η δημοτική αρχή της Δραπε-
τσώνας γνώριζε ότι προχωρούσε σε παρά τω νόμω
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, αφού είχαν θέσει
υπόψη όλες τις περιπτώσεις των υπαλλήλων στον
καθηγητή εργατικού δικαίου Αλέξη Μητρόπουλο κι
εκείνος γνωμάτευσε ότι «ουδείς των υπαλλήλων πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του ΠΔ». 

Στο πλαίσιο της συζήτησης και επί της αρχής του
ψήφισης του νομοσχεδίου «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδο-
μένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμά-
των Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες
διατάξεις», ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επί-
θεση στον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία και υπόθαλψη
όσων παρανόμησαν για να γίνουν διορισμοί στο
Δημόσιο, με αιχμή την θέση που διατύπωσε ο ειση-
γητής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Μητρόπουλος ως προς τα άρθρα για τον έλεγ-

χο «γνησιότητας δικαιολογητικών» και το «ειδικό πει-
θαρχικό παράπτωμα». 

Ο κ. Μητρόπουλος είπε ότι «το μνημονιακό σύστημα
εκδηλώνει όλη τη σκληρότητα και αναλγησία του με τις
ρυθμίσεις αυτές», για να αιτιολογήσει το αίτημα του
κόμματός του για απόσυρση του σχετικού κεφαλαίου
και αναστολή κάθε αναδρομικού ελέγχου της μετατρο-
πής των συμβάσεων, πλην των περιπτώσεων που
υπήρξε συγγνωστά αξιόποινη πράξη. 

Με αφορμή την συνολική τοποθέτηση του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης
κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι γνωρίζει και γνώριζε τι
συνέβη στη «φάμπρικα» που είχε στηθεί στους
δήμους σε γνώση των αρχών και των υπάλληλων,
αφού το «πόρισμα - κόλαφος» για τον Δήμο Δραπε-
τσώνας - Κερατσινίου αναφέρει ότι ο κ. Μητρόπουλος
είχε αποφανθεί προς τον τότε δήμαρχο ότι ουδείς
πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. 

«Δάσκαλε που δίδασκες», λέγεται αυτό είπε ο κ.
Μητσοτάκης, απευθυνόμενος προς τον κ. Μητρόπου-
λο και κατηγορώντας τον για υποκρισία. Αφού πρό-
σθεσε πως ξέρει πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Δραπε-
τσώνα είναι μόλις μία περίπτωση και τα ίδια συνέβη-
σαν σε πάρα πολλούς δήμους, ανέφερε πως ειδικώς
από αυτή μόνο την υπόθεση το Δημόσιο έχασε 2,1 εκ. 

ευρώ. «Αυτά επικροτείτε; Επικροτείτε αυτούς που
διορίστηκαν παράνομα, έκαναν χρήστη πλαστών
δικαιολογητικών κλέβοντας την θέση κάποιων άλλων,
που πληρούσαν τα κριτήρια;», διερωτήθηκε ο κ.
Μητσοτάκης προκαλώντας την έντονη αντίδραση από
την πτέρυγα της αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Μάλιστα κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι υποθάλπει
τέτοιες περιπτώσεις, «αγωνίζεται για την ελεύθερη
πρόσβαση διάφορων τραμπούκων στα πανεπιστή-
μια» και σιγοντάρει τους δήμαρχους που πετάνε έξω
τους ελεγκτές. «Ξέρουμε τι συνέβαινε. Θέλουμε να το
ερευνήσουμε. Θα το κάνουμε, είτε σας αρέσει, είτε όχι.
Λυπάμαι που η Αριστερά της ισότητας στηρίζει αυτόν
που εν γνώσει του διορίστηκε, αφήνοντας έξω κάποι-
ον άλλον που πληρούσε τις προϋποθέσεις. 

Εμείς θέλουμε την επαναφορά στην κανονικότητα
και τη μονιμότητα», είπε καταλήγοντας πως οι «πελά-
τες» του παρελθόντος μετακινήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Απάντηση Αλέξη Μητρόπουλου 
Παίρνοντας τον λόγο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-

ξης Μητρόπουλος είπε πως δεν γνωμάτευσε ότι είναι
παράνομοι οι υπάλληλοι, αλλά ότι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του διατάγματος της κυβέρνησης
Καραμανλή, το οποίο ήταν πολύ αυστηρό και ότι εκμε-
ταλλεύτηκαν τους εργαζόμενους. 

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι «έδωσε όρκο
στον κατακτητή για 150.000 απολύσεις» και τώρα
«πάει στο Κερατσίνι και τον Ασπρόπυργο για να ελέγ-
ξει ανάπηρες εργαζόμενες». 

Απευθυνόμενος προς τα υπουργικά έδρανα είπε:
«Δεν μπορεί εμείς που χρεοκοπήσαμε την πατρίδα
να βάζουμε δέκα χρόνια μετά μοιρογνωμόνιο και να
τους λέμε ότι πρέπει να φύγουν από το Δημόσιο. 

