
Eγκρίθηκαν νέες θέσεις
εποχικών σε δήμους 

Βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό θα
προσλάβει επίσης ο Δήμος Ελευσίνας 
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ Γ ΈΘΝΙΚΗΣ:
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ

ΕΠΣΔΑ: ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΖΕΦΥΡΙ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ
-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑΓΙΑ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

‘’Ένεση’’ ρευστότητας 
65 εκ. €  μέχρι 

το τέλος του 2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Γ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 

«Ανεξίτηλη η σφραγίδα
του στην ανάδειξη 

μιας ιστορικής 
και βιώσιμης πόλης» 

ΞΑΝΑ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ 
ΚΑΙ ΞΥΛΑ

ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΘΕΛ 

Στα Άνω Λιόσια τα δύο 
δρομολόγια που μπήκαν στο

στόχαστρο παραβατικών ομάδων 

Δύο συνεργεία
συντήρησης των

δρόμων 
συγκρότησε ο
Δήμος Φυλής 

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ 
Διαπραγματευόμαστε συνετή 
έξοδο στην κανονικότητα

ΖΩΗΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΕΠ 
ΦΥΛΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ 

Επιδότηση από
240 έως 960 λίτρα

πετρελαίου για
τους δικαιούχους

του Δήμου 

Μαθητικό ραντεβού σήμερα
στο Υπουργείο Παδείας 

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από
Μενίδι, Άνω Λιοσίων

και Ελευσίνα 
φωνάζουν για
θέρμανση και

συγχωνεύσεις

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μελετά το Δ.Σ. Μάνδρας
- Ειδυλλίας τη Δευτέρα 

Σελ:  3

Σελ: 6

Σελ: 5

Σελ:  7

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ
ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Απαγορεύσεις και 
αυξημένα μέτρα ελέγχου

στην Παλιά και Νέα Εθνική 
Οδό Αθηνών – Κορίνθου
και τα Διόδια Ελευσίνας 

«Σπέρνετε πανικό στους
δημοσίους υπαλλήλους.

Η αξιολόγηση δεν επιφέρει βλαπτική 
μεταβολή υπηρεσιακού ή μισθολογικού 

χαρακτήρα», ξεκαθάρισε η Ε. Χριστοφιλοπούλου 

Σε κλίμα 
αντιπαράθεσης

ο διάλογος  
στη Βουλή με τον

εισηγητή του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη 
Μητρόπουλο 

Σελ: 16

Σελ: 10-11

Σελ:  2

Σελ: 7

Σελ: 3

Σελ: 2

Σελ: 8

Σελ: 3-8



Εφιάλτης για
τους οδηγούς
και το επιβατι-

κό κοινό έχουν κατα-
ντήσει οι επιθέσεις
παραβατικών ομάδων
σε λεωφορεία της
ΕΘΕΛ .

Δύο νέα περιστατικά
- που ήρθαν πρόσφατα
στο φως της δημοσιό-
τητας - συνέβησαν στα
Άνω Λιόσια χωρίς ευτυ-
χώς να υπάρξουν
τραυματισμοί. 

Με τις πέτρες 
ανα χείρας

Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στη συμβολή των
οδών Φυλής και 25ης Μαρτίου, με στόχο λεωφορείο
που εκτελούσε το δρομολόγιο Πετρούπολη-Πλ. Βάθη.
Από τις πέτρες έσπασαν τα μεσαία τζάμια του λεωφο-
ρείου, με τα θραύσματα να πέφτουν στο εσωτερικό του
οχήματος. Παρά την αρχική έκπληξη και αφού δεν δια-
πιστώθηκε κάποιος τραυματισμός, ο οδηγός του λεω-
φορείου συνέχισε την πορεία του, ειδοποιώντας παράλ-
ληλα τις αστυνομικές αρχές.

Ωστόσο, μισή ώρα αργότερα, στις 23:50, στη συμβο-
λή των οδών Φυλής και Καλλινίκου στην ίδια περιοχή,
άγνωστοι ίσως και οι ίδιοι δράστες της πρώτης επίθε-
σης, εκτόξευσαν πέτρες σε λεωφορείο της ΕΘΕΛ, που
εκτελούσε το δρομολόγιο Φυλή-Άνω Λιόσια. 

Και σε αυτή την περίπτωση έσπασαν τα μεσαία τζά-
μια του οχήματος, χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυ-
ματισμός. 

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υποστηρίζουν πως πρόκειται για
ομάδα Ρομά, που επιτίθεται σε λεωφορεία, κάτι που
έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, με επι-
κίνδυνες διαστάσεις για την ασφάλεια των μεταφορών.

Στο μεταξύ, λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής
προτάσεων - απόψεων - αντιρρήσεων  από τους δημό-
τες Φυλής στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ορί-
σει ο δήμος Φυλής για το καίριο ζήτημα της συγκοινω-
νίας έπειτα από  σχετικό έγγραφο του ΟΑΣΑ για τρο-
ποιήσεις σε λεωφοριακές γραμμές της περιοχής και
λόγω των φαινομένων εγκληματικότητας. 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Καρατζάς Γεώργιος 
Ηρώων Πολυτεχνεί-

ου 17-19,
Τηλέφωνο:

2105549375

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η.

Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη, Εφημερία:

08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105570067

Φυλή - Άνω Λιόσια 
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Ιονίου Πελάγους 42Β
& Πηνειού, 
Τηλέφωνο:
2102474311

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
Ασημάκης Γρηγόριος 

Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114,

Τηλέφωνο:
2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις,
βροχές 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 24
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σεβαστιανή, Σεβαστιάνα, Σεβαστή,

Σέβη, Σεβούλα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Γ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 

«Ανεξίτηλη η σφραγίδα του στην ανάδειξη 
μιας ιστορικής και βιώσιμης πόλης» 

Πριν από τρία χρόνια,
στις 23 Οκτωβρίου
2011, η Ελευσίνα βυθί-

στηκε στο πένθος  καθώς
«έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος
Αμπατζόγλου, βαθύς γνώστης
των προβλημάτων της αυτοδιοί-
κησης, αλλά και με ευρείες επι-
στημονικές γνώσεις μέσα από
τις οποίεςκατάφερε να μετου-
σιώσει το όραμά του για μια
ανθρώπινη πόλη - για ένα καλύτερο περιβάλλον σε
πράξη.

Το μήνυμα του δημάρχου Γ. Τσουκαλά  

Συμπληρώνονται 3 χρόνια από τότε που "έφυγε" από
κοντά μας, τόσο πρόωρα και τόσο άδικα, ο Δήμαρχος
Γιώργος Αμπατζόγλου. Ο Δήμαρχος που έβαλε τη δική
του σφραγίδα στην αναβάθμιση της πόλης μας, στο
μεγάλο έργο της αποχέτευσης, που ακολούθησε μια
πρωτοπόρα για τη χώρα πολιτική στον τομέα της ανακύ-
κλωσης, που προώθησε σε άλλο επίπεδο τα πολιτιστικά
πράγματα της Ελευσίνας κάνοντάς τη γνωστή σε όλη τη
χώρα και την υφήλιο. 

1. Ο Γ. Αμπατζόγλου επεδίωξε και κατόρθωσε να
εντάξει στη φροντίδα για το περιβάλλον και την οικολογι-

κή αναβάθμιση της πόλης τις επενδύσεις
με τις οποίες ο Δήμος διαχειριζόταν και
συνεχίζει να διαχειρίζεται τα υλικά τα
οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια απο-
θέτονταν στη χωματερή.

2. Σε μια εποχή που τα δανεικά δημι-
ουργούσαν ευμάρεια και ο λαϊκισμός
οδήγησε την πλειοψηφία των Δήμων σε
υπερβολικά έξοδα και δυσθεώρητο
δανεισμό κράτησε υγιή και πλεονασματι-

κά τα οικονομικά του Δήμου
3. Αντιθέτως με την αναγνωρισιμότητα και τη λαϊκότητα

άλλων δημάρχων ο Γ. Αμπατζόγλου έγινε γνωστός για
τον πολιτικό του ορθολογισμό, την επιστημονική του
επάρκεια, τη γνώση των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. 

Γι αυτό αν και χρειάστηκε να θέσει υποψηφιότητα αρκε-
τές φορές μέχρι να εκλεγεί το έργο του συνεχίζει να επι-
δρά ισχυρά και θετικά στην εικόνα και την προοπτική της
πόλης.

Η Ελευσίνα προχωρά στο δρόμο της κοιτάζοντας όλα
τα θετικά που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια της θητείας του
εκλιπόντα Δημάρχου της.

Γιώργος Τσουκαλάς
Δήμαρχος Ελευσίνας

ΞΑΝΑ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ 
ΞΥΛΑ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛ 

Στα Άνω Λιόσια τα δύο δρομολόγια που μπήκαν 
στο στόχαστρο παραβατικών ομάδων 
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Μαθητικό ραντεβού
σήμερα στο 

Υπουργείο Παδείας 

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από Μενίδι, Άνω
Λιοσίων και Ελευσίνα φωνάζουν 
για θέρμανση και συγχωνεύσεις

Κι ενώ ο χειμώνας μπήκε για τα καλά,  στα ΚΕΠ
των δήμων υπάρχει μια ζωηρή κινητικότα λόγω και
της τρέχουσας διαδικασίας για την επιδότηση του
πετρελαίου θέρμανσης.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Φυλής (νομός Αττικής)
προβλέπεται επιδότηση από 240 έως 960 λίτρα
πετρελαίου, κι από ότι αναμένεται πολλοί είναι εκεί-
νοι που θα σπεύσουν στα ΚΕΠ για την υποβολή
της σχετικής αίτησης. 

Σημειώνεται πως:
• Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπρο-

σώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε
αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

• Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υπο-
βολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφε-
ρόμενο της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του
πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν περι-
λαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των
σχετικών αιτήσεων.

• Μετά από την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονι-
κής αίτησης η ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχει σε
πραγματικό χρόνο τη συνδρομή ή μη των προϋπο-
θέσεων που έχουν τεθεί για καταβολή του επιδόμα-
τος στο φορολογούμενο και επιστρέφει βεβαίωση
με τα στοιχεία του φορολογουμένου καθώς και το
αποτέλεσμα της αίτησης.

• Η ανωτέρω βεβαίωση υπογράφεται και σφραγί-

ζεται από τα ΚΕΠ και παραδίδεται στο φορολογού-
μενο.

• Σε περίπτωση επισήμανσης περί μη συνδρο-
μής των προϋποθέσεων για την καταβολή του επι-
δόματος θέρμανσης στο φορολογούμενο, τα ΚΕΠ
δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για
τη θεραπεία του ανωτέρω αποτελέσματος.

• Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των
ΚΕΠ είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση λανθασμέ-
νης υποβολής των στοιχείων της αίτησης που έχει
υποβληθεί σε ΚΕΠ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια
Δικαιούχοι του επιδόματος πετρελαίου θέρμαν-

σης είναι:
- άγαμοι φορολογούμενοι με ετήσιο συνολικό

εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία
συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ.

- έγγαμοι με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισό-
δημα μέχρι 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία
αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ.

- μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο συνολικό
εισόδημα έως 43.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία
αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισοδηματικό
όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Επίσης, ο φορολογούμενος δεν πρέπει να έχει
στην κατοχή του ΙΧ άνω των 3.000 κυβικών εκατο-
στών..

ΖΩΗΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΕΠ 
ΦΥΛΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ 
Επιδότηση από 240 έως 960 λίτρα πετρελαίου 
για τους δικαιούχους του Δήμου 

Σε κινητοποίη-
ση στο υπουρ-
γείο Παιδείας
π ρ ο χ ω ρ ο ύ ν
σήμερα Παρα-
σκευή, στη 1 το
μεσημέρι, μαθη-
τές από μία
σειρά Λύκεια και
Γυμνάσια της
Αττικής. «Να
ακουστεί δυνατά
η δική μας
φωνή» δηλώνουν και καλούν στην κινητοποίηση, παλεύοντας για:
Να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων. Οχι στο «νέο λύκειο». Καμία
συγχώνευση σχολείου, τμήματος, ειδικότητας. Κανένα σχολείο με
κενά σε εκπαιδευτικούς, κανένας μαθητής χωρίς βιβλία. Να χρη-
ματοδοτηθούν τα σχολεία με βάση τις ανάγκες. Θέρμανση το χει-
μώνα για όλα τα σχολεία. Εκδοση πάσο για δωρεάν μετακίνηση με
τα μέσα, να καταργηθούν τα πρόστιμα σε μαθητές. Δωρεάν γεύμα
σε κάθε μαθητή με ευθύνη των δήμων.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και καλούν μαθητές από δεκά-
δες σχολεία: 1ο, 2ο ΓΕΛ Ανω Λιοσίων, 2ο ΓΕΛ Μενιδίου, 1ο, 2ο
ΓΕΛ Περάματος, 1ο ΓΕΛ Δραπετσώνας, ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, 2ο,
3ο, 4ο, ΓΕΛ Κερατσινίου, 1ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας, 2ο Γυμνάσιο
Κερατσινίου, 3ο, 4ο, 5ο ΓΕΛ Νίκαιας, 9ο Γυμνάσιο Νίκαιας, 8ο ΓΕΛ
Πειραιά, 41ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών, 39ο Γυμνάσιο - Λύκειο
Αθηνών, 15ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών, 26ο Γυμνάσιο Αθηνών,
24ο Γυμνάσιο Αθηνών, 14ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών, 1ο ΓΕΛ
Ηρακλείου, 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής, 1ο ΓΕΛ Καισαριανής, 1ο
ΓΕΛ Υμηττού, 1ο ΓΕΛ Ζωγράφου, 1ο, 3ο, 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, 1ο
ΓΕΛ Βύρωνα, ΓΕΛ Μεγάλου Πεύκου, 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας, 1ο
Γυμνάσιο Ελευσίνας, 13ο, 1ο, 7ο - 10ο, 11ο, 14ο Λύκεια Περιστε-
ρίου, 2ο ΕΠΑΛ Περιστερίου, 1ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 2ο - 5ο ΓΕΛ
Ιλίου, 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου, 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης, 4ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου κ.ά. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

«Η κυβέρνηση δεν συνδέει την αξιολόγηση με απολύ-
σεις» ξεκαθάρισε, από τη Βουλή, η υφυπουργός Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία
καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι σκοπίμως διαστρεβλώνει τα
πράγματα, ενσπείροντας τον πανικό στις τάξεις των
δημοσίων υπαλλήλων.

Η υφυπουργός τόνισε η κυβέρνηση έχει φέρει βελτιω-
τική ρύθμιση, η οποία «δεν επιφέρει όχι απόλυση, ούτε
καν κάποια βλαπτική μεταβολή υπηρεσιακού ή μισθο-
λογικού χαρακτήρα» και καταλόγισε στον εισηγητή του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Μητρόπουλο, ότι «με έναν ψηφοθηρικό
λαϊκισμό εκτός ορίων υποστηρίζει πως η κυβέρνηση
συνδέει και πάλι την αξιολόγηση με τις απολύσεις».

«Έλεος με τον πανικό που πάτε να σπείρετε στις
τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων» είπε η κ. Χριστοφιλο-
πούλου απευθυνόμενη στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, ανα-
φέροντας ότι από τον Μάρτιο του 2014, η κυβέρνηση
διαπραγματεύτηκε ώστε το 2015 δεν θα υπάρχει αριθ-
μητικός στόχος απολύσεων «για να προκληθεί πανι-
κός» και πρόσθεσε πως «έφερε βελτιωτική τροποποίη-

ση των ρυθμίσεων για την αξιολόγη-
ση υπαλλήλων, όχι φορέων, όπως
σκόπιμα ο κ. Μητρόπουλος διαστρέ-
φει τα πράγματα».

Σχετικά με τη ρύθμιση του νομοσχε-
δίου το οποίο συζητείται στην Ολομέ-
λεια για τον προληπτικό έλεγχο της
πλαστότητας των δικαιολογητικών, η
υφυπουργός κάλεσε τα κόμματα να
την ψηφίσουν -εφόσον δηλώνουν
πως είναι κατά των παρανομιών.
Επανέλαβε δε, πως οι συζητήσεις περί μετατροπής
συμβάσεων αφορούν το γενικό πολιτικό πλαίσιο και
άλλη ρύθμιση άλλου νόμου, αφού το σημερινό νομοσχέ-
διο αναφέρεται μόνον στον έλεγχο γνησιότητας των
πιστοποιητικών.

Απάντηση του Αλ. Μητρόπουλου
Παίρνοντας τον λόγο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης

Μητρόπουλος, είπε πως αναφέρθηκε στο ότι οι δήμαρ-

χοι «τους οποίους
εγκαλεί σήμερα η
κυβέρνηση» εφήρ-
μοσαν για τις μονι-
μοποιήσεις τη
γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους,
την οποία έκανε
δεκτή ο Προκόπης
Παυλόπουλος, και

ο οποίος έστειλε οδηγία ώστε να παρακαμφθεί η αυστη-
ρή προσήλωση στον τύπο του ΠΔ. «Άρα, όταν χθες με
εγκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία με επαίνεσε, η
γνωμοδότηση της κυβέρνησης έστελνε άλλο μήνυμα και
μονιμοποιήθηκαν. Και ερωτώ: Πώς τότε που είχαν 18
μήνες και μονιμοποιήθηκαν οι ΑΜΕΑ του Κερατσινίου
σήμερα που έχουν 150 μήνες προϋπηρεσία, απολύο-
νται;», ανέφερε ο κ. Μητρόπουλος.

Ε. Χριστοφιλοπούλου σε Α. Μητρόπουλο 
«Σπέρνετε πανικό στους δημοσίους υπαλλήλους.
Η αξιολόγηση δεν επιφέρει βλαπτική μεταβολή υπηρεσιακού ή μισθολογικού χαρακτήρα», 
ξεκαθάρισε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
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Με αφορμή την έκδοση των με αρ.
3561/2014 και 3562/2014 Αποφά-
σεων του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, για τις οποίες ενημέρωσε το ΥΠΕΚΑ και
σύμφωνα με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήμα-
τα ακύρωσης που σχετίζονται με τα εκτελούμε-
να έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην
περιοχή του Γραμματικού, ο Γιάννης Σγουρός,
έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Η σκηνοθετημένη παράσταση του Γραμμα-
τικού έλαβε τέλος. Το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας με τις ηχηρές αποφάσεις του, έκρινε ότι
δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα σχετι-
κά με την χωροθέτησή του και άρα το σημαντι-
κό αυτό έργο, με το οποίο αποκεντρώνεται η
διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττι-

κής, μπορεί να ολοκληρωθεί. 
Θυμίζω ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού χωροθετή-

θηκε με νόμο του Κράτους το 2003, πριν δηλα-
δή από 11 ολόκληρα χρόνια. Επίσης θυμίζω
ότι εμείς, ως πρώτη διοίκηση της αιρετής Περι-
φέρειας Αττικής παραλάβαμε αυτό το έργο
από την πρώην κρατική περιφέρεια εκτελε-
σμένο ήδη κατά 60 % και συνεχίσαμε, σεβόμε-
νοι τους νόμους του κράτους, την εκτέλεσή του,
με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ολοκληρωμένο
κατά 90 %.

Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο το ακυρώ-
ναμε, ένα σημαντικό έργο υποδομής για τη δια-
χείριση των απορριμμάτων της Αττικής θα
τινασσόταν στον αέρα και η Περιφέρεια θα επι-
βαρυνόταν με αποζημιώσεις εκατομμυρίων

ευρώ προς τους εργολάβους και με επι-
στροφές χρημάτων προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση. 

Αυτά όμως για τους «τσάμπα μάγκες» της
πολιτικής είναι ψιλά γράμματα. 

Τι έχει να πει άραγε τώρα ο κ. Χουντής,
πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που ηγή-
θηκε της προσπάθειας ανάδειξης του ζητήμα-
τος σε ευρωπαϊκό μάλιστα επίπεδο; 

Τι έχει να πει η κα – κάντε ένα βήμα πίσω -
Δούρου που προεκλογικά μοίραζε ευθύνες,
μιλούσε με έπαρση για εγκλήματα και ανακά-
λυπτε δήθεν εργολαβικά συμφέροντα; 

Τώρα θα πρέπει να διαλέξει: Θα τηρήσει τις
προεκλογικές της μεγαλοστομίες περί ακύρω-
σης του έργου ή θα μας «ταράξει στη νομιμό-

τητα», εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του ΣτΕ
και άρα θα συνταχθεί με τα εργολαβικά συμφέ-
ροντα που η ίδια κατήγγειλε; 

Η κα Δούρου με την περίπτωση του Γραμμα-
τικού «έπαιξε και έχασε». Υπονόμευσε άκριτα
ένα αναγκαίο δημόσιο έργο υποδομής με μόνο
γνώμονα το μικροκομματικό συμφέρον. Σήμε-
ρα λοιπόν προσγειώνεται στην πραγματικότη-
τα. Την καλωσορίζουμε, με μία υποσημείωση.
Όσοι προεκλογικά έσπευσαν να σπείρουν
ανέμους, σήμερα θερίζουν θύελλες».