Ούτε σε κοινωνία πιθηκανθρώπων δεν γίνονται
αυτά». Καταλήγοντας στην απάντησή του ο κ. Μητρό-
πουλος σημείωσε ότι το ΑΣΕΠ αποφάνθηκε οριστι-
κώς για τις συμβάσεις που έχουν μετατραπεί με ΠΔ.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΗΓΙΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ
"Τιμάμε τις γυναίκες που πολέμησαν ενάντια στους"Τιμάμε τις γυναίκες που πολέμησαν ενάντια στους
φασίστες κατακτητές και του ντόπ ιους εκμεταλλευφασίστες κατακτητές και του ντόπ ιους εκμεταλλευ--
τές. Που έδωσαν τη ζωή τους για το Δίκιο και τητές. Που έδωσαν τη ζωή τους για το Δίκιο και τη
Λευτεριά του λαού μας"Λευτεριά του λαού μας"
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΗ στις 7 μ.μ. στην ΑίθουσαΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΗ στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Δημαρχείου ΧαϊδαρίουΕκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαϊδαρίου
Στην εκδήλωση θα προβληθεί η ταινία της ΑλίνταςΣτην εκδήλωση θα προβληθεί η ταινία της Αλίντας
Δημητρίου:Δημητρίου:
"Η ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ""Η ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ"
Αφιερωμένη στους αγώνες και τις θυσίες των γυναιΑφιερωμένη στους αγώνες και τις θυσίες των γυναι--
κών - μαχητριών του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικούκών - μαχητριών του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας. Όχι μόνο στα πεδία των μαχώνΣτρατού Ελλάδας. Όχι μόνο στα πεδία των μαχών
αλλά και στις φυλακές και τους τόπους εξορίας.αλλά και στις φυλακές και τους τόπους εξορίας.
Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο Αντάρτικο τραγούδιΘα ακολουθήσει αφιέρωμα στο Αντάρτικο τραγούδι
Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί βιβλιοπωΣτο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί βιβλιοπω--
λείο.λείο.
Την εκδήλωση διοργανώνουν:Την εκδήλωση διοργανώνουν:
η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΕΡΓΩΝ καιη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΕΡΓΩΝ και
ΠΡΑΚΤΙΚΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝΠΡΑΚΤΙΚΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝτα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑ 
το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε ΜΟΝΑΔΕΣτο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε ΜΟΝΑΔΕΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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Πλώρη για την κατάκτηση σημαντικού
μερίδιου στην αγορά ντίζελ Ευρώπης,
Τουρκίας και Β. Αφρικής, βάζουν τα
ΕΛΠΕ, με όχημα το αναβαθμισμένο διυλι-
στήριο της Ελευσίνας.

Η λειτουργία της νέας αυτής μονάδας από τα τέλη του
2012 έχει μετατρέψει ήδη τα ΕΛΠΕ σε εξαγωγικό όμιλο,
χάρη στην παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγρα-
φών, και έχει στηρίξει τον όμιλο σε μια περίοδο κρίσης,
οπότε η εγχώρια ζήτηση έφτασε στο ναδίρ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν κατά τη

διάρκεια ξενάγησης των δημοσιογράφων στο διυλιστή-
ριο της Ελευσίνας  στελέχη του ομίλου, το 50% της
παραγωγής των ΕΛΠΕ διοχετεύτηκε σε αγορές του εξω-
τερικού με βασικότερη αυτή της Τουρκίας, όπου εμφανί-
ζει σε ετήσια βάση ένα έλλειμμα της τάξεως των 10 εκατ.
τόνων, αλλά και της Ευρώπης, η οποία εμφανίζεται 

ελλειμματική σε ντίζελ λόγω του κλεισίματος μεγάλων
διυλιστηριακών μονάδων.

Ο διευθυντής σχέσεων του ομίλου με επενδυτές
παρουσίασε στοιχεία μελέτης της Purvin & Gertz, που
δείχνουν ότι η αγορά της Ευρώπης εμφανίζει μεγάλη
αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η οποία
καλύπτεται από εισαγωγές ντίζελ και εξαγωγές βενζίνης.
Οι εξαγωγές ντίζελ καλύπτονται κυρίως από τη Ρωσία,
τη Β. Αμερική και από τη Μέση και Απω Ανατολή, και
αποτελεί μια σημαντική αγορά για την εξαγωγή υψηλών
προδιαγραφών ντίζελ από την παραγωγή του διυλιστη-
ρίου της Ελευσίνας.
Το έλλειμμα αυτό της αγοράς της Ευρώπης, όπως και
της Τουρκίας και κάποιων χωρών στη Β. Αφρική, μπο-
ρεί να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των ΕΛΠΕ
τουλάχιστον έως το 2020, σύμφωνα με τον κ. Τσάιτα.
Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα εμφανίζεται την ίδια στιγμή

η μόνη πλεονασματική χώρα σε ντίζελ στη Μεσόγειο και
αυτό το οφείλει στην αναβάθμιση του διυλιστηρίου στην
Ελευσίνα.

ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Πλώρη για την κατάκτηση μερίδιου στην αγορά ντίζελ 
Ευρώπης, Τουρκίας και Β. Αφρικής, βάζουν τα ΕΛΠΕ

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε πρόκει-
ται για ένα Συμβουλευτικό Κέντρο που
ενισχύσει τον κοινωνικό ρόλο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης παρέχοντας ουσια-
στική στήριξη σε γυναίκες που υφίστα-
νται κάθε μορφής βία. Η πρώην Δήμαρ-
χος Ζεφυρίου ζήτησε από τους κοινωνι-
κούς φορείς που έδωσαν το «παρών»
να τεθούν συμπαραστάτες και κοινωνοί
στο έργο του Κέντρου και προανήγγει-
λε τις εκδηλώσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν στο Δήμο Φυλής,  με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας
των Γυναικών την Κυριακή στις 23
Νοεμβρίου με ποδηλατοδρομία το
πρωί (εφόσον το επιτρέψουν οι καιρι-
κές συνθήκες) και θεατρική παράστα-
ση, το ίδιο απόγευμα στο Δημοτικό
Ωδείο. 

Υπερήφανος ο  Δήμος Φυλής 
νιώθει  για την ύπαρξη μιας τόσο

σημαντικής δομής στήριξης 

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αναπλη-
ρωτής Δήμαρχος Γιώργος Αντωνόπου-
λος ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά
πως ο Δήμος Φυλής νιώθει υπερήφα-
νος για την ύπαρξη του Κέντρου, δίνο-
ντας παράλληλα τη δέσμευση, να στη-
ρίξει τη λειτουργία του, με όλες τους τις
δυνάμεις. 