Δήλωση Γιάννη Σγουρού με αφορμή τις αποφάσεις του ΣτΕ για το Γραμματικό

«Η σκηνοθετημένη παράσταση του Γραμματικού έλαβε τέλος.
Η κα Δούρου με την περίπτωση του έργου έπαιξε και έχασε»

ΜΙΑ ΑΧΤΙΔΑ ΦΩΤΟΣ 
Για τις οικογένειες με στεγαστικά δάνεια από 
τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 

Διάταξη, που θα δίνει λύση στο πρόβλημα των οικογενειών που έλαβαν στεγαστικά τραπεζικά
δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και δυσκολεύ-
ονται να τα εξυπηρετήσουν, αναμένεται να φέρει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα

με πληροφορίες η διάταξη θα περιβληθεί στο νόμο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και
υπολογίζεται ότι αφορά 97.343 οικογένειες.

Με το νέο νόμο, οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν τη χρονική 
επιμήκυνση των δανείων και καλύτερους όρους αποπληρωμής χωρίς να χάσουν την επιδότηση 

του επιτοκίου από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Με το νέο νόμο, οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν τη χρονική επιμήκυνση των
δανείων και καλύτερους όρους αποπληρωμής χωρίς να χάσουν την επιδότηση του επιτοκίου από τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Πρόκειται για στεγαστικά δάνεια δεκαπενταετούς διάρκειας, που χορηγήθηκαν από τράπεζες συμβε-
βλημένες με τον τέως ΟΕΚ με επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα 9 έτη. Τα τελευταία δάνεια αυτού
του προγράμματος αυτού, χορηγήθηκαν το 2011, ενώ από την κατάργηση, τον Φεβρουάριο του 2012,
του ΟΕΚ οι υποχρεώσεις του Οργανισμού αναλήφθηκαν από τον ΟΑΕΔ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση, είναι οι δανειολήπτες, κατά το χρόνο της υπο-
βολής της αίτησης, να μην έχουν καθυστερούμενες δόσεις για περισσότερους από έξι μήνες. Σύμφω-
να με την ίδια διάταξη, ο ΟΑΕΔ, δεν θα παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση, του δανειολήπτη με την
τράπεζα.

Μετά τη ρύθμιση, το ποσό επιδότησης, θα καταβάλλεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως
να μεταβάλλεται το ύψος του, προκειμένου να μην αυξηθεί η δαπάνη για τον ΟΑΕΔ, λόγω της αύξη-
σης των δόσεων αποπληρωμής των δανείων.

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Βιοτεχνών
και Εμπόρων Αχαρνών

Έναρξη χειμερινού ωραρίου
στα καταστήματα της πόλης 

από 27 Οκτωβρίου 

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Βιοτεχνών και
Εμπόρων Αχαρνών ανακοινώνει ότι από Δευτέρα
27 Οκτωβρίου 2014  και έως την αλλαγή της ώρας
σε θερινή στα καταστήματα της πόλης μας το χει-
μερινό ωράριο θα είναι το παρακάτω: 

ΔΕΥΤΕΡΑ: 09:00-15:00 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ: 09:00-14:00 / 17:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:00-15:00 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ: 09:00-14:00 / 17:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00-14:00 / 17:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-15:00 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ   ΙΑΣΩΝ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
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Ένα ευρύ πρόγραμμα
επισκευής των οδο-
στρωμάτων εφαρμό-

ζει ο Δήμος Φυλής. 
Σε καθημερινή βάση, συνερ-

γείο του Δήμου, εξοπλισμένο
με φορτηγό και μικρό φορτωτή
(τύπου bobcat) επισκευάζει,
με πίσσα, φθορές στον ασφαλ-
τοτάπητα δρόμων, σε όλες τις
Δημοτικές Ενότητες Φυλής. 

Παράλληλα, άλλο συνεργείο
επισκευάζει τα κρασπεδόρει-
θρα και τις φθορές δρόμων
που έχουν κατασκευαστεί με
κυβόλιθους. 

Την καθημερινή δραστηριότητα των
δύο συνεργείων, που αποτελούνται από
εργαζόμενους του Δήμου Φυλής, παρα-
κολουθεί, από κοντά, ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Μιχάλης Οικονομάκης, ο οποίος
δηλώνει ότι στόχος του Δήμου είναι να
γίνουν ασφαλέστεροι οι δρόμοι του
Δήμου Φυλής. 

«Θα συνεχίζουμε την προσπάθειά μας,
ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδο-
κίες των πολιτών. Ευχαριστώ θερμά
όλους τους εργαζομένους που πασχί-
ζουν, καθημερινά, να αναβαθμίσουν το
επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέ-
ρει ο Δήμος», τόνισε χαρακτηριστικά, ο
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. 

Δύο συνεργεία συντήρησης των δρόμων συγκρότησε ο Δήμος Φυλής 

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Καλωσόρισμα του Δημάρχου Αχαρνών 
σε μαθητές & καθηγητές του προγράμματος Comenius

στην εκδήλωση που διοργάνωσε το σχολείο,
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

ΟΔήμαρχος
Αχαρνών
κ Γιάννης

Κασσαβός παρευ-
ρέθηκε σε εκδήλω-
ση που διοργάνω-
σε το 3ο Γυμνάσιο
Αχαρνών στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος
Comenius MARE
NOSTRUM, στο
Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων.

Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν μαθη-
τές και καθηγητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από
6 σχολεία της Ευρώπης, Ιταλία, Ρουμα-
νία, Γαλλία, Βουλγαρία, Πορτογαλία και
Ελλάδα. Οι μαθητές που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις στις άλλες χώρες, να γνωρίσουν
άλλους πολιτισμούς και εκπαιδευτικά
συστήματα, να ανταλλάξουν απόψεις και
να μάθουν να συνεργάζονται με συνομη-
λίκους τους με διαφορετικές κουλτούρες.

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός
καλωσόρισε στο Δήμο Αχαρνών τους
μαθητές και καθηγητές των 5 ευρωπαϊ-
κών σχολείων, ενθαρρύνοντάς τους να
γνωρίσουν από κοντά την Πόλη μας, 

να επισκεφθούν τα ιστορικά της μνημεία
και τους ευχήθηκε καλή διαμονή. Τέλος,
απευθυνόμενος στον Διευθυντή και τους
εκπαιδευτικούς του 3ου Γυμνασίου
Αχαρνών, τόνισε: «Σε μια δύσκολη
συγκυρία για όλους μας, εσείς ανοίγετε
ένα παράθυρο στον κόσμο. Διδάσκετε
στα νέα παιδιά, με τον πιο άμεσο τρόπο,
τη συνύπαρξη με διαφορετικές κουλτού-
ρες και πολιτισμούς, το σεβασμό στη δια-

φορετικότητα, τα
ήθη και τα έθιμα
άλλων λαών. Τα
προικίζετε με
όμορφες εμπει-
ρίες, που θα τα
συντροφεύουν
μια ζωή. Και το
κυριότερο δημι-
ουργείτε τους
πολίτες του
αύριο. Αυτή η
Ελλάδα μας
εμπνέει, αυτά τα
νέα παιδιά έχει

ανάγκη η χώρα μας για να πάει μπρο-
στά».

Στο τέλος της εκδήλωσης, ένας μαθητής
από το σχολείο της Πεσκάρα στην Ιταλία
δώρισε στο Δήμαρχο Αχαρνών ένα ανα-
μνηστικό από την πατρίδα του.

Eγκρίθηκαν νέες θέσεις
εποχικών σε δήμους 
Βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό θα προσλάβει 

επίσης ο Δήμος Ελευσίνας 

Στην πρόσληψη 47 εποχικά εργαζομένων προχωρούν έντεκα δήμοι για
την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας και

των Τεχνικών υπηρεσιών τους.
Στον Δήμο Στυλίδας, θα προσληφθούν πέντε εργαζόμενοι.
Οι Δήμοι Αρταίων και Χαϊδαρίου απέσπασαν την έγκριση του ΑΣΕΠ για δέκα

προσλήψεις ο καθένας.
Βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό θα προσλάβουν, επίσης, οι Δήμοι Ελευ-

σίνας (πέντε θέσεις), Πάτμου (τέσσερις θέσεις), Πατρέων (δύο θέσεις) και
Ευρώτα (μία θέση).

Τρεις προσλήψεις θα πραγματοποιήσουν η ΔΕΥΑ Σκύδρας και ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουλίου, και

δύο η Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας. Από μία θέση αντιστοιχεί στη
ΔΕΥΑ Βόλβης και το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Κομοτηνής.

"Η συμβολή της 
άσκησης στη σωματική 

και ψυχική υγεια"

Ημερίδα με θέμα "Η συμβολή της
άσκησης στην σωματική και ψυχική
υγεια" θα πραγματοποιηθεί στο Πνευμα-
τικό κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου
εντός του Νοεμβρίου, από την Εθελοντι-
κή Ομάδα ‘’ΘΡΙΑ’’.

Το Σωματείο διοργανώνει την συγκεκρι-
μένη παρουσίαση , υπό την αιγίδα του
Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, με
στόχο την ενημέρωση -ευαισθητοποίηση
μικρών και μεγάλων.

Η άθληση δεν αποτελεί χομπυ η ευκαι-

ριακή διασκέδαση αλλά τρόπο ζωής.
Οι εθελοντικές αθλητικές μας δράσεις

και η δημιουργία καταρχήν της ακαδημίας
basket αποδεικνύουν έμπρακτα το ζωτι-
κό ενδιαφέρον του Σωματείου προς
αυτήν την κατεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση της οργανωτικής
διαδικασίας της ημερίδας θα ανακοινω-
θούν τα ονόματα των προσώπων και των
φορέων που θα συμμετέχουν.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ  "ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ"
Συμβουλές προς τους γονείς από το Παράρτημα 
Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών, σε συνερ-
γασία με το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας,
διοργάνωσε εκδήλωση - ημερίδα υγείας με θέμα "ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ".
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Χειρούργος Οδοντίατρος και Πρόεδρος του
Παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κος Πανα-
γιώτης Καζανάς.

Συμβουλές προς τους γονείς
Οι γονείς αποτελούν το πρώτο πρότυπο στα μάτια των παιδιών και η απα-

ξίωσή τους για το κάπνισμα μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο για τη μετέπει-
τα αντιμετώπισή του από τα παιδιά τους.

Δεν θα πρέπει να επιτρέπουν το κάπνισμα στο σπίτι και το αυτοκίνητο, ενώ
θα πρέπει να ελέγχονται και οι υπόλοιποι χώροι στους οποίους κινούνται τα 

παιδιά και να προτιμώνται χώροι όπου απαγορεύεται το κάπνισμα.
Οι γονείς θα πρέπει να συζητήσουν με τα παιδιά τους σχετικά με την εικόνα

που έχουν αυτά για το κάπνισμα. Θα πρέπει να τους εξηγήσουν με επιχει-
ρήματα ότι το κάπνισμα δεν αποτελεί επιλογή και τρόπο ζωής που δίνει στυλ
ή που βοηθάει στο αδυνάτισμα. Αντίθετα, θα πρέπει να τονιστούν οι πρακτι-
κές αρνητικές συνέπειές του, όπως είναι τα κιτρινισμένα δάχτυλα, το πρόωρα
γερασμένο δέρμα, η κακή αναπνοή και οι μειωμένες αθλητικές επιδόσεις.

Θα πρέπει επίσης να καταστούν σαφείς για τα παιδιά οι καταστροφικές
συνέπειες που έχει το κάπνισμα για την υγεία, όπως και το πόσο εθιστική
είναι η νικοτίνη.

Είναι πολύ σημαντικό, οι γονείς να ενισχύουν διαρκώς την αυτοπεποίθηση
των παιδιών τους, ακούγοντάς τα με προσοχή και χωρίς να τα κατακρίνουν.
Επίσης, έχει μεγάλη αξία τα παιδιά να μάθουν να λένε όχι στο τσιγάρο που
τυχόν τους προτείνεται, υποστηρίζοντας την άποψή τους με επιχειρήματα και
χωρίς ντροπή.

Σημαντικό επίσης είναι να τονιστεί ο βαθμός στον οποίο το κάπνισμα μπο-
ρεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή των παιδιών, με επιχειρήματα όπως η
υψηλή τιμή των τσιγάρων, που μειώνει το χαρτζιλίκι τους και τα στερεί από
άλλες δραστηριότητες με τις οποίες ενδεχομένως θα ήθελαν να ασχοληθούν.

Φιλανθρωπική εκδήλωση διοργάνωσε η
Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Καθεδρικού
Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών, με

σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά
τροφίμων που θα δοθούν στις άπορες οικογένειες
της ενορίας.

Ο εφοπλιστής κ Αθανάσιος Μαρτίνος ήταν το τιμώ-
μενο πρόσωπο της εκδήλωσης, που πραγματοποι-
ήθηκε με πρωτοβουλία του Αρχιμανδρίτη Διονύσιου
Λαζαρίδη. Τον κ Μαρτίνο και την προσφορά του
στην αποπεράτωση και συντήρηση πολλών Ναών
των Αχαρνών τίμησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-
της Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ Αθηναγό-
ρας, ο οποίος του δώρισε ένα χρυσό κλαδί βελανι-
διάς. 

Την προσφορά του κ Μαρτίνου τίμησε επίσης ο
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος
του απένειμε ένα χρυσό κλαδί ελιάς εξαίροντας το

φιλανθρωπ ικό
του έργο και την
αξία της ευεργε-
σίας, ιδιαίτερα
στους δύσκολους
καιρούς που δια-
νύουμε. 

Στη συνέχεια
της εκδήλωσης,
τη σκυτάλη πήρε
το χορευτικό του
Λυκείου Ελληνί-
δων Αχαρνών
που παρουσίασε
παραδοσιακούς
χορούς από όλα
τα μέρη της
Ελλάδας. Την εκδήλωση έκλεισε ευχάριστα η Λαϊκή

Ορχήστρα του
Δήμου Αχαρνών.

Την εκδήλωση
τίμησαν με την
παρουσία τους οι
Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ι
Αχαρνών κκ Ανα-
στάσιος Χίος,
Ελένη Σαχσανίδη,
Θεόδωρος Συρινί-
δης, Γιώργος
Δ α σ κ α λ ά κ η ς ,
Χ α ρ ά λ α μ π ο ς
Ορφανίδης, η
Πρόεδρος της
ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Ναυ-

ροζίδου και ο Αντιπρόεδρος κ. Σταύρου.

Ε. Χριστοφιλοπούλου:
«Μας πάτε πολύ πίσω»

«Κραδαίνατε το Μνημόνιο
και αναφέρεστε σε άλλο κεί-
μενο, το οποίο αφορά σε
άλλου τύπου αξιολόγηση κι
όχι των υπαλλήλων» επα-
νήλθε η κ. Χριστοφιλοπού-
λου και σημείωσε: «δεν είναι
προσωπικό το θέμα, κατάλα-
βα όμως ότι με την επαναφο-
ρά του διατάγματος Παυλό-
πουλου και τη μνεία στην
κυβέρνηση Καραμανλή ότι
μας πάτε πάρα πολύ πίσω».

Τέλος η υφυπουργός Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης
απευθυνόμενη προς «τους
όψιμους υποστηρικτές της
Διαύγειας», υπενθύμισε πως
ο εισηγητής του ΣΥΝ, όταν
συζητιόταν το πρώτο νομο-
σχέδιο για τη Διαύγεια έλεγε
ότι πρόκειται για πρόχειρη
νομοθετική πρωτοβουλία
που μπορεί να δημιουργήσει
μια σειρά προβλημάτων στην
καθημερινότητα των δημό-
σιων υπαλλήλων και του
πολίτη.

«Όσοι πολύ εύκολα -και με
ψηφοθηρικό λαϊκισμό- εκτο-
ξεύουν γενικώς και αορίστως
μύδρους να ξέρουν ότι κρινό-
μαστε από τις πράξεις μας
και τις τοποθετήσεις μας»
είπε και αναφερόμενη στην
απόσυρση της τροπολογίας
του υπουργείου Οικονομι-
κών, χθες, σημείωσε ότι
«υπήρξε λάθος ρύθμιση και
είχαμε την ειλικρίνεια να το
αποδεχθούμε».

Τιμώμενο πρόσωπο ο εφοπλιστής κ Αθανάσιος Μαρτίνος 
στην Φιλανθρωπική εκδήλωση του Ι. Ν.Αγίου Βλασίου
Με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις άπορες οικογένειες της ενορίας

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Μελετά το Δ.Σ. Μάνδρας- Ειδυλλίας τη Δευτέρα 

Την ∆ευτερ́α 27.10.2014 και ωρ́α 18:00 θα συνεδριάσει το ∆ημοτικόό Συμβούλιο Δήμου Μάν-
δρας - Ειδυλλίας  , προκειμένου ́να λάβει αποφάσεις για τα ακόλουθα: 1. Αναμορ́φωση

προυπ̈ολογισμου ́∆ημοτικου ́Οργανισμου ́Κοινωνικης́ Αλληλεγγυής και Πολιτισμου ́∆ημ́ου Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς οικονομικου ́ετ́ους 2014.
2. Εγ́κριση του προυπ̈ολογισμου ́ οικονομικου ́ ετ́ους 2015 του ΝΠΙ∆ Κοινωφελης́ Επιχειρ́ηση

∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς με διακριτικο ́τιτ́λο «ΚΕ∆ΗΜΕ».
3. Αναμορ́φωση προυπ̈ολογισμου ́∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς οικονομικου ́ετ́ους 2014.
4. Εγ́κριση εκ́θεσης εσοδ́ων-εξοδ́ων Γ τ́ριμην́ου για τον ελ́εγχο υλοποιήσης του προυπ̈ολογισμού

οικονομικου ́ετ́ους 2014.
5. Ληψ́η αποφ́ασης για καθορισμο ́τροπ́ου εκτελ́εσης ερ́γων με αυτεπιστασιά (Επισκευες́
–συντηρησ́εις σχολικων́ κτιριών ∆Κ Μαν́δρας , Επισκευες́-συντηρησ́εις σχολικων́ κτιριών ΤΚ Βιλιών , Επισκευες́ συντηρησ́εις σχολικων́

κτιριών ∆Κ Ερυθρων́).
6. Εγ́κριση απολογισμου ́Πρωτοβαθ́μιας Σχολικης́ Επιτροπης́ ∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς για το οικονομικο ́ετ́ος 2011.
7. Εγ́κριση απολογισμου ́Πρωτοβαθ́μιας Σχολικης́ Επιτροπης́ ∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς για το οικονομικο ́ετ́ος 2012.8. Εγ́κριση απολογι-

σμου ́Πρωτοβαθ́μιας Σχολικης́ Επιτροπης́ ∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς για το οικονομικο ́ετ́ος 2013.
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Η ανασκαφή του τάφου της Αμφίπολης και η
ανάδειξη του υπέροχου ψηφιδωτού με την
αρπαγή της Περσεφόνης, έχει κινήσει το
ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης.
Παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα για πολι-
τική και επικοινωνιακή εκμετάλλευση του
θέματος, αναδεικνύοντας την «ευαισθησία
των κυβερνώντων» για τη διάσωση και ανά-
δειξη της αρχαίας κληρονομιάς μας.  Η ίδια δε
η πόλη της Αμφίπολης ετοιμάζεται – και
σωστά  - να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες,
να διαφημίσει την αρχαία της κληρονομιά και
να γευτεί τους καρπούς μιας ανέλπιστης του-
ριστικής ανάπτυξης.

Και όμως η Ελευσίνα είναι από τους πέντε
σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της
αρχαίας Ελλάδας. Ο κατεξοχήν λατρευτικός
χώρος της Περσεφόνης και της μητέρας της
Δήμητρας. Ο χώρος που διαδραματίζεται
κατά τη μυθολογία η αρπαγή της Περσεφόνης
από τον Πλούτωνα. Ο συμβολισμός της
πραγμάτωσης της ζωής και του θανάτου ως
μιας αέναης επαναλαμβανόμενης διαδικα-
σίας, έβρισκε την κορύφωσή της με αυτό το
μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Και όμως αυτός ο χώρος σήμερα , και για
112 χρόνια, έχει καταληφθεί από  τσιμεντο-
βιομηχανία  ιδιοκτησίας μιας οικογένειας
άμεσα και έμμεσα διαπλεκόμενης διαχρονικά
με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Η τσιμεντο-
βιομηχανία  πέρα από την τεράστια και ίσως
ανεπανόρθωτη καταστροφή που έχει προκα-
λέσει, συνεχίζει να καταλαμβάνει τουλάχιστον
το μισό αρχαιολογικό χώρο, καλύπτοντας το
Δυτικό νεκροταφείο και την οδό των Επτά επί
Θήβας.