Τις παροχές και τις υπηρεσίες που
προσφέρει το «Συμβουλευτικό Κέντρου
Γυναικών Θυμάτων Βίας» του Δήμου
Φυλής ανέλυσαν μέσα από τις σύντο-
μες αλλά εμπεριστατωμένες ομιλίες
τους τα επιστημονικά στελέχη του
Κέντρου, και πιο συγκεκριμένα, η Κοι-
νωνιολόγος Ευαγγελία Πυρρώτη, η Κοι-
νωνική Λειτουργός Πηνελόπη Μηλιώνη
και η Ψυχολόγος Βίκυ Βεοπούλου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προ-
βλήθηκε βίντεο ευαισθητοποίησης κατά
της βίας των Γυναικών με τίτλο «ΤΩΡΑ
ΜΙΛΑΩ» στο οποίο λαμβάνουν μέρος
11 σπουδαίες Ελληνίδες ηθοποιοί, ενώ
στο τέλος της εκδήλωσης πραγματο-
ποιήθηκε ξενάγηση, στον χώρο του
Κέντρου. 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του
Κέντρου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συμβου-
λευτικές υπηρεσίες του Κέντρου παρέ-
χονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από
το απόρρητο της συμβουλευτικής.
Ωράριο Λειτουργίας Δευτέρα – Παρα-
σκευή 7.30 – 15.30. 

Διεύθυνση Ι. Καμπόλη 23 Άνω Λιόσια
Τηλ. 210 2483360 

e-mail:   ksfylis@fyli.gr 

24ΩΡΗ
ΓΡΑΜΜΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
15900 

Στην πρόσκλη-
ση ανταποκρίθηκαν από τους Κοινωνι-
κούς – Πολιτιστικούς  Φορείς του
Δήμου Φυλής οι εξής: Από τον Σύλλογο
Αρκάδων Φυλής, Ευαγγελία Καψή,
από τους Παλαιμάχους του  Ακράτητου
ο Χρήστος Κ. Παππούς, από τον Σύλ-
λογο «Διόξιππος» η Πρόεδρος Κυρια-
κοπούλου Μαρία και ο Προπονητής
Νικόλαος Καμπόλης, η Διευθύντρια του
5ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων
Κωνσταντίνα Σύρμα, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Άνω Λιοσίων Ιωσήφ Κρυστά-
λης, η Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας
Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής Γεωργία
Γούλα, ο Πρόεδρος του Αιγέα Νικόλαος
Γαμπιεράκης και τα μέλη Δρόσου και
Αναπλιώτη,  η Αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου Ηπειρωτών Σοφία Λόλη, το
μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Αγίου
Νικολάου Παντελής Δρόσος, η Γραμμα-
τέας του Συλλόγου Θεσσαλών και
μέλος του Συλλόγου Τριτέκνων του
Δήμου Φυλής Ευαγγελία Ζάγγα. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους, εκ μέρους του Μητροπολίτη
Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ.
Αθηναγόρα ο Πανοσιολογιώτατος
πατήρ Ιωαννίκιος, ο Αριερατικός Επί-
τροπός Φυλής πατήρ Νικόλαος Κοτί-
νης, ο Αντιδήμαρχος Φυλής Θανάσης
Σχίζας, οι αναπληρωτές Δήμαρχοι
Τζένη Μπάρα και Μαρίνος Σαρλάς, ο
πρώην Δήμαρχος Φυλής Δημήτρη
Μπουραΐμης, ο Επικεφαλής της Ενότη-
τας Πολιτών Σάββας Σάββας, ο Αντι-
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φυλής Κώστας Παπαϊωάννου, η Γραμ-
ματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Φυλής κι εντεταλμένη Σύμβουλος σε
θέματα παραβατικότητας Χρυσούλα
Κουράση, οι Πρόεδροι των Παιδικών
Σταθμών Γιώργος Κούρκουλος (Ζεφυ-
ρίου) και Βαγγέλης Σταματάκος Χασιάς
και η Τοπική Σύμβουλος Δημοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων Ευαγγελία
Καψή. 

Η πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου
ζήτησε από τους κοινωνικούς φορείς να τεθούν 
συμπαραστάτες και κοινωνοί στο έργο του Κέντρου
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ΤΕΛΟΣ Ο ΜΙΧΟΣ
ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανελευσινια-
κού αποτελεί ο Πέτρος Μίχος, ο οποίος έλυσε κοινή
συναινέσει την συνεργασία του με την ομάδα των στα-
χυοφόρων. Ο κ. Μίχος ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή του
οφείλεται σε οργανωτικά προβλήματα που δεν βελτιώ-
θηκαν. Ωστόσο δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον ισχυ-
ρό άνδρα του συλλόγου Χρήστο Γιαλιά και τον αντιπρό-
εδρο Νίκο Ππαδάκη και τους ποδοσφαιριστές. "Κάποια
πράγματα που δεν έγιναν όλο αυτό το διάστημα που
ήμουν στο σωματείο, με έκαναν να λύσω την συνεργα-
σία μου με την διοίκηση.  Εύχομαι καλή τύχη", τόνισε ο
Πέτρος Μίχος. 

Το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας αναλαμβάνει ο βοηθός
του Μίχου Κώστας Παρθενίου. Ο εν λόγω γύμνασε τους
παίκτες του ενόψει του αγώνα κυπέλλου στο Αργος με
τον Παναργειακό. Απόντες απο το παιχνίδι θα είναι οι
τιμωρημένοι Τσίγκρος, Ρούσσεφ.

ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Άσχημο ξεκίνημα για την ομάδα παίδων
της Δυτικής Αττικής στο πρωτάθλημα
Ενώσεων που διοργανώνει η ΕΠΟ. Γνώ-
ρισε βαριά ήττα απο την αντίστοιχη της
Αθήνας με 0-10. Οι παίκτες του Σωκράτη
Τυρλή βρέθηκαν σε άσχημη μέρα και σε
κανένα σημείο του αγώνα δεν φάνηκαν
απειλητικοί. 

Αντίθετα η ομάδα του Τάσου Δημητρίου
κυριάρχησε σε όλο το γήπεδο και εκτός
απο τα δέκα τέρματα που σημείωσαν
είχαν και τρία δοκάρια.

Γκολ: Βαγγελής Σ (1'  7΄ 39'),  Καρα-
γιάννης 32' Στεργιώτης (38' 45'), Κολινιά-
της 61' Τζαβίδας 65'Σερπέζης (73'80').

Βαγγελής(Δοκάρι 25' 43'), Τζαβίδας 72'
Διαιτητής: Παπαχρήστος. Βοηθοί: Κου-

ντουριώτης-Μουγιακάκος (Δυτ.Αττική).
Παρατηρητής αγώνα  Κώστας Βαλσα-

ράς. Ιατρός Σωτήρης Πιλίλης.
ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΣΔΑ(προπονητής Σωκρά-

της Τυρλής): Σκλιάς (41'Παππάς), Λογο-
θέτης Φ, Μανάφας, Σταύρος, Γκέρτσος,

Ηλιόπουλος, Τυρλής, Σεμερτζάκης,
Πουρσανίδης, Χαραλαμπίδης, Λογοθέ-
της.

Αναπληρωματικοί: Φίλης, Τανής, Μπα-
δήμας, Παππάς, Τσακουρίδης, Τσαλού-
χος, Δρομούσης.

ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΣΑ(προπονητής Τάσος
Δημητρίου): Σουρδής(41'Μαρδάς), Πολί-
της, Κανέλος(41'Κουτσουμπάρδης),
Αρβανίτης, Καραγιάννης, Κουτζιάς, Βαγ-
γελής(53'Τσαβίδας) Μαυρουδής, Στερ-
γιώτης, Τσέλιος(41'Σερπέζης), Κολινιά-
της.

Αναπληρωματικοί: Σπίνος, Ρόδης, Σερ-
πέζης,Μανδάς, Κουτσουμπάρδης,Τζαβί-
δας, Βαριανίδης.

ΝΕΟΙ ΕΠΣΔΑ-ΕΠΣΑ 0-2

Την ήττα γνώρισε η ομάδα της Δυτικής
Αττικής απο την αντίστοιχη της ΕΠΣΑ στο
Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων με 0-2 ύστερα
απο ένα αμφίροπο μάτς.

Γκόλ: Δόσης (59' 89')
Δοκάρι: Ταμπάκης(ΕΠΣΑ) 82'
Διαιτητής Κουντουριώτης. Βοηθοί:

Παπαχρήστος-Μουγιακάκος(Δυτική Αττι-
κή).

ΝΕΟΙ ΕΠΣΔΑ(προπονητής Αποστόλης
Λινάρδος): Σοφιανίδης, Σαμαράς, Κεσόβ,
Λάμψας, Μαυρίδης, Καλαιτζής, Λογοθέ-
της(63'Σαββίδης),  Μανάφας, Βαρελάς,
Λιόλιος(73'Χιονίδης), Λάλλας(80'Μιχαή-
λης).

Αναπληρωματικοί: Ιωάνννου, Κοκαβέ-
σης, Σαββίδης, Γυριχίδης, Χιονίδης, Ανα-
στασίου, Μιχαήλης.

ΝΕΟΙ ΕΠΣΑ(προπονητής Μιχάλης
Κατσικάς): Κατσικάς, Γερώνυμος, Κρί-
νης(60'Ταμπάκης), Χρονόπουλος, Τάρ-
τος, Ζουγούλος, Πανταζόπουλος(70'Πα-
στούδης), Αντωνόπουλος, Δρόσης,
Δόσης, Σουλιώτης(49'Καραβαγγέλης).

Αναπληρωματικοί: Ταμπάκης, Φέρτης,
Παστούδης, Μαστροπέτρος, Καραβαγγέ-
λης, Λιαδάκης, Πρίτσας.

***Παρόντες στο γήπεδο ο πρόεδρος
της ΕΠΣΔΑ Μιχάλης Τζανόπουλος, ο
Δήμος Κασκαντίρης, οι σκάουτερ Χάρης
Κοπιτσής(ΑΕΚ), Τάσος Κίτσιος(Ατρόμη-
τος Αθηνών-Ευκλείδης Μεγάρων), ο
Ζαχαρίας Ιωάννου(Ακράτητος), ο Νίκος
Πατσίρης(Υπεύθυνος Σταδίου), ο Κλεάν-
θης Βαρελάς, ο πρόεδρος του Μεγαρικού
Μάκης Ζαφείρης και αρκετοί  γονείς.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Ανακοινώθηκε απο την γραματεία της ΕΠΣΔΑ το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στην

Δυτική Αττική.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(15:30)
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ -

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ -

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:30)

ΦΥΛΗΣ: ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΒΙΛΙΩΝ: ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ:ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ

Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(11:00) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(15:30)
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(11:00)  ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ(15:30) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΝΕΒΗΚΕ ΑΝΕΒΗΚΕ 

Ο  ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ.Ο  ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ.
ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΔΕΥΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΜΑΝΤΗΣ-ΚΑΓΙΑΛΗΣΜΑΝΤΗΣ-ΚΑΓΙΑΛΗΣ

Στην κορυφή της παγκόσμιας
κατάταξης στην ειδική βαθμολογία
της ISAF στην κατηγορία RSX
ανδρών ανέβηκε ο Βύρωνας Κοκ-
καλάνης. 

Πριν από τους αγώνες  του
παγκοσμίου κυπέλλου στην Κίνα ο
Ολυμπιονίκης μας ήταν 8ος, αλλά
μετά το χρυσό μετάλλιο πήρε
άλλους 200 βαθμούς και με 882
πέρασε πρώτος στη σχετική λίστα.

Είναι η πρώτη φορά στην καριέ-
ρα του που ο Κοκκαλάνης φιγου-
ράρει στο ρετιρέ της βαθμολογίας
της παγκόσμιας ομοσπονδίας και
φυσικά αυτό τον οπλίζει με τερά-
στια δύναμη ενόψει των μελλοντι-
κών του υποχρεώσεων.

Στην δεύτερη θέση είναι ο Βραζι-
λιάνος Ρ. Σάντος με 814 βαθμούς
και στην τρίτη ο Ρώσος  Μ.Ομπε-

ρέμκο με 761 βαθμούς.

Και στα 470 ανδρών, όμως, το
ελληνικό σκάφος με τους Παναγιώ-
τη Μάντη και Παύλο Καγιαλή βρί-
σκονται πολύ ψηλά στην ίδια βαθ-
μολογία. 

Συγκεκριμένα είναι δεύτεροι με
960 βαθμούς, πολύ κοντά στους
πρώτους Αυστραλούς Μ. Μπέλ-
χερ-Ο. Ράιαν που έχουν 985 βαθ-
μούς.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι
Κροάτες Σ. Φαντέλα-Ι. Μάρενιτς με
956 βαθμούς.

ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε χθές τους διαιτητές και τους βοη-
θούς που ορίστηκαν για τα παιχνίδια της 3ης “στρο-
φής” του πρωταθλήματος της Football
League.Αναλυτικά:

Παρασκευή 24/10-18.00 ΟΤΕ ΤV
ΑΟ Χανιά – ΑΕΚ 
Διαιτητής: Καρυοφύλλης (Πειραιά)
Βοηθοί: Κοτζαμανίδης, Γεωργακόπουλος (Πειραιά)

Σάββατο 25/10
Ηρακλής Ψαχνών – Άλιμος (17.00)
Διαιτητής: Τίκας (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Βαφειάδης (Καρδίτσας), Πολυχρονιάδης

(Αν. Αττικής)

Επισκοπή – Παναχαϊκή (ΑΝΑΒΟΛΗ)
Φωστήρας – Αχαρναϊκός (16.00)
Διαιτητής: Φουκάκης (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Νικολακάκης (Ηρακλείου), Δημόπουλος

(Δυτ. Αττικής)

Κυριακή 26/10-15.00
Απόλλων Σμύρνης – Πανηλειακός 
Διαιτητής: Πουλημάς (Κέρκυρας)
Βοηθοί: Στόικος (Κέρκυρας), Μπουξμπάουμ (Αν.

Αττικής)

Δευτέρα 27/10-16.00 OTE TV
Παναιγιάλειος – Καλλιθέα
Διαιτητής: Ρατσιάτος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Καραγεώργος, Νενεκούμης (Αργολίδας)
Ρεπό: Ερμιονίδα

Ο ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗ 
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές κυπέλλου του 3ου
ομίλου της 2ης αγωνιστικής.Αναλυτικά:

Δόξα Μανωλάδας – Αιολικός
Γκριτζέπης, Χαραλαμπόπουλος, Γεωργακό-

πουλος (Αρκαδίας)

ΑΟ Λουτράκι – ΠΑΟ Βάρδας

Περράκης, Λιο-
μπότης, Ρηγόπου-
λος (Αθηνών)

Παναργειακός –
Πανελευσινιακός

Δραγάτης, Ρού-
ντος, Τσαλίκογλου
(Ανατ. Αττικής)

Ερμής Κιβερίου – Καλαμάτα
Μιχελής, Κουτσουμπού, Παπανδριόπουλος

(Πειραιά)



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

«Παρεισέφρυσε από λάθος»
Αποσύρθηκε παράγραφος από 
τροπολογία του ΥΠΟΙΚ για τη «Διαύγεια»

Μετά τις αντιδράσεις η υφυπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη
Χριστοφιλοπούλου προχώρησε στην απόσυρση της
παραγράφου που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών
στο νομοσχέδιο για τα «Ανοιχτά Δεδομένα», που συζη-
τείται στη Βουλή, με την οποία εισηγείτο την προσαρμο-
γή των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στα
νέα δεδομένα του προγράμματος «Διαύγεια».

Ειδικότερα, η υφυπουργός δήλωσε σχετικά:
«Παρεισέφρησε από λάθος παράγραφος σε τροπολο-

γία του Υπουργείου Οικονομικών η οποία έθετε με τη
διατύπωση της εν αμφιβόλω το πρόγραμμα “Διαύγεια”
για την αντιμετώπιση σοβαρού προβλήματος που αφο-
ρούσε τη μεταφορά μαθητών. Το συγκεκριμένο σημείο
της τροπολογίας δεν προωθεί το πρόγραμμα “Διαύγεια”,
κάτι που εμάς στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μας βρίσκει απο-

λύτως αντίθετους. Για το λόγο αυτό θα έρθει το Υπουρ-
γείο Οικονομικών να αποσύρει τη συγκεκριμένη παρά-
γραφο της σχετικής τροπολογίας».

Το πρόβλημα στην επίμαχη τροπολογία φαίνεται να
είναι η γενικότητα της διατύπωσης της, καθώς η πιστή
κατά γράμμα εφαρμογή της θα σήμαινε έναν ετεροχρονι-
σμό στην ισχύ εφαρμογής των αποφάσεων, που εν τέλει
ακυρώνει την ουσία και το νόημα της "Διαύγειας".