Διατηρούμε μια μοναδική παγκόσμια πρω-
τιά:  τσιμεντάδικο δίπλα και πάνω σε έναν
αρχαιολογικό χώρο μοναδικό. Και εάν για το
παρελθόν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί
άγνοια, ανάγκες επιβίωσης, χαμηλή εκτίμηση
της αρχαίας μας κληρονομιάς, σήμερα ούτε
ως συντεταγμένη πολιτεία (κυβέρνηση, δημο-
τική αρχή) αλλά ούτε ως Ελευσινιακή κοινω-
νία έχουμε δικαίωμα να αδιαφορούμε και
συνειδητά να συνεχίζουμε να καταστρέφουμε
την αρχαία μας κληρονομιά και το μέλλον των
παιδιών μας.

Στο Σήμερα ,,,,,
Ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει από το

δημοτικό συμβούλιο, που με συνοπτικές δια-
δικασίες και χωρίς διαβούλευση με τους πολί-
τες, υιοθετούνται πλήρως τα σχέδια της τσιμε-
ντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ για το νέο ρυθμιστικό
σχέδιο Αττικής. Το εν λόγω σχέδιο -δυσμενέ-
στερο από όλα τα προηγούμενα σχέδια για τη
συγκεκριμένη περιοχή ΤΙΤΑΝ τα οποία προέ-
βλεπαν μετεγκατάσταση του εργοστασίου και 

των λιμενικών εγκαταστάσεων- σήμερα οδη-
γεί στην παραμονή του εργοστασίου μέσω της
δημιουργίας επιχειρηματικού πάρκου και την
παραμονή και ¨αναβάθμιση¨ των λιμενικών
εγκαταστάσεων σ’ όλο το μήκος της ακτής από
την κλειστή μπάρα στον παραλιακό δρόμο
μέχρι την ΠΥΡΚΑΛ.

Η δημοτική αρχή μοιραία άβουλη, υποτε-
λής και εξαρτημένη από τα μεγάλα επιχειρη-
ματικά συμφέροντα, παραδίδει το μέλλον της
πόλης στη βουλιμία του μεγάλου κεφαλαίου
που πραγματικά έχει ¨βιάσει¨ τον αρχαιολογι-
κό χώρο και το περιβάλλον της πόλης.

Κάνουμε έκκληση  σε κάθε ευαισθητοποιη-
μένο πολίτη αυτής της χώρας, στους ανθρώ-
πους του πνεύματος και του πολιτισμού, στην
πολιτική ηγεσία της χώρας μας, να βάλουν
ένα τέλος σε αυτά τα σχέδια.

Η πόλη μας για πολλά χρόνια αντιμετωπί-
στηκε σαν η πίσω αυλή του λεκανοπεδίου, 

υποβαθμίστηκε, ρυπάνθηκε και απαξιώθη-
κε. Σήμερα οι συνέπειες της κρίσης κατέδειξαν
τον στρεβλό τρόπο ανάπτυξης, την τεράστια
περιβαλλοντική και πολιτιστική καταστροφή
που επέφερε.

Είναι όμως μια ευκαιρία για να οραματιστού-
με και να σχεδιάσουμε το μέλλον της πόλης
μας με τρόπο βιώσιμο και φιλικό στους
ανθρώπους και το περιβάλλον. Η τσιμεντοβιο-
μηχανία ΤΙΤΑΝ, που τόσα έχει ωφεληθεί απ’
την πόλη, έχει μια ευκαιρία να γίνει ο μεγάλος
¨ευεργέτης¨  της , να μετεγκαταστήσει το εργο-
στάσιο , και να αποδώσει το χώρο για χρήσεις
πολιτισμού και αναψυχής  που θα τη μνημο-
νεύουν οι επόμενες γενιές.

Για την Ενεργή Συμπολιτεία
Κων/νος Βαμβακάς
Αθανάσιος Μίλησης  
φωτογραφίες  :   Henri Cartier-Bresson

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ‘’ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ’’ 

Ελευσίνα όπως Αμφίπολη;

Υπ ο γ ρ ά φ η κ ε ,
εχθές Κοινή
Υπουργική Από-

φαση, από τον Υπουργό
Εσωτερικών Αργύρη Ντι-
νόπουλο, τον Υπουργό
Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γιάννη Βρούτση και τον
Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα, σχετικά με τον
καθορισμό του ύψους
των πόρων που θα δια-
τεθούν, για την κάλυψη
του κόστους των παρε-
χόμενων υπηρεσιών
προς τους συνταξιού-
χους, στο πλαίσιο του
Προγράμματος«Βοήθεια
στο Σπίτι», για τη χρονι-
κή περίοδο από
01.10.2014 έως
31.12.2015. 

Οι σχετικοί πόροι, για
την εν λόγω περίοδο, θα ανέλθουν σε 65 εκατ. ευρώ. 

Η διαχείριση των ανωτέρω πόρων, η επικαιροποίη-
ση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου ωφελούμενων
και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του
Προγράμματος, θα καθοριστούν, μέσω προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και

της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης Α.Ε. 

«Η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων της, την κοινωνική ευαισθησία της
αλλά, παράλληλα, και το πώς αντιλαμβάνεται τη συλ-
λογική λειτουργία της και τον ορθολογισμό στην κατα-
νομή των διαθέσιμων πόρων» τονίζεται στη σχετική
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΓΙΑ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»ΓΙΑ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

‘’Ένεση’’ ρευστότητας 65 εκ. € 
μέχρι το τέλος του 2015 

ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΕΣ: 

Ενιαίο Κώδικα «μαμούθ» 
για το σύνολο των θεμάτων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Στη σύσταση «Επιτροπής Κωδικοποίησης Δικαίου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προχωρεί το υπουργείο Εσω-
τερικών. Σύμφωνα με τροπολογία που έχει κατατεθεί το
υπουργείο σχεδιάζει να εντάξει σε ενιαίο κώδικα
«μαμούθ» το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην
αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά δηλαδή θα περιλαμβάνει
θέματα θεσμικά, οικονομικά, εσόδων και προσωπικού.
Η επίμαχη απόφαση χαρακτηρίζεται από αρκετούς αιρε-
τούς ως «λανθασμένη» καθώς ο Κώδικας αυτός θα είναι
τεράστιος. Θα έχει θέματα θεσμικά, οικονομικά και προ-
σωπικού (όλων των κατηγοριών προσωπικού που υπη-
ρετεί στους Δήμους και στα ΝΠΔΔ αυτών).

Η σχετική τροπολογία συμπεριληφθεί στο άρθρο 22
του νομοσχεδίου «Έλεγχος των οικονομικών των πολιτι-
κών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής
και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

Με τη ρύθμιση αυτή στην ουσία τροποποιείται η διάτα-
ξη του άρθρου 283 παρ. 9 και 10 του Ν.3852/2010
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» με την οποία προβλεπόταν Επιτροπή
για τη σύνταξη ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
καθώς και Κώδικα Εσόδων.

Το έργο της Επιτροπής όπως περιγράφεται στην εν
λόγω τροπολογία, θα περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθ-
μίζουν για τους ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των κάθε
είδους νομικών τους προσώπων και επιχειρήσεων, την
οργάνωση, τη λειτουργία, την υπηρεσιακή κατάσταση
των υπαλλήλων τους, κάθε ζήτημα εσόδων, δαπανών,
οικονομικής λειτουργίας αναπτυξιακής πολιτικής, κ.λπ.

Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση προτείνεται
ένας Κώδικας αντί δύο (2) που προέβλεπε ο
Ν.3852/2010 και προστίθεται Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών Υπαλλήλων που προέβλεπε ο Ν.4018/2011.
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Το θέμα του προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2015 συζητή-
θηκε χθες κατά τη διάρκεια της

συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβου-
λίου. Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου, αφού παρουσίασε τους λόγους
για τους οποίους η νέα Διοίκηση αρνήθη-
κε να υπογράψει τον αρχικό προϋπολο-
γισμό, παρουσίασε στο Σώμα τις προτε-
ραιότητες της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι
ο παρών προϋπολογισμός εκφράζει τη
στροφή της νέας Διοίκησης και αποτυ-
πώνει ένα πρώτο δείγμα γραφής «ενδει-
κτικό του δικού προσανατολισμού, της
ανάπτυξης δηλαδή με κοινωνικό πρόση-
μο και περιβαλλοντική εγρήγορση, μέσα
σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής και κοι-
νωνικής κρίσης». 

Όμως  από το επιτελείο της κυρίας Δού-
ρου έχει γίνει σαφές ότι πρόκειται ουσια-
στικά για τον προϋπολογισμό της προη-
γούμενης διοίκησης, με αλλαγές από
πλευράς τεχνικής κατάρτισης.

«Είναι μεταβατικός και
εντός τριμήνου θα επέλε-
θει αναμόρφωση», τονί-
ζουν. Και προσθέτουν:
«Τεχνικού χαρακτήρα
δεσμεύσεις της κατάρτι-
σης του προϋπολογι-
σμού, και τα στενά χρονι-
κά πλαίσια, δεν επέτρε-
ψαν παρεμβάσεις σε
προγραμματικές συμβά-
σεις».

Ήδη, έχουν εκφρασθεί κάποιες εσωτε-
ρικές αντιδράσεις,  εντός μάλιστα της
παράταξης της κυρίας Δούρου από την
περιφεριακή σύμβουλο Φλώρα Νικολιδά-
κη. Η περιφεριακή σύμβουλος διαφωνεί
με το να συμπεριλαμβάνεται στο νέο
προϋπολογισμό έγκριση χρηματοδότη-
σης που αφορά στην κατασκευή ΧΥΤΑ
στον ΟΕΔΑ Β. Α. Αττικής, στη θέση
Μαύρο Βουνό Γραμματικού.

Πάντως, όπως προκύπτει κι από σχετι

κή ενημέρωση της Περιφέρειας  «ο
Προϋπολογισμός ενισχύθηκε με 13.1
εκατομμύρια, αντί για 1.9 της αρχικής
εκδοχής του – και αυτό είναι μόνο η
αρχή», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε
«στην έμφαση στις πολιτικές ανάπτυξης
κατά της κρίσης, στη στήριξη της καινο-
τομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
της ατμομηχανής της παραγωγικής ανα-
συγκρότησης, στην ενίσχυση της ενδογε

νούς παραγωγής, στην προστασία του
περιβάλλοντος με την ενίσχυση των υπο-
δομών και στη μέριμνα για τη βελτίωση
της καθημερινότητας της ζωής των πολι-
τών».

Τέλος, η κ. Δούρου τόνισε ότι οι παρα-
πάνω ενέργειες αποτελούν «πρώτες
κινήσεις που θα έχουν απτά, μετρήσιμα
αποτελέσματα. Έπονται όμως και άλλες.
Με στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσε-
ων. 