Η διάταξη όριζε ότι «πράξεις ανάληψης υποχρέωσης
δαπάνης και σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατα-
κτών που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014
ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης τους, ανεξάρτητα
από τον χρόνο ανάρτησης αυτών στο Διαδίκτυο».

Το αποτέλεσμα ήταν η διατύπωση να απέχει παρα-
σάγγες από τις διαπιστώσεις της αιτιολογικής έκθεσης
της τροπολογίας, η οποία επισημαίνει ότι με ρύθμιση του
Ν.4210/2013 προστέθηκαν στις αναρτητέες πράξεις
στην Διαύγεια, πράξεις ανάληψης και έγκρισης δαπά-
νης, καθώς και οριστικοποίησης πληρωμής από δημό-
σιους φορείς, με αποτέλεσμα σήμερα να παρατηρούνται
«καθυστερήσεις κατά την ανάρτηση των πράξεων» από
οικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημοσιονομικού
ελέγχου.

Στον ανακριτή ο φάκελος
Μήνυση κατ' αγνώστων για την Σέχτα 
Επαναστατών άσκησε η Εισαγγελία

Στα χέρια του ανακριτή περνά ο φάκελος για τη «Σέχτα
Επαναστατών» ύστερα από τη δίωξη κατ' αγνώστων
που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Ο φάκελος εμπεριέχει τέσσερις υποθέσεις με κοινά
χαρακτηριστικά, με κορυφαία τη δολοφονία του δημο-
σιογράφου Σωκράτη Γκιόλια. Πρόκειται επιπλέον για τη
δολοφονία του αστυνομικού Αντώνιου Σάββα, την έκρη-
ξη στον τηλεοπτικό σταθμό Alter, καθώς και την έκρηξη
στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής, δικογραφίες
συναφείς που έχουν συνενωθεί. 

Οι κατηγορίες αφορούν: 
Συγκρότηση ομάδας από τρία ή περισσότερα πρόσω-
πα, με διαρκή και δομημένη δράση, που δρουν από κοι

νού και επιδιώκουν την τέλεση του εγκλήματος (τρομο-
κρατική οργάνωση), με κατασκευή προμήθεια και κατο-
χή όπλων, εκρηκτικών υλών, προς εξυπηρέτηση του
σκοπού της τρομοκρατικής οργάνωσης και ιδίως: 
α) ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και κατ'
εξακολούθηση από κοινού τελεσθείσα από τρομοκρατι-
κή οργάνωση
β) διακεκριμένη φθορά κενής περιουσίας από κοινού
τελεσθείσα και
γ) έκρηξη από πρόθεση από κοινού τετελεσμένη
δ) διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης όπλων
χειροβομβίδων, εκρηκτικών μηχανισμών, με σκοπό τη
διάπραξη κακουργημάτων κατ' εξακολούθηση από κοι-
νού τελεσθέντα από τρομοκρατική οργάνωση, με τρόπο,
έκταση και υπό συνθήκες που είναι δυνατό να βλάψουν
σοβαρά μια χώρα, με σκοπό να εκφοβίσουν τον πληθυ-
σμό, να βλάψουν σοβαρά και να καταστρέψουν τις θεμε-
λιώδεις συνταγματικές, πολιτικές και οικονομικές δομές.

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού, αισθητή
πτώση της θερμοκρασίας

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο
καιρός και από σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετε-
ωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται ισχυρές βροχές και
καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από ενισχυμέ-
νους ανέμους που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Η κακοκαιρία, που θα συνοδεύεται από σημαντική
πτώση της θερμοκρασίας , αναμένεται να διαρκέσει του-
λάχιστον ώς το Σάββατο.
Την Πέμπτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγί-
δες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του
βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με
πρόσκαιρη βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και
από τα βόρεια. Την Παρασκευή προβλέπονται βροχές
και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αρχικά στα δυτικά
και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. 

ΟΑΣΑ: Παράταση στις κάρτες

Παράταση στην ισχύ των ετησίων καρτών ανακοί-
νωσε ο ΟΑΣΑ ύστερα από τη μείωση της τιμής τους.
Συγκεκριμένα για τις ετήσιες κάρτες αξίας 450 ευρώ,
των οποίων η αξία από την 1η Σεπτεμβρίου 2014
μειώθηκε στα 320 ευρώ, επεκτείνεται η ισχύς τους
ανάλογα με τον μήνα αγοράς, ως εξής:
Για τις ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος από Οκτώ-
βριο 2013 έως Μάρτιο 2014, η ισχύς τους παρατεί-
νεται κατά έναν μήνα.
Για τις ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος από Απρίλιο
2014 έως Αύγουστο 2014, η ισχύς τους παρατείνεται
κατά δύο μήνες.

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΕΥΡΗΜΑ
Βρέθηκε το κεφάλι της Σφίγγας στην Αμφίπολη
Το μαρμάρινο κεφάλι της Σφίγγας που βρίσκεται στην ανα-
τολική πλευρά της εισόδου του ταφικού μνημείου της Αμφί-
πολης ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι κατά τη διάρκεια των
σημερινών ανασκαφικών εργασιών στον τύμβο Καστά.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου
Πολιτισμού το κεφάλι είναι ακέραιο με ελάχιστη θραύση
στη μύτη, έχει ύψος 0,60 μ., ενώ ταυτίζεται και αποδίδεται
στον κορμό της ανατολικής Σφίγγας, όπου ήταν ένθε-
το.«Στρέφεται προς την είσοδο και φέρει πόλο. Στο κάτω
μέρος του λαιμού σώζεται ακέραιη η διατομή της έδρασης
στο σημείο ένθεσης στον κορμό της. Έχει κυματιστούς
βοστρύχους, που φέρουν ίχνη κόκκινου χρώματος, οι
οποίοι πέφτουν στον αριστερό ώμο της, ενώ συγκρατού-
νται από λεπτή ταινία. 