Ωστόσο αυτή η προσπάθεια θα πετύχει
με μία προϋπόθεση. Την ενεργητική συν-
δρομή, συμπαράσταση και συνεργασία
των ίδιων των πολιτών».

Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, μετά και
την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, -  σχε-
τικά με τα έργα στο Γραμματικό.

Εξάλλου πρέπει να συνυπολογίζεται ότι
τα όποια έργα πρέπει να συνάδουν με τις
κατευθύνσεις της ΕΕ για μείωση του
όγκου των απορριμμάτων και ενίσχυση
της ανακύκλωσης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αιχμή ο προϋπολογισμός του 2015 που κινείται μεταξύ του... εφικτού και της συνέπειας του προεκλογικού λόγου

Για την ασφαλέστερη κίνηση των
οχημάτων και τη βελτίωση της
οδικής κυκλοφορίας, κατά τον

εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, εκτός
των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφο-
ρίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπε-
δο, θα ισχύσει απαγόρευση κίνησης
φορτηγών αυτοκινήτων, ωφελίμου φορ-
τίου άνω του 1,5 τόνου, ως ακολούθως:

1. Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββα-
το 25 Οκτωβρίου 2014 από ώρα 08:00
έως 13:00, για το ρεύμα εξόδου θα ισχύ-
σουν οι απαγορεύσεις:

α) Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και
στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών
– Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια
Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου, εξαιρού-
μενου του τμήματος από τη χ.θ. 145 έως
τη χ.θ. 205+800 (κόμβος Ρίου).

β) Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης,
από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι)
μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου,
από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα
(χ.θ. 365+400) μέχρι την κάτω διάβαση
περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410).

γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν.
Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρ-
μης μέχρι το 34ο χλμ.

δ) Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου –
Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με
τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι
την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ.
12+300).

2. Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014 για το
ρεύμα εισόδου και από 15:00 έως 21:00
ώρα θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις:

α) Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών
– Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια
Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας, εξαιρού-
μενου του τμήματος από τη χ.θ. 145 έως
τη χ.θ. 205+800 (κόμβος Ρίου).

β) Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών,
στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω
διάβαση περιοχής, Σκοτίνας (χ.θ. 410)
μέχρι τη Λάρισα (χ.θ. 365+400), από τον
κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον
κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση
του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στε-
φάνου (Κρυονέρι).

γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών –
Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι
την αερογέφυρα Θέρμης.

δ) Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχημα-
ταρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας
(χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της
με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

3. Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις.
Εξαιρούνται της απαγόρευσης

κυκλοφορίας:

α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική
βοήθεια (ιδιωτικής και δημόσιας χρή-
σης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ,
τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών
διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα
που μεταφέρουν ζώντα ζώα, παστεριω-
μένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπα-
θή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του
φορτίου των παραπάνω προϊόντων που
μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10%
του ωφέλιμου φορτίου.

β) Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς
νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται
για την αντιμετώπιση δασικών πυρκα-
γιών.

γ) Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας
χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) και Φ.Ι.Χ. ψυγεία που
μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά
προϊόντα.

δ) Τα φορτηγά που μεταφέρουν υπο-
προϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρα-
νοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική
άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύο-
νται από το προβλεπόμενο εμπορικό
έγγραφο.

ε) Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα

δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέ-
ρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τα διόδια
Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς
Αθήνα.

στ) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανι-
σμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε,
Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για
αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των
δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύ-
ονται από έγγραφη εντολή του οικείου
οργανισμού.

ζ) Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέ-
ρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό
μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό απο-
δεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή
παραστατικά.

η) Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού
Οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού».

θ) Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξο-
πλισμού μουσικών και θεατρικών παρα-
στάσεων, τα φορτηγά οχήματα που χρη-
σιμοποιούνται για την κάλυψη τηλεοπτι-
κών και κινηματογραφικών γεγονότων,
καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα που
μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκο-
πούς.

ι) Τα φορτηγά οχήματα για την αντιμε-
τώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά
από σχετική απόφαση της τοπικής
Δ/νσης Τροχαίας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Απαγορεύσεις και αυξημένα μέτρα ελέγχου στην Παλιά και Νέα Εθνική 
Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τα Διόδια Ελευσίνας 
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΈΘΝΙΚΗΣ:

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟ 
ΑΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ

Η ομάδα του Πανελευσινιακού με τον Κώστα
Παρθενίου στο πάγκο του αγωνίζεται την Κυριακή
στο Αργος με τον Παναργειακό στα πλαίσια της
2ης αγωνιστικής του κυπέλλου της ΓΈθνικής κατη-
γορίας. Αναλυτικά:

Παναργειακός – Πανελευσινιακός
Δραγάτης, Ρούντος, Τσαλίκογλου (Ανατ. Αττικής)

Δόξα Μανωλάδας – Αιολικός
Γκριτζέπης, Χαραλαμπόπουλος, Γεωργακόπου-

λος (Αρκαδίας)

ΑΟ Λουτράκι – ΠΑΟ Βάρδας
Περράκης, Λιομπότης, Ρηγόπουλος (Αθηνών)

Ερμής Κιβερίου – Καλαμάτα
Μιχελής, Κουτσουμπού, Παπανδριόπουλος (Πει-

ραιά)

O AXAΡΝΑΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ
Δύσκολη έξοδος για τον

Αχαρναικό που αγωνίζεται
το Σάββατο στον Ταύρο με
τον Φωστήρα στα πλαίσια
της 3ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος της
Football League. Αναλυτι-
κά:

Παρασκευή 24/10-18.00
ΟΤΕ ΤV

ΑΟ Χανιά – ΑΕΚ 
Διαιτητής: Καρυοφύλλης

(Πειραιά)

Βοηθοί: Κοτζαμανίδης,
Γεωργακόπουλος (Πει-
ραιά)

Σάββατο 25/10

Ηρακλής Ψαχνών – Άλι-
μος (17.00)

Διαιτητής: Τίκας (Καρδί-
τσας)

Βοηθοί: Βαφειάδης
(Καρδίτσας), Πολυχρονιά-
δης (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 (Κέρκυ-
ρας), Μπουξμπάουμ (Αν.
Αττικής)

Δευτέρα 27/10-16.00
OTE TV

Παναιγιάλειος – Καλλι-
θέα

Διαιτητής: Ρατσιάτος
(Αργολίδας)

Βοηθοί: Καραγεώργος,
Νενεκούμης (Αργολίδας)

Ρεπό: Ερμιονίδα
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Σε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο στην
Δυτική Αττική με αγώνες για την 4η αγωνιστική.Τα
βλέμματα στρέφονται το Σάββατο στο Πανόραμα
Φυλής όπου η Α.Ε Ζεφρίου υποδέχεται τον Ακράτη-
το στο τοπικό ντέρμπι. Και την Κυριακή στα Βίλλια
όπου αναμετριούνται ο Ειδυλλιακός με τον Πυρρίχιο.

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
Γ. 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

ΕΠΣΔΑ: ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΖΕΦΥΡΙ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ -ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΩΝ
Στα γραφεία της διοργανώτριας

αρχής πραγματοποιήθηκε χθές το
μεσημέρι η κλήρωση του πρωταθλή-

ματος Νέων της Football League. 
Η 1η αγωνιστική θα πραγματοποιη-

θεί στις 2 Νοεμβρίου και έχει ως εξής:
1ος ομιλος

Χανιά-Αχαρναϊκός
ΑΕΚ-Απόλλων Σμύρνης

Φωστήρας-Άλιμος
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ΕΣΚΑΝΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΚΑΝΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ /ΕΣΚΑΝΑ καιΑνακοινώθηκαν από την ΚΕΔ /ΕΣΚΑΝΑ και
τη ΚΕΔ ΕΣΚΑ οι διαιτητές και κριτές τωντη ΚΕΔ ΕΣΚΑ οι διαιτητές και κριτές των
αγώνων των ομάδων της Δυτικήςαγώνων των ομάδων της Δυτικής
Αττικής(Κορασίδων Α' και Β'-Παίδων-ΕφήΑττικής(Κορασίδων Α' και Β'-Παίδων-Εφή--
βων-Γυναικών).Αναλυτικά:  βων-Γυναικών).Αναλυτικά:  

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.14 ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.14 
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α 
ΚΛ. ΔΑΣΚΑ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13.30ΚΛ. ΔΑΣΚΑ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13.30

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΟΡ Α Ιασωνίδης Μπουλινάκης ΚαραγεωρΚΟΡ Α Ιασωνίδης Μπουλινάκης Καραγεωρ--
γόπουλος Κουτσομήτροςγόπουλος Κουτσομήτρος

Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 14.00 ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 14.00 ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΚΟΡ Β2 Γερουλάνος ΠαπαδάΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΚΟΡ Β2 Γερουλάνος Παπαδά--
τος Μοσκόβηςτος Μοσκόβης

ΠΑΙΔΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ ΠΑΙΔΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.30 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΒΑΡΗΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.30 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΒΑΡΗ

Ε Β Σαράντου Παπαδάτος ΜοσκόβηςΕ Β Σαράντου Παπαδάτος Μοσκόβης

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.14 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.14 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΚΛ.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 19.00 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΚΛ.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 19.00 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ Α1 ΓΥΝ Παπαδόπουλος Χ ΔουΜΑΝΔΡΑΣ Α1 ΓΥΝ Παπαδόπουλος Χ Δου--
λιόγλου Παπασαρή Καλογεράκος Ζουδιάρηλιόγλου Παπασαρή Καλογεράκος Ζουδιάρη

ΚΛ. Π.ΣΑΛΠΕΑΣ 18.30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. -ΚΛ. Π.ΣΑΛΠΕΑΣ 18.30 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΝΙΑΚΟΣ Α1 ΓΥΝ Κομιανός ΚούΠΑΝΕΛΕΥΣΝΙΑΚΟΣ Α1 ΓΥΝ Κομιανός Κού--
λης Χ Λαρόζα Λεουτσάκος Λέκουλης Χ Λαρόζα Λεουτσάκος Λέκου

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ

ΑΚΑΔΗΜΟ

Η ομάδα μπάσκετ του Μανδραικού αγωνίζεται
την Κυριακή στην Καλαμάτα με τον Ακάδημο στα
πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
της ΓΈθνικής κατηγορίας. Αναλυτικά:

Τέντα 17.00 Ακάδημος-Μανδραϊκός Σταθόπου-
λος-Ρίζος (Πολιτόπουλος) 

Αιγίου 17.00 Κεραυνός Αιγ.-Χαλάνδρι Νάκας-
Ζιώγας (Πίγκας) 

Περάματος 17.00 Ερμής Περάματος-Ένωση
Ιλίου Μαγκουνής-Τσάτσης (Τζουβάρας) 

Ερμιόνης 17.00 Κρανίδι-Πεντέλη Τσακαλογιάν-
νης-Κανελλόπουλος (Πετρόπουλος) 

Β’ Πεύκης 19.30 Προμηθέας Χ.-Νίκη Αμαρουσί-
ου Μπούκας-Αναστασίου (Λημνιάτης) 

Π. Αλεξιώτισσας 17.00 Έσπερος-Απόλλων Αρχ.
Κ. Παπαφωτίου-Σιώκας (Ρόζης) 

Νήαρ Ηστ (κθ) 14.00 Νήαρ Ηστ-Ζάκυνθος
Βαλούρδος-Χριστινάκης (Σωτηριάδης).

ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Ο Μανδραϊκός προετοιμαζόμενος για το ματς
της 5ης αγωνιστικής στο Λουτράκι θα δώσει
φιλικό αγώνα στο γήπεδο Μάνδρας στις
15:00. με τον Ατρόμητο Πειραιά.
Ο προπονητής Δημήτρης Καλιακούδης θα

χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει
στην διάθεσή του.

1ο OPEN WEST ATTICA
SOCCER STARS

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η 3η αγωνιστική
το τουρνουά στο 1ο OPEN WEST ATTICA SOC-
CER STARS. Αναλυτικά:

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α'
SUPERBALL - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΣΑΛΠΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β' - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
SOCCERLAND - ΜΕΓΑΡΑ SPORT CLUB

ΓΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ
Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ

Στον Αχαρναϊκό θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν
για βελτιωμένες εμφανίσεις στη συνέχεια της
σεζόν.

Δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς του Αχαρ-
ναϊκού η εντός έδρας ήττα από την Ένωση
Ερμιονίδας. Οι ποδοσφαιριστές, αλλά και ο ίδιος
ο προπονητής Γιώργος Βαζάκας, παραδέχονται
ότι η εμφάνιση δεν ήταν η επιθυμητή, ωστόσο
καθιστούν σαφές πως στα επόμενα ματς θα
σημειωθεί βελτίωση.

Αύριο το συγκρότημα του Αχαρναικού αγωνίζε-
ται  στον Ταύρο με τον Φωστήρα.

Ο τεχνικός του Αχαρναϊκού Γιώργος Βαζάκας
δέχτηκε πρόταση από την ομάδα της Ελευσίνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η απάντησή του ήταν
αρνητική, καθώς με τον πρόεδρο του Αχαρναϊ-
κού κ.Παπαδόπουλο τον συνδέουν ισχυροί
δεσμοί φιλίας και δεν ήθελε να αφήσει την ομάδα
του Μενιδίου στα κρύα του λουτρού.

Για αυτό λοιπόν ο Γρεβενιώτης συνεχίζει στους
«πράσινους» και ευελπιστεί πως στα επόμενα
παιχνίδια θα κατακτηθούν οι βαθμοί που πρέπει.
Ποδόσφαιρο, βέβαια, είναι και πολλά μπορεί να
συμβούν στο μέλλον.
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Ένα νέο πειραματικό φάρμακο, που δοκιμάστηκε
στις ΗΠΑ με την προσωρινή ονομασία OTS964,
κρίνεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο λόγω της μεγάλης

αποτελεσματικότητάς του, όπως έδειξαν οι δοκιμές στα
πειραματόζωα, καθώς πέτυχε το πλήρες «ξερίζωμα»
όγκων.

Οι αμερικανοί και ιάπωνες ερευνητές, με επικεφαλής
τον ιαπωνικής καταγωγής καθηγητή ιατρικής Γιουσούκε
Νακαμούρα του Πανεπιστημίου του Σικάγο, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "Science
Translational Medicine", δήλωσαν ότι το φάρμακο μπο-
ρεί να ληφθεί είτε σε ενέσιμη μορφή (ενδοφλέβια) είτε ως
χάπι, ενώ και στις δύο περιπτώσεις είναι καλά ανεκτό
και έχει περιορισμένη τοξικότητα, με συνέπεια και οι
παρενέργειές του να είναι μικρές.

Το φάρμακο αναστέλλει τη δράση μιας πρωτεΐνης
(ενζύμου), της ΤΟΡΚ, η οποία υπερπαράγεται σε αρκε-
τά είδη καρκινικών όγκων, όπως των πνευμόνων και του
μαστού. Χωρίς την εν λόγω πρωτεΐνη, τα καρκινικά κύτ-
ταρα αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κυττα-
ρικής διαίρεσης και τελικά πεθαίνουν.

Οι επιστήμονες είχαν ανακαλύψει τη συγκεκριμένη
πρωτεΐνη - στόχο πριν από μια σχεδόν δεκαετία, αλλά
τους πήρε όλο αυτό το διάστημα, έως ότου ανακαλύ-
ψουν ένα φάρμακο που να «φρενάρει» τη δράση της. 

Χρειάστηκε να δοκιμάσουν περίπου 300.000 φυσικές

δραστικές ουσίες και πάνω από 1.000 συνθετικές μέχρι
να καταλήξουν στο φάρμακο ΟΤS964. «Πιστεύουμε ότι
έχουμε πλέον στα χέρια μας κάτι πολλά υποσχόμενο»,
δήλωσε ο Γιουσούκε Νακαμούρα.

Η πρώτη δοκιμή έγινε σε έξι ποντίκια, στους πνεύμο-
νες των οποίων είχε μεταμοσχευθεί ένας ιδιαίτερα επι-
θετικός καρκίνος των ανθρώπινων πνευμόνων. Όταν
πλέον οι όγκοι είχαν αναπτυχθεί σε μέγεθος 150 κυβι-
κών χιλιοστών (περίπου όσο μια σταφίδα), οι επιστήμο-
νες άρχισαν να δίνουν ενδοφλέβια το νέο φάρμακο δύο
φορές την εβδομάδα επί τρεις εβδομάδες.

Οι όγκοι συρρικνώθηκαν πολύ γρήγορα και συνέχισαν
τη συρρίκνωσή τους ακόμη και μετά τη διακοπή της φαρ-
μακοθεραπείας. Σε πέντε από τα έξι ποντίκια οι καρκινι-
κοί όγκοι εξαφανίστηκαν τελείως σε 25 έως 29 ημέρες
από την έναρξη της θεραπείας - χωρίς ορατές παρενέρ-
γειες λόγω τοξικότητας.

Ανάλογη αποτελεσματικότητα υπήρξε στη δεύτερη
δοκιμή, που αφορούσε τη χορήγηση του ίδιου φαρμά-
κου από το στόμα κάθε μέρα επί δύο εβδομάδες. Και
στα έξι ποντίκια υπήρξε πλήρης εξαφάνιση των όγκων
στους πνεύμονές τους. 

Η μόνη παρενέργεια ήταν η μείωση του αριθμού των
λευκοκυττάρων στο αίμα των πειραματόζωων μετά τη 

λήξη της θεραπείας, αλλά το πρόβλημα αποκαταστά-
θηκε μετά από δύο εβδομάδες.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αν και επρόκειτο για μια
μελέτη σε μικρό δείγμα, το αποτέλεσμα ήταν δραματικό.
«Είναι σπάνιο να δει κανείς πλήρη καταστροφή των
όγκων στα ποντίκια. 

Πολλά φάρμακα μπορούν να αναστείλουν την ανά-
πτυξη των όγκων, αλλά είναι ασυνήθιστο να βλέπει
κανείς το ξερίζωμά τους. Κάτι τέτοιο σπανιότατα έχει
αναφερθεί», δήλωσε ο Γιουσούκε Νακαμούρα, ο οποίος
έως το 2012 ήταν διευθυντής του Γραφείου Ιατρικών
Καινοτομιών της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι το φάρμακο θα είναι
χρήσιμο και σε άλλους όγκους, όπως του εγκεφάλου,
του ήπατος, της ουροδόχου κύστης, καθώς και σε μερι-
κά είδη λευχαιμίας. Ήδη, σε συνεργασία με ογκολόγους
του Πανεπιστημίου του Σικάγο, σχεδιάζουν την πρώτη
κλινική δοκιμή σε ανθρώπους, η οποία θα ξεκινήσει έως
το φθινόπωρο του 2015.

Το φθινόπωρο του 2015 η πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους 
Νέο πειραματικό φάρμακο μπόρεσε να καταστρέψει
επιθετικούς καρκινικούς όγκους 

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί για 
πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμα τέσσερα άτομα

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας,
τρεις ημεδαποί, ηλικίας 36, 18 και 16 ετών, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλί-
κων μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, στην υπόθεση εμπλέκο-
νται άλλοι τρεις ημεδαποί, ηλικίας 47, 20 και 19 ετών και
ένας αλλοδαπός 22 ετών, για τους οποίους σχηματίστηκαν
δικογραφίες που θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελι-
κές αρχές.
Οι συλλήψεις και οι συναφείς δικογραφίες είναι αποτέλε-
σμα στοχευμένων ερευνών για την αντιμετώπιση του φαι-
νόμενου της πορνογραφίας ανηλίκων, κατά τη διάρκεια του
τελευταίου μήνα, σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη,
Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος, Λακωνία και Αγρίνιο.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία ανήλικο
κορίτσι, μετά από αποπλάνηση που δέχτηκε μέσω ιστοσε-
λίδας κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακής εφαρμογής,
απέστειλε φωτογραφίες της με άσεμνο περιεχόμενο. 
Για τα παραπάνω ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές
Αρχές, οι οποίες εξέδωσαν βούλευμα για την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών. Από τη διαδικτυακή έρευνα
που επακολούθησε και σε συνεργασία με τις εταιρείες
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και κοινωνικής δικτύω-
σης, προέκυψαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στις προα-
ναφερθείσες περιοχές, παρουσία Εισαγγελικού Λειτουρ-
γού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας (1) εξωτερικός
σκληρός δίσκος, ένας (1) εσωτερικός σκληρός δίσκος, δύο
(2) φορητοί υπολογιστές, τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα και
μία (1) κάρτα μνήμης.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος τους, οδηγήθηκαν στις κατά τόπους αρμόδιες
Εισαγγελικές Αρχές.

Απάτη εκατομμυρίων σε βάρος
των Οδικών Συγκοινωνιών

Μεγάλη απάτη σε βάρος της εταιρείας Οδικών
Συγκοινωνιών (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) αποκάλυψε η Αστυνομία. 

Επιχειρηματίας 59 χρόνων συνελήφθη γιατί προ-
μήθευε την εταιρεία με αμφιβόλου ποιότητας ελαστι-
κά για τα λεωφορεία, χρησιμοποιώντας πλαστά
πιστοποιητικά προδιαγραφών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η
επιχείρηση του 59χρονου, τουλάχιστον από το έτος
2012, συμμετείχε σε ανοικτούς δημόσιους διαγωνι-
σμούς, που αφορούσαν στην προμήθεια ελαστικών
οχημάτων λεωφορείων για εταιρείες, μεταξύ των
οποίων και η Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Προκειμένου να προσφέρει χαμηλότερη τιμή,
προσκόμιζε στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς
πλαστά πιστοποιητικά ξένου οίκου αξιολόγησης,
σύμφωνα με τα οποία τα ελαστικά, που παράγονταν
σε χώρα της Ασίας, πληρούσαν τόσο τις προδια

γραφές της προκήρυξης της Ο.ΣΥ. Α.Ε., όσο και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έρευνα έχει δια-
κριβωθεί ότι μόνο για το 2012, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προμη-
θεύθηκε από τον 59χρονο τουλάχιστον 9.000 ελα-
στικά, διαφόρων διαστάσεων, αμφιβόλου ποιότητας,
από μη πιστοποιημένο κατασκευαστή, αντί του
ποσού των 2.523.000 €.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και
ειδικότερα από το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας
Περιουσίας σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργημα-
τικού χαρακτήρα, σε βάρος του 59χρονου για απάτη
και πλαστογραφία σε βάρος της εταιρείας Οδικές
Συγκοινωνίες Α.Ε.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου προσδιορισθεί
επακριβώς η έκταση της απάτης, καθώς και τυχόν
παράνομη εμπλοκή - συμμετοχή σε άλλους δημόσι-
ους διαγωνισμούς.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

ΥΓΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ

Χαστούκι στους φορολογούμενους
 Για 2 χρόνια παρατείνεται
η έκτακτη εισφορά

Το αποκαλούμενο χαράτσι στα εισοδήματα, που κανο-
νικά εξέπνεε ως μέτρο στο τέλος του 2014, δεν παρατεί-
νεται μόνο για μια ακόμα χρονιά αλλά για δύο.

Οπως προκύπτει από την τροπολογία που κατατέθη-
κε στη Βουλή για τη ρύθμιση οφειλών, η έκτακτη εισφο-
ρά αλληλεγγύης παρατείνεται στη διετία 2015- 2016 με
προσδοκία εσόδων 1,530 δισ ευρώ, δηλαδή περίπου
765 εκατ. ευρώ το χρόνο και θα καλύψει δημοσιονομικά
και το οικονομικό έτος 2017, αφού τότε θα εκκαθαρι-
στούν τα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα επί
των οποίων δεν γίνεται μηνιαία παρακράτηση όπως
συμβαίνει με τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και
συντάξεις.

Εκλεισε στο 30% το «ψαλίδι» παρά τις φήμες για
παραπάνω μείωση

Η δυσάρεστη έκπληξη είναι διπλή, αφού πέρα από τη
διετή παράταση, το «ψαλίδισμα» στην εισφορά θα είναι
30%, χωρίς περαιτέρω μείωση όπως ανέφεραν πληρο-
φορίες τις προηγούμενες εβδομάδες κι αυτό αν μη τι
άλλο αναδεικνύει τις δυσκολίες στη διαπραγμάτευση για
τον Προϋπολογισμό, που θα ξεκινήσει επί της ουσίας
μόλις επιστρέψει στην Αθήνα η Τρόικα.

Αναλυτικά ο τρόπος υπλογισμού της έκτακτης εισφο-
ράς και οι συντελεστές:

Για καθαρό εισόδημα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 0,7 (από
1%) σε ολόκληρο το ποσό. Για συνολικό καθαρό εισό-
δημα από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή
1,4% (από 2%) επί ολόκληρου του ποσού.

Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 έως και
100.000 ευρώ, με συντελεστή 2,10% (από 3%) επί ολό-
κληρου του ποσού.

Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ και
άνω, η ειδική εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή
2,8% (από 4%) επί ολόκληρου του ποσού.

Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, των μελών της
κυβέρνησης, ευρωβουλευτών και της τοπικής αυτοδιοί-
κησης θα υπολογίζεται με συντελεστή 3,5% (από 5%)
επί ολόκληρου του ποσού.
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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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Α. ΣΑΜΑΡΑΣ 
Διαπραγματευόμαστε συνετή 
έξοδο στην κανονικότητα

Συνάντηση με τον Γιούνκερ πριν
την Συνόδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

«Μια συνετή έξοδο
στην κανονικότητα» δια-
πραγματεύεται η ελληνι-
κή κυβέρνηση, δήλωσε
ο πρωθυπουργός,
Αντώνης Σαμαράς, προ-
σερχόμενος στη Σύνοδο
Κορυφής, στις Βρυξέλ-
λες.

Ειδικότερα, ο Έλληνας
πρωθυπουργός σημεί-
ωσε: «Διαπραγματευόμαστε στενά με τους δανειστές
μας την επόμενη μέρα μετά το τέλος του προγράμματος
για μία συνετή έξοδο στην κανονικότητα».

Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε με τον νέο πρό-
εδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, με τον οποίο
συζήτηση για την πορεία του ελληνικού προγράμματος
και τα βήματα εξόδου από τα προγράμματα στήριξης.

Στις συναντήσεις ο κ. Σαμαράς αναλύει την πορεία του
ελληνικού προγράμματος και τα βήματα εξόδου από τα
προγράμματα στήριξης, τονίζοντας ότι τα προληπτικά
μέτρα δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με μνημόνιο.

Ν. Ο. ΕΛ.  «ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  Ε.Ι.Ο.  (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ)

ΕΔΡΑ   : Φυλάκιο Αρμοδιότητας Ο.Λ. Ελευσίνας
ΟΔΟΣ : Ωκεανίδων
Μαρίνα Καλυμπάκιου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 2105562021-6979651380
E-mail : noel_elefsinas@yahoo.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ελευσίνας διοργανώνει για
πρώτη φορά στην πόλη μας διασυλλογικούς ιστιοπλοϊ-
κούς αγώνες με την έγκριση και την επίβλεψη της Ελλη-
νικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και της Ι.Σ.Α.F (Διεθνή
ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία).

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο
1/11 και 2/11/2014 στον θαλάσσιο χώρο μπροστά από
το “IRIS” ανατολικά της προβλήτας της νέας μαρίνας.

Εκ μέρους της διοίκησης του ομίλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σε ισχύ τα νέα οργανογράμματα
‘’Μαχαίρι’’ άνω του 40% στους προϊσταμένους υπουργείων
Μείωση, που ξεπερνά το 40%, στον αριθμό των προϊσταμένων χωρίς αντικείμενο φέρνουν τα νέα οργανογράμμα-

τα, με τα οποία θα λειτουργούν από την ερχόμενη Τετάρτη 29 Οκτωβρίου τα υπουργεία. Με την έναρξη ισχύος των
νέων οργανογραμμάτων μπαίνει ταυτόχρονα φρένο στην πολυδιάσπαση των υπηρεσιών του Δημοσίου. 

Έτσι, όπως αναφέρουν πηγές, από τους 7.528 τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές που υπήρχαν σε
αυτά, ο αριθμός τους θα περιοριστεί στις 4.408 (μείωση που ξεπερνά το 40%). Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εκείνοι
που δεν θα επανατοποθετηθούν σε διευθυντικές θέσεις θα υποστούν μείωση στις αποδοχές τους, αφού δεν θα συνε-
χίσουν να λαμβάνουν το σχετικό επίδομα που κυμαίνεται από 35 έως 100 ευρώ, κατά περίπτωση.

Το σχέδιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη προβλέπει πως η μείωση δομών και
προϊσταμένων θα επιφέρει και σημαντική εξοικονόμηση πόρων τόσο από τον περιορισμό δαπανών για τη λειτουρ-
γία των επιμέρους υπηρεσιών όσο και από το ψαλίδι στα επιδόματα θέσης ευθύνης τα οποία λάμβαναν οι χιλιάδες
επικεφαλής αυτών. 

Η αναδιάρθρωση των δομών στο Δημόσιο κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν με βάση τα
δεδομένα και τις ανάγκες του παρελθόντος.

Η απογραφή των υπηρεσιών έχει δείξει πως το 50% των τμημάτων του Δημοσίου έχουν προϊσταμένους αλλά δια-
θέτουν έως τρεις υπαλλήλους κατ' ανώτατο, ενώ στο 20% οι επικεφαλής σε αυτά «είναι διευθυντές του εαυτού τους»
-όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- καθώς δεν έχουν κανέναν υφιστάμενο. 

Στο υπουργείο Παιδείας λειτουργούσε για παράδειγμα μέχρι τώρα Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης -
χωρίς αντικείμενο- και Διεύθυνση Θεμάτων Σπουδάζουσας Νεολαίας και Εξωσχολικών Οργανώσεων υπό την οποία
μάλιστα υπήρχαν τρία τμήματα με αντίστοιχους προϊστάμενους.

Ανενεργά εδώ και καιρό ήταν επίσης στο υπουργείο Τουρισμού το Τμήμα Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης και ένα Γρα-
φείο Εξυπηρέτησης Κοινού, ενώ το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε ακόμη Τμήμα Δακτυλογράφησης και
Αντιπαραβολής καθώς και Γραφείο Σχεδιαστηρίου.

«Έχουμε στην Ελλάδα πάνω από 1.000 διευθύνσεις και πόσες χιλιάδες τμήματα, πολλά από τα οποία επικαλύ-
πτονται. Οι εργαζόμενοι σε αυτές θα έλεγε κανείς ότι προσφέρουν ελάχιστο έργο, σε σχέση με τις αμοιβές με τις οποί-
ες το Δημόσιο επιβαρύνεται». Με αυτά τα λόγια περιέγραφε τη δαιδαλώδη κατάσταση στα υπουργεία και η ειδική
έκθεση του ΟΟΣΑ - η λεγόμενη Λευκή Βίβλος για το Δημόσιο, στην οποία γινόταν σαφής αναφορά για την ανάγκη
δραστικής μείωσης των οργανικών μονάδων στα υπουργεία.

Ξημερώματα Κυριακής αλλάζει η ώρα 
-Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω

Μία ώρα πίσω θα πρέπει να γυρίσουμε
τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα
της ερχόμενης Κυριακής, 26 Οκτωβρίου
2014.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες των
ρολογιών θα πρέπει να δείχνουν 03:00.
Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι το Σάββατο θα
κερδίσουμε μία ώρα ύπνου, ωστόσο από την
Κυριακή και μετά η μέρα θα τελειώνει πιο
νωρίς. Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την
τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.