Συνήγορος του Πολίτη: Ιδιαίτερα
ευάλωτες οι γυναίκες εργαζόμενες
Με τα μελανότερα χρώματα σκιαγράφησε τη θέση της εργαζό-

μενης γυναίκας στη σημερινή οικονομική συγκυρία, την οξύτατη
κρίση που μαστίζει τη χώρα, η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη
Σπανού, μιλώντας σε συνέδριο της Γραμματείας Γυναικών της
ΓΣΕΕ, με θέμα την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα
συνδικάτα.

Κατά την κα Σπανού, «η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται ως
μοχλός πίεσης από τους εργοδότες προς όσους ήδη εργάζονται
ή αναζητούν εργασία», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι
γυναίκες, μάλιστα, είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε µη αξιοπρε-
πείς συνθήκες απασχόλησης, κινδυνεύουν µε απόλυση ιδίως
κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της χρήσης άδειας μητρό-
τητας, ενώ πιέζονται να δεχτούν ευέλικτες σχέσεις εργασίας».

Η Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι «πρόκειται για μία τάση που
προστίθεται στην κατάσταση που δημιουργεί ο σημαντικός περιο-
ρισμός προστασίας της εργασίας και επιδείνωση των συνθηκών
της», ενώ έχει διαπιστωθεί από την ανεξάρτητη αρχή ότι «ακόμη
κι όταν καταγγείλουν το γεγονός στον Συνήγορο ή στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας, στη συνέχεια «εμφανίζονται ιδιαίτερα αμφίθυμες 

ως προς τις ενέργειες διαμεσολάβησης ή και αποσύρουν τις
καταγγελίες, φοβούμενες την απόλυση».

Η κα Σπανού εκτιμά ότι «οι δυνατότητες εκπροσώπησης των
συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι κομβικής σημασίας για να μει-
ωθεί ο σκοτεινός αριθμός των διακρίσεων, ειδικά σε περιπτώσεις
που κυριαρχεί ο φόβος του θύματος και δη των γυναικών εργαζο-
μένων, να υποστηρίξουν αποφασιστικά αναφορά κατά του εργο-
δότη», ενώ πρόσθεσε ότι ο Συνήγορος «θεωρεί αποφασιστικό
σύμμαχο τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων στο κοινό
στόχο της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων».

Η κα Σπανού είπε ότι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποί-
ησε η αρχή, οι πλέον ευάλωτοι κοινωνικά και οικονομικά προ-
σφεύγουν σπανιότερα σε θεσμούς προστασίας των δικαιωμάτων
τους (οι γυναίκες ακόμη σπανιότερα), ενώ πρόσθεσε ότι «οι ανα-
φορές που εξέτασε το 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη, για την
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία, εμφά-
νισαν αύξηση κατά 25% αν και σε απόλυτο αριθμό παραμένουν
περιορισμένες (327 αναφορές), λόγω των παραπάνω λόγων.

Οι αναφορές κατά κύριο λόγο στον δημόσιο τομέα αφορούν
ζητήματα διεκδίκησης ή αξιοποίησης αδειών, ενώ στον ιδιωτικό
τομέα αφορούν στην επισφάλεια της γυναικείας απασχόλησης,
ιδιαίτερα σε συνδυασμό με καταστάσεις εγκυμοσύνης και μητρό-
τητας, αλλά και τις ευέλικτες μορφές εργασίας.

Παραλίγο νέα τραγωδία! 

Νταλίκα έπεσε πάνω σε 12 ΙΧ στην
κάθοδο της Κηφισού - Δύο τραυματίες

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικράτησε εχθές το
πρωί στην Εθνική Οδό στο ύψος της Μεταμόρ-
φωσης στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς νταλίκα,
κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε πάνω σε
τουλάχιστον 12 αυτοκίνητα προκαλώντας πανι-
κό.

Πρόκειται για νταλίκα που μετέφερε σακιά με
αλεύρι, πολλά από τα οποία έπεσαν από την
νταλίκα κατά τη σύγκρουση και άνοιξαν γεμίζο-
ντας με αλεύρι το οδόστρωμα και οχήματα. Οι
πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο ελα-
φρά τραυματίες.

Η νταλίκα ήταν για πολλές ώρες ανεβασμένη
στο δεξί κράσπεδο του δρόμου και η κυκλοφο-
ρία διεξαγόταν μόνο από την αριστερή λωρίδα
κυκλοφορίας. 

Στο σημείο φυσικά έσπευσαν αστυνομικές
δυνάμεις για να εξετάσουν τις συνθήκες του τρο-
χαίου.

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνελήφθη 38χρονος για κλοπές Συνελήφθη 38χρονος για κλοπές 
από υποσταθμούς της ΔΕΗαπό υποσταθμούς της ΔΕΗ

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλη-
μάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-
κής, ένας 38χρονος, για κλοπές από υποσταθμούς της
ΔΕΗ κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, αφού παραβίαζε εισόδους
υποσταθμών της ΔΕΗ, αφαιρούσε χάλκινα καλώδια.
Όπως διαπιστώθηκε, το τελευταίο τετράμηνο, διέπραξε
21 κλοπές από υποσταθμούς της ΔΕΗ στη Νέα Σμύρ-
νη, το Καλαμάκι, την Καλλιθέα, τον Άγιο Δημήτριο, το
Παλαιό Φάληρο, τη Δάφνη, τον Άλιμο, τα Καμίνια και το
κέντρο της Αθήνας.

Η αφαίρεση των καλωδίων είχε σαν συνέπεια τη
δημιουργία αστάθειας στο σύστημα ηλεκτροδότησης, με
αποτέλεσμα εκτός από την πρόκληση σοβαρών υλικών
ζημιών στο δίκτυο της ΔΕΗ, τη πρόκληση ζημιών και σε
καταναλωτές εξαιτίας της καταστροφής οικιακών
συσκευών.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του συλληφθέντα είχαν
σχηματισθεί το 2010 δύο δικογραφίες για το ίδιο αδίκη-
μα, ενώ συνολικά είχαν εξιχνιασθεί 267 κλοπές από
υποσταθμούς της ΔΕΗ. Επίσης, σε βάρος του εκκρε-
μούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργη-
μάτων Αθηνών για διακεκριμένες κλοπές, με την οποία
καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό 
μηχάνημα (πλάτη, σβούρα, 

ξεχοντριστήρας, δίσκος, 
τρυπάνι) σε λογική τιμή.

Πληροφορίες  στο 210 5548930 
ή στο 6972203340 8.10.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

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)

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
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή

group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

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 τηλε-
φωνική 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

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

- 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
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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 
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 ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΑΛΦΑ- ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερ--

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ--

μότητας.       μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14
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Στην τελική ευθεία για
την οριστικοποίηση και
ανακοίνωση της ρύθμι-
σης των 100 δόσεων για
την αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς το Δημόσιο
βρίσκεται η κυβέρνηση.
Το θέμα συζητήθηκε
χθες στη συνάντηση του
Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά με τον υπουργό
Οικονομίας Γκίκα Χαρ-
δούβελη ενώ όλες οι
πλευρές της ρύθμισης
εξετάστηκαν στη συνέ-
χεια στη σύσκεψη του
υπουργού Οικονομίας
με τον υπουργό Ανά-
πτυξης Νίκο Δενδια και

Εργασίας Γιάννη Βρού-
τση.

Υπάρχουν ακόμη ανοι-
κτά ζητήματα που σχετί-
ζονται και με τις δια-
πραγματεύσεις του οικο-
νομικού επιτελείου με
την τρόικα αλλά ο χρό-
νος πιέζει όπως δείχνει
και η νέα αύξηση το
Σεπτέμβριο των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών
προς το δημόσιο κατά 1
δισεκ. ευρώ με αποτέλε-
σμα το σύνολο των
χρεών να ξεπεράσει τα
70 δισεκ. ευρώ.

Μία από τις αλλαγές
που εξετάζεται είναι η
ρύθμιση να ισχύει μόνο

για οφειλέτες με ληξι-
πρόθεσμα χρέη ως 1
εκατ. ευρώ. Επίσης εξε-
τάζονται κίνητρα προκει-
μένου οφειλέτες που
έχουν ενταχθεί σήμερα
στη ρύθμιση των 12
δόσεων να μην «μετα-
πηδήσουν» στη ρύθμι-
ση των 100 δόσεων και
υπάρξει απώλεια εσό-
δων στον προϋπολογι-
σμό τους επόμενους
κρίσιμους μήνες. Ένα
από τα σενάρια είναι να
αυξηθεί η έκπτωση των
προσαυξήσεων για τους
οφειλέτες που είναι
σήμερα στη ρύθμιση
των 12 δόσεων.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ
Στην τελική ευθεία η ρύθμιση για τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο

Το χρονοδιαγράμματα του υπουργείου Υποδομών
Στην ‘’πρίζα’’ επτά μεγάλα έργα 

Eπτά μεγάλα έργα, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε
το υπουργείο Υποδομών, θα ξεκινή-
σουν το αμέσως επόμενο διάστημα:

Καστέλι
Το νέος Διεθνές Αεροδρόμιο στο

Καστέλι, έχει προγραμματιστεί να
δημοπρατηθεί σε ένα μήνα και το
κόστος του φτάνει τα 800 εκ.ευρώ.
Στις 11 Νοεμβρίου θα δοθούν οι
δεσμευτικές προσφορές από όσους
ενδιαφέρονται να αναλάβουν για τα
επόμενα 30 χρόνια την κατασκευή
και τη διαχείριση του νέου μεγάλου
αεροδρομίου της Κρήτης. 

Εθνική Οδός Πάτρας - Πύργου
Στις 27 Ιανουαρίου θα δημοπρατη-

θεί το τμήμα της Ολυμπίας Οδού
Πάτρα-Πύργος. Με μήκος 75χλμ και
κόστος 443 εκ.ευρώ, θα είναι το
μεγαλύτερο εν ενεργεία δημόσιο
οδικό έργο της χώρας.

Γραμμή 4 του Μετρό
Στις αρχές του χρόνου αναμένεται

να ξεκινήσει η α`φάση του διαγωνι-
σμού για το μεγαλύτερο έργο Μετρό
της τρέχουσας δεκαετίας.

Ανάπλαση οδού Πανεπιστημίου
Η δημοπράτηση θα γίνει στις

αρχές του έτους. Το κόστος υπολο-
γίζεται στα 100 εκ.ευρώ.

Σιδηροδρομικό δίκτυο Ψαθόπυρ-
γος - Ρίο - Μποζαϊτικα 

Η προκήρυξη της δημοπράτησης
αναμένεται μέχρι τα τέλη του έτους.

Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου
Τις μελέτες υπογράφει ο Renzo

Piano με χρηματοδότηση από το
Ίδρυμα Νιάρχου.

Υποθαλάσσια ζεύξη Περάματος -
Σαλαμίνας 

Στις αρχές του χρόνου μετατέθηκε
η εκκίνηση της δημοπράτησης του
έργου


